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Asociația Partida Romilor “ Pro-Europa” 

 P.J. 1111/1990,  CUI : 7505450 

 Str. Telița, nr.31,  Sector 5, București, CP 051884 

Tel/Fax: 0213138540 

 

Nr.3086/ 13.10.2020 

 

DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI 
 

„Achiziție de platforma informatică de management intern conform 

Strategiei IT a APRPE” 
 

 

1. INFORMATII GENERALE 
1.1.  Achizitor: 

Asociația Partida Romilor “ Pro-Europa” 

 P.J. 1111/1990,  CUI : 7505450 

 Str. Telița, nr.31,  Sector 5, București, CP 051884 

Tel/Fax: 0213138540 

 

În vederea evitării conflictului de interese Achizitorul menţionează persoanele ce deţin funcţii de 

decizie în Asociația Partida Romilor PRO-EUROPA: 

Nicolae Păun - Președinte 

Manea Cătălin – Prim – vicepreședinte 

Bogdan Paraschiv – secretar general al CD APRPE 

Gheorghe Steliana – șef compartiment 

Saulea Dragos – șef compartiment Achiziții 

 

1. 2.Calendarul estimativ al procedurii de atribuire 
 DATA ORA1) Locaţia 

Data de publicare a anunţului publicitar Ziua de 

Publicare 

(N) 

nu este 

cazul 

Site Achizitor: 

www.partidaromilor.ro  

Termen limită de solicitare a clarificărilor 

din partea Ofertanţilor2)  

N + 4 zile 
inclusiv ziua 

publicării și 

ziua limită 

Ora 12:00 Sediul Achizitorului 
e-mail Achizitor: 

achizitii.aprpe@gmail.com  

Termen limită de transmitere a  

clarificărilor de către Achizitor2) 

N+ 6 zile 
inclusiv ziua 

publicării și 

ziua limită 

Ora 12:00 Publicare de site 

Achizitor  

Termen limită de depunere a ofertelor N+12 
inclusiv ziua 

publicării și 

ziua limită 

Ora 12:00 Sediul Achizitorului 

 

1) Ora locală a Achizitorului 

2) Solicitările de clarificare se transmit înainte de data şi ora specificate în tabel: 

a) Prin e-mail, sau 

b) prin poştă directă la registratura Achizitorului  

Toate răspunsurile la clarificările aferente vor fi transmise tuturor operatorilor economici care au primit 

adresa de cerere de ofertă.  

Se interzice oricărui operator economic să stabilească întâlniri individuale cu Achizitorul în scopul de 

a obţine avantaje în legătură cu acest contract pe perioada procedurii de atribuire. 

 

 

http://www.partidaromilor.ro/
mailto:achizitii.aprpe@gmail.com
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1.3 Adresa unde se primesc ofertele:  
Str. Telița nr. 31 sector 5, București, la Registratura APRPE 

 

Se consideră oferta întârziata oferta depusa la alta adresa decat cea indicata în anunt si în documentaţia  

pentru ofertanti ori este primita de Achizitor după expirarea datei limita de depunere. Ofertele întârziate 

se pastreaza la sediul achizitorului nedeschise. 

 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE si VALOAREA 

MAXIMALĂ 
2.1. Descriere 

2.1.1. Denumirea contractului de achiziţie: 
Titlu: „Achiziție de platforma informatică de management intern conform Strategiei IT a APRPE” 

2.1.2. Descriere produselor / serviciilor / lucrărilor ce vor fi achiziţionate 
În vederea gestionarii eficiente a organizației APRPE se dorește achiziționarea și dezvoltarea unei platforme de 

management care va avea drept obiective: 

• Gestionarea documentelor și proceselor operaționale ale APRPE aferente cheltuirii banului public 

• Gestionarea deciziilor 

• Gestionarea structurii organizației (membri, angajați etc) 

• Gestionarea comunicării (mesaje/apeluri video, server email) între structuri, compartimente, angajați 

și membrii ai APRPE 

2.1.3. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare  
(a) Lucrări                     (b) Produse                                 (c) Servicii                 

Principala locaţie a lucrării Principalul loc de livrare:  
 

