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Caiet de sarcini pentru achiziţia Botoşani City Report 

Obiectul achiziţiei 

Aplicaţie pentru dispozitivele mobile, care să permită oricărui utilizator să trimită către Primăria 
Municipiului Botoşani petiţii referitoare la probleme şi incidente remarcate pe teritoriul oraşului 
Botoşani, pe care Primăria poate şi trebuie să le remedieze. Utilizatorii vor fi apoi informaţi despre 
soluţionarea sesizărilor formulate. 
Configurarea părţii de back-end care să recepţioneze şi să direcţioneze mesajele expediate de 
aplicaţia de mai sus. 

Cerinţe tehnice şi funcţionale 

1. Aplicaţia mobila 
• Programul va rula pe dispozitivele Android; 
• Sunt acceptate permisiunile: 

Identitate; 
Locaţie; 
Acces la fişierele multimedia; 
ID-ul dispozitivului; 
Acces la Internet. 

• Utilizatorilor li se va permite să trimită petiţii specifice următoarelor domenii: 
drumuri, iluminat, spaţii verzi, peisagistică; 
transport public local (tramvaie şi microbuze); 
reţele de apă caldă; 
ordine publică; 
domeniul public; 
salubritate; 
urbanism; 
impozite şi taxe locale; 
cimitire; 
diverse, pentru informări care nu se încadrează în domeniile enumerate. 
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• Fiecăruia dintre domenii i se vor ataşa informaţii suplimentare referitoare la specificul 
domeniului respectiv, compartimentul responsabil şi numărul de telefon, conform 
specificaţiilor beneficiarului; 

• Va exista posibilitatea de a se expedia petiţii direct către primarul municipiului; 
• Petiţiile vor conţine textul informării, numele, prenumele şi numărul de telefon al 

petiţionarului; de asemenea se vor putea ataşa fotografii; locaţia expeditorului va fi 
furnizată automat de către aplicaţie; 

• Utilizatorii vor avea la dispoziţie istoricul sesizărilor formulate, cât şi starea în care se 
află petiţiile; 

• Petiţiile vor avea caracter public sau privat, 
• Va exista posibilitatea ca Primăria Municipiului Botoşani să trimită mesaje către toţi 

utilizatorii aplicaţiei; în cadrul acestei facilităţi, utilizatorul trebuie să poată opta pentru 
primirea sau rejectarea automată a mesajelor; 

• Suplimentar, va exista o secţiune a aplicaţiei, pe care utilizatorul să o poată accesa 
după dorinţă, care să conţină elemente de tip calendar cu evenimentele importante 
derulate în oraşul Botoşani; secţiunea va fi alimentată de către operatorii aplicaţiei din 
cadrul Primăriei. 

2. Back-end 
• Furnizorul va instala şi configura aplicaţiile necesare care să recepţioneze petiţiile 

trimise de către cetăţeni; 
• Beneficiarul va pune la dispoziţie infrastructura necesară: 

Hardware conform cerinţelor furnizorului; 
Sistem de operare Windows sau Linux; 
Server Web IIS sau Apache (sau alt server gratuit dacă este cazul); 
Server de date MS SQL Server Express sau MySql; 

- Scripting ASP, ASPX, PHP; 
Conexiune la Internet de 100 Mbs. 

3. Furnizorul va instrui personalul beneficiarului în administrarea şi utilizarea soluţiei. 

Prenume / NUME Funcţie Direcţie / 
Serviciu / Birou 
/ Compartiment 

Dată Semnătură 

Raul 
ZAMFIRESCU 

Consilier Compartiment 
INFORMATIC 
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