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Clarificarea nr. 1 

la procedura de atribuire a serviciilor de OCR-izare pe fluxul de acordare garanții în cadrul 

Programului Prima Casă prin implementarea unui sistem automat de procesare a datelor 

-Procedură simplificată -  

 

 

1. Întrebare operator economic: 

„Referitor la CT_1 Soluția trebuie să suporte manipularea informației conținute baza de date 

existentă Microsoft SQL Server 2012+ 

Comunicația cu aplicația web existentă se va realiza doar prin intermediul aplicației (servicii 

REST API) sau/și prin citirea informațiilor din baza de date a aplicației web existentă? 

Întrebarea vine în contextul CT_6 care specifică clar că soluția nouă trebuie să permită 

interogarea unor servicii web. 

Vă rugăm să detaliați tipul informațiilor stocate în baza de date (ex: metadate și content – 

documentul PDF scanat/doar metadate).” 

 

Răspuns Beneficiar: 

Comunicația cu aplicația web existentă se va realiza prin intermediul serviciilor REST API. 

În baza de date sunt stocate doar metadatele, nu și documentele scanate (format pdf). 

 

2. Întrebare operator economic: 

„Referitor la CT_3: Înțelegem că documentele pe care trebuie să le proceseze noua soluție 

sunt doar de tipul PDF scanat. Este corect?” 

 

Răspuns Beneficiar: 

Documentele pe care trebuie să le proceseze noua soluție sunt doar de tipul PDF scanat. 

 

3. Întrebare operator economic: 

„Referitor la CT_9: Vă doriți ca documentele exportate de soluția ce se dorește a fi 

implementată să fie într-un format ce permite căutarea în conținut? (căutare fulltext în 

conținut)” 

 

Răspuns Beneficiar: 

Potrivit caietului de sarcini, Cerinta CT_9 se refera la posibilitatea finalizarii validarii datelor 

intre ce s-a colectat si ce s-a preluat din documentele scanate (pdf-uri atasate dosarului) in 3 

moduri: 

- Dosar corect (CT_9:“exportul dosarului complet și corect completat”) 

- Dosar incomplete (CT_10: “exportul dosarului incomplet/incorect completat, prin 

transmiterea unui mesaj centralizat al erorilor identificate”) 

- Exceptie (CT_11:“exportul excepțiilor, respectiv posibilitatea verificării manuale 

(precum în prezent de către un angajat al FNGCIMM)”) 

Cerința nu face referire la transmiterea documentului suspus OCR-izarii într-un anume format 

care să permita căutare în conținut. 

4. Întrebare operator economic: 
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„Referitor la CT_16: Vă doriți ca în momentul în care, din aplicația web existentă, la 

acționarea unui buton să se realizeze procesul de OCR, validare, în mod sincron, în sensul în 

care rezultatul operațiilor realizate de soluția nouă să se trimită imediat?” 

 

Răspuns Beneficiar: 

Cerința este interpretată corect. 

 

5. Întrebare operator economic: 

„Referitor la CF_1: Soluția trebuie să permită definirea de relații între entități precum și 

utilizarea într-un model logic de entități definite în surse de date structurate diferite.  

Vă rugăm să detaliați cerința funcțională. Este legată de cerința pentru prezența 

funcționalității de definire de reguli de business pentru fiecare metadată?” 

 

Răspuns Beneficiar: 

Solutia trebuie să permită și configurarea unor reguli de business aplicabile la nivel de 

metadată. Detalierea cerinței funcționale este prezentată în cuprinsul caietului de sarcini, 

Secțiunea II din cadrul documentației de atribuire. 

 

6. Întrebare operator economic: 

„Vă rugăm să confirmați că soluția trebuie să conțină doar funcționalități de OCR nu și ICR ( 

recunoaștere scris de mână).” 

 

Răspuns Beneficiar: 

Soluția trebuie să conțină doar funcționalități OCR. 

 

7. Întrebare operator economic: 

„Vă rugăm să ne confirmați faptul că șabloanele de documente care fac parte din cadrul unui 

Dosar participant sunt fixe nu variabile.” 

 

Răspuns Beneficiar: 

Șabloanele menționate sunt fixe, dacă prin sablon se înțelege categoria de document conform 

CT_4. 

În schimb documentele atașate pe aceste categorii pot fi diferite, spre exemplu extrasele de 

carte funciară pot fi diferite de la un dosar la altul, sau antecontractele. 

 