Principalul loc de prestare:  
Sediul Achizitorului și Sediul 

Prestatorului 

COD CPV: :  
48000000-8 Pachete software şi sisteme informatice 

72212422-3 Suite de servicii de dezvoltare de software 

72212517-6 Servicii de dezvoltare de software IT 

2.1.4. Durata contractului de achiziţie  1 an de zile 

2.1.5. Impartire pe loturi: NU  
 

 

2.2. Valoarea maximală a achiziţiei/contractului: 370000 LEI inclusivTVA. 

 

 

3. CRITERII/CERINŢE DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE 

Criteriile/cerinţele de calificare vor fi susţinute de Ofertant cu documentele justificative solicitate. 

Atenţie: 

• fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al firmei menţionând în clar numele întreg. 

În cazul în care acestea sunt semnate de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire;  

• documentele emise în altă limbă decât româna trebuie să fie însoţite de traducerea autorizată şi 

legalizată în limba română; 

• nu se folosesc nume şi semnături prescurtate; 

• documentele vor fi emise pentru fiecare dintre operatorii economici, în cazul unei asocieri/ 

consorţiu; 

• toate documentele solicitate trebuie să fie valabile la data deschiderii ofertelor; 

• documentele emise de autorităţile competente vor fi prezentate în original sau copie, dacă nu se 

specifică altfel; 
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3.1 Situaţia personală a ofertantului 
 Criteriul/Cerinţa Documente care să 

susţină criteriul care vor 

fi depuse de Ofertant 

Declaratie din care să 

reiasă că nu este vinovat 

de comiterea unei 

infracțiuni 

 

Solicitat  

Ofertantul trebuie să completeze o declarație din care 

să reiasă că NU ESTE VINOVAT de comiterea uneia 

dintre următoarele infracțiuni:  

• constituirea unui grup infracţional organizat, 

prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind 

Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, 

sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei 

penale a statului în care respectivul operator economic 

a fost condamnat; 

• infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din 

Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de 

corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 

pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor 

de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, 

sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei 

penale a statului în care respectivul operator economic 

a fost condamnat; 

• infracţiuni împotriva intereselor financiare ale 

Uniunii Europene, prevăzute de art. 181-185 din 

Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările 

ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 

legislaţiei penale a statului în care respectivul operator 

economic a fost condamnat; 

• acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 

din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi 

combaterea terorismului, cu modificările şi 

completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care 

respectivul operator economic a fost condamnat; 

• spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 

656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării 

banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de 

prevenire şi combatere a finanţării terorismului, 

republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea 

terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 

535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 

sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei 

penale a statului în care respectivul operator economic 

a fost condamnat; 

• traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, 

prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu 

modificările şi completările ulterioare, sau de 

dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 

statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat; 

• fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind 

protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor 

Europene din 27 noiembrie 1995. 

Se va prezenta Formular 

nr.2 și cazier judiciar 

firmă și administrator 

firmă 

Declaratie din care sa 

reiasa ca nu se afla in 

anumite situatii care pot 

afecta implementarea 

contractului 

 

Solicitat  

 

Ofertantul trebuie să completeze o declarație din care 

să reiasă că:  

• NU se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în 

supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii; 

• NU a comis o abatere profesională gravă care îi pune în 

discuţie integritatea, iar autoritatea contractantă poate 

demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă 

adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti 

sau a unei autorităţi administrative; 

• NU a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care 

vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în 

legătură cu procedura în cauză; 

• NU se află într-o situaţie de conflict de interese în 

cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar această 

Se va completa şi prezenta: 

 

Declaraţie în original pe 

proprie răspundere 

Formular nr. 3 
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 Criteriul/Cerinţa Documente care să 

susţină criteriul care vor 

fi depuse de Ofertant 
situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte 

măsuri mai puţin severe; 

• NU a participat anterior la pregătirea procedurii de 

atribuire ceea ce a condus la o distorsionare a 

concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în 

cauză, iar această situaţie nu poate fi remediată în mod 

efectiv prin alte măsuri mai puţin severe; 

