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1.2 72220000-3
Servicii de mentenanță, suport și dezvoltare 
Sistemul Informational Automatizat 
Asistenta Medicala Primara (SIA AMP)

Servicii de mentenanță asigurate timp de 12 luni.              

• Asigurarea performanței SI în parametri optimi
• Modificări în bazele de date
• Ajustări ale nomenclatoarelor, rapoartelor existente
• Eliminarea erorilor
• Suportul administratorilor                    

In cadrul operațiunilor de întreținere a bazei de date se 
urmăresc următoarele obiective care produc mărirea 
performantei:
a) Indexare: tabelele de dimensiuni mari vor fi indexate 
in scopul minimizării timpului de acces la informații.
b) Optimizarea căutărilor in tabele mari prin formularea 
corecta a operațiunilor de selecție date.
c) Normalizarea bazelor de date în vederea suprimării 
redundanței logice a datelor și evitarea anomaliilor la 
reactualizarea și rezolvarea problemei reconexiunii.
d) Retehnologizarea în vederea compatibilizării 
sistemului cu noi versiuni de SQL Server.
e) Configurare  si monitorizare procedura de Back-up 
baze de date ( se va realiza conform instructiunilor si sub 
coordonarea  beneficiarului. 
f) Reingineria mecanismului de jurnalizare și audit în 
scopul arhivării datelor existente, optimizării spațiului pe 
disc și a performanței sistemului în ansamblu. 

Licitație Publică TR III-IV 8 293 333 (-) 25000 8 268 333

Urmare prioritizării 
necesităților instituției 
suma de 25 000 lei se 
redirecționează la pct. 
1.17

Coordonat:

Agenția de Guvernare Electronică

Propuneri de modificare (+,-) al Planului general de achizi ții pentru tehnologii informaționale (TI) pe anul 2022

 __________________________________________ Compania Națională de Asigurări în Medicină_____________________________________________
(autoritatea publică/institu ția publică)

Aprobat

Compania Națională de Asigurări în Medicină

Procedura de achiziţie 
aplicabilă                             (Se 

identifică în conformitate cu 
Legea nr.131/ 2015 privind 

achiziţiile publice)

Perioada desfăşurării 
procedurii de achiziţie 

publică                  
(Se stabileşte perioada 

(luna) a anului în care va fi 
efectuată această 

procedură)

Valoarea estimată 
fără TVA (lei) 

coordonată/aproba
tă de către AGE

Servicii de design, dezvoltare, configurare, instalare, administrare sau mentenanţă a soluțiilor software

Nr. d/o Cod CPV

Expunerea obiectului de achiziţie                   (Se 
efectuează descrierea succintă a obiectului 
contractelor de achiziţii publice (descrierea 

succintă a obiectului procedurilor de achiziţie 
publică) care urmează a fi realizate pe parcursul 

anului)

Specificațiile tehnice principale Justificarea necesității 
modicărilor

 TOTAL GENERAL, inclusiv:

Propuneri de 
modificate (+,-)  fără 

TVA (lei)

Valoarea 
ajustată/rectificată 

fără TVA (lei) 



1.17 7241300-8 Servicii de corecție și ajustare a SI MC

1. Implementarea funcționalului de completare automată 
a listei anilor de gestiune în modulul de generare a 
rapoartelor.
2. Implementarea funcționalului de încărcare automată 
din baza de date a listei aferente tipului medicului.
3. Crearea funcționalului pentru exportul listei medicilor 
cu proprietăți extinse.
4. Dezvoltare funcțional în cadrul „Medicamente 
compensate Pharm” pentru evidența medicamentelor și 
dispozitivelor cu diferite valori ale TVA.
5. Ajustarea SI „Medicamente Compensate” pentru 
evidența pe DCI a valorii TVA și includerea valorilor 
respective în exportul pentru farmacii.

Contract de valoare mică TR III-IV 0 (+) 25000 25 000
Necesitatea ajustării SI 
MC ca urmare a 
modificării legislației

8 293 333 0 8 293 333

Specialist coordonator DTI, șef interimar Sergiu Ungureanu

Total
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