• NU şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile 

principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de 

achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale 

sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, 

iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a 

respectivului contract, plata de daune-interese sau alte 

sancţiuni comparabile; 

• NU s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul 

informaţiilor transmise la solicitarea Achizitorului în 

scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau 

al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a 

prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să 

prezinte documentele justificative solicitate; 

• NU a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul 

decizional al Achizitorului, să obţină informaţii 

confidențiale care i-ar putea conferi avantaje 

nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a 

furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea 

o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii 

contractante privind excluderea din procedura de 

atribuire a respectivului operator economic, selectarea 

acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru către respectivul operator 

economic.  

Plata taxelor si 

impozitelor 

 

Solicitat  

 

Operatorul economic să dovedească  că şi-a îndeplinit 

obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a 

contribuţiilor la bugetul general consolidat, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare în România 

sau în ţara în care este stabilit; prin excepție operator 

economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci 

când cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la 

bugetul general consolidat datorate şi restante este mai 

mic de 10.000 lei 

 

Se va prezenta: 

• Certificat de 

atestare fiscala eliberat de 

organul de administrare 

fiscala al unităţii 

administrativ teritoriale de 

pe raza căreia societatea 

îşi are sediul social privind 

plata obligaţiilor la 

bugetul general 

consolidat, în termen de 

valabilitate, sau echivalent 

original sau copie conform 

cu originalul, semnată şi 

ștampilată de Ofertant  

Declaratie privind 

conflictul de interese 

 

Solicitat  

 

Ofertantul trebuie să prezinte o declaratie prin care să 

ia la cunoştinţă următoarele: 

  

- evitarea situatiei in care exista legaturi intre structurile 

actionariatului beneficiarului si ofertantii acestuia; 

- evitarea situatiei in care exista legaturi intre intre 

membrii comisiei de evaluare si ofertanti 

- evitarea situatiei in care ofertantul castigator detine 

pachetul majoritar de actiuni in doua firme participante 

pentru acelasi tip de achizitie 

Se va completa şi prezenta: 

 

Declaraţie în original pe 

proprie răspundere că nu se 

afla in conflict de interese 

Formular nr. 4 
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3.2 Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) 

Cerinţe obligatorii în vederea 

calificării ofertantului 

Detalierea cerinţei Documente care să susţină cerinţele 

Forma de înregistrare precum 

si obiectul de activitate 

 

 

Persoane juridice/fizice române 

 

Solicitat  

Nesolicitat  

 

Sa dovedească forma de 

înregistrare precum si obiectul de 

activitate, ca persoana fizica sau 

juridica si, daca este cazul, 

atestarea ori apartenenţa din 

punct de vedere profesional, in 

conformitate cu prevederile din 

tara in care ofertantul este 

stabilit. 

 

Se va verifica daca domeniul 

de activitate al ofertantului 

corespunde obiectului 

contractului, (activitatea 

principală şi activităţi secundare 

conform codificării ordinului 

337/2007)   

 

Documentele care trebuie prezentate în cazul 

persoanelor juridice/fizice: 

1. Certificat constatator eliberat de 

Ministerul Justiţiei – Oficiul Registrului 

Comerţului sau echivalent, emis cu cel mult 

30 de zile înainte de data de deschidere a 

ofertelor, din care sa rezulte: 

a) Datele de identificare, 

b) Durata de funcţionare, 

c) Activitatea principală 

d) Activitatea secundară 

e) Capital social 

f) Asociaţi şi acţionari 

g) Administratori / persoane împuternicite 

h) cenzori 

i) auditori 

j) activităţi autorizate 

k) - original sau copie conform cu 

originalul, semnată şi ștampilată de 

Ofertant. 

- original sau copie conform cu originalul, 

semnată şi ștampilată de Ofertant. 

 

Dacă ofertantul a depus cerere de eliberare a 

certificatului şi nu i-a fost eliberat până la data şi 

ora limită pentru depunerea ofertei, atunci acesta 

va depune o copie după solicitarea de eliberare a 

certificatului şi va fi prezentat in copie conforma 

cu originalul la solicitarea Achizitorului. 

 

2. Certificat de înregistrare: 

    - pentru firme – eliberat de Ministerul Justiţiei 

– Oficiul Registrului Comerţului sau 

echivalent, copie conform cu originalul, 

semnată şi ștampilată de Ofertant; 

3. Formular nr. 4 – Informaţii generale 

Persoane juridice/fizice străine          

Solicitat                

 

Sa dovedească forma de 

înregistrare precum si obiectul de 

activitate, ca persoana fizica sau 

juridica si, daca este cazul, 

atestarea ori apartenenţa din 

punct de vedere profesional, in 

conformitate cu prevederile din 

tara in care ofertantul este stabilit 

Pentru firme: documente care dovedesc forma 

de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct 

de vedere profesional; 

 

 

3.3 Capacitatea tehnică și profesională 

Cerinţe obligatorii în vederea 

calificării ofertantului 

Detalierea cerinţei Documente care să susţină cerinţele 

Informatii privind capacitatea 

tehnica a operatorului 

economic 

 

Solicitat  

Nesolicitat  

1)  Operatorul economic sau 

membrii grupului de operatori 

economici trebuie sa dovedeasca 

faptul ca, in ultimii 3 ani au 

efectuat cel putin 1 contract de 

prestari servicii similar. Se 

1. Formular nr. 5 – Declaratie privind lista 

principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani; 

se va mentiona (tipul serviciilor, beneficiari, 

perioada de prestare,  numarul de participanti, 

valoarea contractului cu mentionarea surselor de 

finantare (ex: fonduri europene nerambursabile); 
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Cerinţe obligatorii în vederea 

calificării ofertantului 

Detalierea cerinţei Documente care să susţină cerinţele 

considera punct de referinta 

maximal pentru calcularea celor 

3 ani data lansarii achizitiei. 

 

Se considera indeplinita cerinta 

inclusiv pentru prestarea de 

servicii de formare individuale 

pentru beneficiari privati. 

2. Dovada modului de îndeplinire a obligaţiilor 

contractuale cu referire la lista principalelor 

prestări de servicii în ultimii 3 ani 

 

Se vor prezenta documente relevante (copii 

contracte SAU recomandari de la beneficiari, 

documentele constatatoare eliberate de 

autoritatile contractante la finalizarea 

contractelor de servicii prestate in ultimii 3 ani 

din care sa rezulte toate informatiile privind 

serviciile prestate partile, obiectul contractului, 

durata, valoare, semnaturi). Pentru prestatii 

similare vor fi prezentate copii „Conform cu 

originalul” dupa prima pagina a contractului de 

servicii si  PV de receptie a serviciilor semnate si 

stampilate de beneficiar 

Informatii referitoare la 

numărul persoanelor 

angajate/colaboratori activi și 

numărul personalului de 

conducere ale Prestatorului 

 

Solicitat  

Nesolicitat  

2) In vederea implementării in 

conditii optime a serviciilor, 

Ofertantul (operator economic 

sau membrii grupului de 

operatori economici impreuna – 

in cazul asocierii) trebuie sa 

demonstreze că are un număr 

suficient de angajați/colaboratori 

şi un număr suficient de personal 

de conducere din ultimii 3 ani. 

Ofertantul trebuie sa prezinte următoarele 

documente: 

1. Lista cu personalul suport 

angajat/colaboratori  

2. Lista cu personalul de conducere 

angajat 

 

4. STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE 
În vederea respectării principiilor economicităţii, eficienţei şi eficacităţii Achizitorul prin 

Comisia de Evaluare va analiza și evalua ofertele primite prin raportarea lor la toate cerintele publicate 

si se va alege oferta care indeplineste cerintele tehnice si prezinta avantaje fata de acestea, la un raport 

calitate/pret competitiv. 

Prin urmare se vor analiza si compara, in vederea realizarii scopului contractului, 

respectarea tuturor caracteristicilor tehnice minimale solicitate. 

In cazul în care toate ofertele primate îndeplinesc toate caracteristicile tehnice minime solicitate 

de Achizitor, atunci elementele de departajare ale ofertelor in ordinea prioritatii sunt: 

- prețul cel mai scăzut 

 

Achizitorul va face evaluarea tuturor ofertelor primite, prin raportarea lor la toate cerintele 

publicate in cadrul prezentei documentatii si va alege oferta castigatoare, la final intocmind nota 

justificativa de atribuire. 

Dacă se primeşte o singură ofertă, Achizitorul poate să o analizeze şi să procedeze la atribuirea 

contractului de achiziţie dacă oferta respectă toate cerintele publicate in cadrul prezentei documentatii. 

Pe parcursul evaluarii ofertelor, beneficiarul are dreptul de a solicita oricarui ofertant si alte 

documente sau informatii suplimentare, cu scopul de a verifica si certifica veridicitatea informatiilor 

din cadrul ofertei depusa. In acest fel, beneficiarul incearca sa se asigurea ca informatiile din cadrul 

fiecarei oferte sunt reale. 

 

 

5. PREZENTAREA OFERTEI  

5.1. Garanție de 

participare (GP) 

NU se solicită plata vreunei garanţii de participare. 

5.2. Limba de redactare a 

ofertei 

Ofertele, orice corespondenţă şi documente legate de procedura de atribuire 

transmise între Ofertant şi Achizitor trebuie să fie în limba română. 

Documentele emise în altă limbă pot fi furnizate de ofertant, cu condiţia ca 
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acestea să fie însoţite de traducerea autorizată în limba română şi legalizată 

notarial în cazul documentelor ce dovedesc criteriile de calificare şi/sau 

selecţie de la punctul 3, mai puţin cele unde se precizează altfel. 

5.3. Moneda în care este 

exprimat preţul 

contractului 

Lei  

  

5.4. Perioada minimă de 

valabilitate a ofertei 

30 de zile de la data limită de depunere a ofertelor. 

5.5. Conţinutul ofertei Oferta trebuie să conţină: documentele de calificare, oferta tehnică şi ofertă 

financiară care trebuie să fie transmise Achizitorului într-un plic sigilat. 

Paginile din dosarul cu documentele solicitate trebuie sa fie numerotate şi  

trebuie să conţină un OPIS al documentelor, inclusiv cu numărul paginii de 

referinţă. 

Oferta trebuie să conţină un exemplar în original. 

 

Cerințele prezentei documentaţii sunt considerate minime şi obligatorii. Nu 

se acceptă niciun fel de deviere de la acesta, iar orice ofertă care nu respectă 

cerinţele din prezenta documentaţie va fi declarată neconformă. 

La depunerea ofertelor, ofertanţii trebuie să respecte toate instrucţiunile, 

formularele, caietul de sarcini, clauzele contractuale şi specificaţiile conţinute 

în această documentaţie pentru procedura de atribuire a contractului. 

Transmiterea unei oferte care nu conţine toate informaţiile şi documentele 

cerute, până la termenul limită de depunere a ofertelor specificat, va putea 

duce la respingerea ofertei.  

Eşecul de a depune o ofertă care să conţină toate informaţiile cerute în 

termenul prevăzut va duce la respingerea ofertei. Formularele prevăzute în 

cadrul documentaţiei de atribuire trebuie completate în mod corespunzător. 

Formularele, declaraţiile şi certificatele prevăzute trebuie semnate, în 

original, dacă nu se specifică altfel, de persoanele sau instituţiile autorizate. 

 

Ofertele se primesc la adresa, data şi ora limită precizate la punctul 1.2 

de mai sus.  

Sunt acceptate ofertele operatorilor economici transmise în original, în plic 

închis pe care sunt menţionate în clar numele complet şi adresa ofertantului, 

numele complet şi adresa achizitorului, precum şi denumirea achiziţiei pentru 

care se ofertează. 

Ofertele, întocmite într-un singur exemplar original, vor fi transmise în 

atenţia Achizitorului.  

Plicul este insotit de scrisoare de inaintare, imputernicire persoana delegata 

din partea societatii sa semneze oferta in situatia in care oferta un este semnata 

de catre reprezentantul legal la ofertantului. 

5.6. Modul de prezentare 

a ofertei la depunere 

Ofertele trebuie depuse până la data limită de depunere a ofertelor specificat 

în Anunţul de participare.  

 

Acestea trebuie să fie transmise Achizitorului în plicuri sigilate specificand 

pe fiecare plic: 

✓ DOCUMENTE DE CALIFICARE; 

✓ PROPUNEREA TEHNICĂ insotită din documentele solicitate in 

caietul de sarcini; 

✓ PROPUNEREA FINANCIARĂ , introduse într-un pachet 

sigilat. 

✓ Toate paginile ofertei trebuie să fie semnate, stampilate şi 

numerotate de către ofertant si sa contina un OPIS. 

 

Oferta – cu plicurile – trebuie să conţină 1 exemplar în original marcat 

„ORIGINAL”. 

 



8 

 

Ele trebuie să conţină documentele solicitate şi să fie înaintate: 

 

• prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (serviciu poştal 

oficial) către ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-

EUROPA”, Adresa: Telita , nr.31, sector 5, Bucuresti, SAU 

 

• livrate personal la aceeaşi adresă, pe baza unei scrisori de înaintare 

completată conform Formular nr. 1 - semnată şi datată, direct către 

Achizitor. 

Ofertele depuse prin alte mijloace decât cele menţionate anterior nu vor fi 

luate în considerare.  

 

 Pe pachetul exterior se vor scrie următoarele informaţii: 

a) adresa unde trebuie depuse ofertele  

b) Numele contractului /Titlul achiziţiei pentru care se depune oferta  

c) Numele persoanei de contact indicată indicată; 

d) Cuvintele “A nu se deschide înaintea sesiunii de deschidere a ofertelor”; 

e) Numele ofertantului.  

 

Nu vor fi admise plicuri exterioare deteriorate sau desfăcute, la depunerea 

ofertelor. 

5.7. Documente de 

calificare 

SECŢIUNEA A 

Documentele de calificare – documentele solicitate la punctul 3 şi următorii 

în prezenta documentaţie. 

5.8. Modul de prezentare 

a propunerii tehnice 

  

SECŢIUNEA B 

Ofertantul va prezenta oferta tehnica astfel incat sa se asigure 

posibilitatea verificarii corespondentei propunerii tehnice cu 

specificatiile tehnice prevazute in prezenta procedura de atribuire tinand 

cont de faptul ca aceste specificatii sunt minimale si de asemenea trebuie 

sa reiasa si asumarea obligatiilor din caietul de sarcini. 

Propunerea tehnica va fi semnata de reprezentantul legal sau persoanele 

imputernicite ale ofertantului, va avea un caracter ferm si obligatoriu 

din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate 

stabilita de Achizitor. 

Nota: Specificatiile si/sau caracteristicile tehnice mentionate in prezenta 

procedura reprezinta cerinte minimale. Ofertele care nu vor intruni cerintele 

minime vor fi respinse fiind considerate neconforme. Ofertele care nu se 

incadreaza strict in descrierea si conditiile impuse in prezenta procedura  vor 

fi luate in considerare numai in situatia in care oferta respectiva presupune un 

EXTERIOR PLIC – marcat 

conform 5.6 din Documentaţia 

pentru ofertanţi 

F
O

R
M

U
L

A
R

 1
 L

IP
IT

 

P
E

 P
L

IC
 

DOSAR OFERTĂ CU OPIS 

Secţiunea A – Documente de calificare 

1. ........... 
2. ........... 

Secţiunea B– Propunerea tehnică 

1. ........... 
2. ........... 

Secţiunea C – Propunerea financiară 

1. ........... 
2. ........... 
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nivel calitativ superior din punct de vedere al specificatiilor si/sau 

caracteristicilor tehnice mentionate. 

 

Prezentarea ofertei tehnice care va conține minim: 

- Descrierea firmei si a experienţei specifice 

- Prezentarea aspectelor considerate de către ofertant ca fiind 

esenţiale pentru obţinerea rezultatelor aşteptate ale contractului 

- Identificarea riscurilor si măsurile de atenuare a acestora 

- Descrierea detaliată a serviciilor propuse de ofertant – parte tabelară 

(matrice de conformitate) si parte narativă 

- Personalul ce va realiza efectiv activitățile care fac obiectul 

contractului  

- Alte informatii relevante 

5.9. Modul de prezentare 

a propunerii financiare 

  

SECŢIUNEA C 

Va fi prezentat Formularul de ofertă financiara. 

Propunerea financiară, trebuie să fie în LEI fără TVA. 
 

Elaborarea propunerii financiare in alta forma decat cea stabilita mai sus, va 

avea ca efect respingerea ofertei ca neconforma.  

  

Lipsa formularului de ofertă = lipsă ofertă, respectiv lipsa actului juridic de 

angajare în contract, va fi respinsă ca neconformă. 

5.10. Posibilitatea 

retragerii sau modificării 

ofertei  

Ofertanţii îşi pot modifica sau retrage ofertele printr-o înştiinţare scrisă 

înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.  

Ofertantul poate modifica conţinutul ofertei, pana cel tarziu cu o zi inainte de 

data stabilită pentru depunerea ofertelor, prin solicitare scrisa adresata 

achizitorului în vederea modificarii ofertei. 

După termenul limită de depunere a ofertelor nu se poate modifica nici o 

ofertă depusă. 

Orice astfel de notificare de modificare sau retragere trebuie sa fie elaborată 

şi depusă în conformitate cu cerinţele din prezenta documentaţie de atribuire, 

Secţiunea 5.6. de mai sus. Pe plicul exterior trebuie să se scrie 'Modificare” 

sau 'Retragere' , după caz. 

Se consideră oferta intarziata oferta depusa la alta adresa decat cea indicata 

în anunt si în documentatia pentru ofertanti ori este primita de achizitor după 

expirarea datei limita de depunere. Ofertele întârziate nu se returnează 

ofertantului şi se vor arhiva de Achizitor nedeschise. 

5.11. Costurile de 

pregătire a ofertelor 

Niciun cost suportat de operatorul economic pentru pregătirea şi depunerea 

ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de către 

operatorul economic ofertant. 

5.12. Informaţii 

referitoare la termenele 

pentru livrarea 

bunurilor 

Termene pentru prestarea serviciilor sunt menţionate în Specificaţiile 

Tehnice. 

 

 

5.13. Modalităţi de 

contestare a deciziei 

achizitorului de atribuire 

a contractului de 

achiziţie şi de soluţionare 

a contestaţiei 

În cazul în care un operator economic este nemulțumit de modul în care s-a 

desfășurat procedura de achiziție acesta are la dispozitie caile de atac conform 

legislatiei aplicabile in vigoare. 

5.14 

Evaluarea/verificarea 

documentelor de 

calificare 

Oferta va fi evaluată în conformitate cu criteriile de calificare descrise în 

documentaţia de atribuire. 
 
Oferta este considerată RESPINSĂ în următoarele situaţii: 

- a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte una sau mai multe 

dintre cerinţele de calificare stabilite în documentaţie sau nu a 

prezentat documente relevante în scopul cerințelor; 
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- constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini alternativă 

care nu poate fi luată în considerare întrucât nu este precizată 

posibilitatea depunerii de oferte alternative; 

- preţul fără TVA inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea 

estimată prevăzută şi nu există posibilitatea disponibilizării de 

fonduri suplimentare; 

- oferta are un preţ neobişnuit de scăzut pentru ceea ce urmează a fi 

executat astfel încât nu se poate asigura îndeplinirea contractului la 

parametrii cantitativi şi calitativi solicitaţi prin caietul de sarcini; 

- nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini; 

5.15 Informare ofertanţi Achizitorul va informa ofertanţii cu privire la rezultatul aplicării  

 

 

 

 

6. SPECIFICAŢII TEHNICE /CAIET DE SARCINI 
 

 
I. CONTEXT 

Asociația Partida Romilor „Pro-Europa”, s-a constituit la data de 19.03.1990 și a 
dobândit personalitate juridică la data de 03.04.1990 prin efectele sentinței civile nr. 1078, 
înregistrată în Registrul Persoanelor Juridice al Judecătoriei Sectorului 1 București sub 
nr.1111/03.04.1990. 

Misiunea Asociației Partida Romilor Pro-Europa este să asigure reprezentarea romilor, 
promovarea respectului pentru valorile democratice și apărarea drepturilor fundamentale în 
vederea accelerării procesului de incluziune socială a cetățenilor români aparținând minorității 
rome.  

 
Asociația Partida Romilor PRO-EUROPA, la fel ca alte organizații din sectorul public 

sau privat, va depinde din ce în ce mai mult de tehnologiile informației pentru îmbunătățirea 
eficienței decizionale și eficacității proceselor de lucru interne. Ca atare, o mai buna 
responsabilizare a deciziilor legate de tehnologie trebuie să devina o parte cheie a Asociației. 

 
În vederea gestionarii eficiente a organizației APRPE se dorește achiziționarea și 

dezvoltarea unei platforme de management care va avea drept obiective: 

• Gestionarea documentelor și proceselor operaționale ale APRPE aferente 
cheltuirii banului public 

• Gestionarea deciziilor 

• Gestionarea structurii organizației (membri, angajați etc) 

• Gestionarea comunicării (mesaje/apeluri video, server email) între structuri, 
compartimente, angajați și membrii ai APRPE 

 
 

II. LOCAȚIILE ȘI PERIOADA DE DESFĂȘURARE 

ceste luni de derulare a contractului, sesiunile de formare vor fi stabilite în conformitate cu 

graficul întocmit de comun acord după semnarea contractului. 

 

III. SPECIFICAȚII TEHNICE 
I. DESCRIERE GENERALA PLATFORMĂ DE MANAGEMENT INTEGRAT AL APRPE 

Soluția va fi compusă din mai multe module, formând o aplicație web. Modulele vor fi 

completate și modificate și dezvoltatea în funcție de necesitățile factorilor de decizie ai APRPE. Va 

putea fi accesata utilizand browsere web moderne și o conexiune la Internet. 
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Accesul în platforma de administrare va fi permis doar utilizatorilor autorizați, în funcție de 

rolul și funcția ocupate în Asociației Partida Romilor Pro-Europa și / sau de îndatoririle/atribuțiile sale, 

prevăzute în FISA POSTULUI. Anumite acțiuni ale utilizatorilor restricționați vor fi urmate de o 

procedura de aprobare / validare ( USER-NAME, PAROLA, COD VERIFICARE TRANSMIS PE 

TELEFON PRIN SMS) 

Design-ul fiecărui modul și funcționalitățile vor fi adaptate tipului de utilizator vizat. Astfel, 

unele dintre secțiuni vor oferi informații ajutătoare, sfaturi pentru navigare, secțiuni de ajutor, 

formulare de feedback / contact, iar platforma de administrare va pune accent pe structura și 

organizarea facila a materialelor și informațiilor relevante. 

 

II. IPOTEZE ȘI LIMITĂRI 

• Aplicațiile vor fi optimizate pentru rularea în browsere moderne (Chrome, Firefox, Edge), 

compatibilitatea versiuni mai vechi nu va fi garantata (ex: IE <= 10); 

• Va fi asigurată compatibilitatea cu browsere mobile (responsiveness), în secțiunile / modulele 

unde aceasta abordare aduce avantaje; 

• Limba utilizata: romana; 

• Se vor folosi cele mai noi unelte / librarii și tehnici moderne de dezvoltare web; 

• Platforma va fi scalabila și va putea susține un număr mare de resurse (documente, multimedia), 

precum și de utilizatori (utilizând eficient serviciile puse la dispoziție de mediul de hosting ales). 

Platforma nu va fi limitata la un numar maxim de utilizatori 

 

III. ALTE INFORMAȚII TEHNICE RELEVANTE 

• Confidențialitatea documentelor va fi asigurată ținând cont de ”REGULAMENTUL GDPR”. 

Toate documentele vor fi stocate in serviciul dedicat al AWS (Amazon Web Services) pt 

stocarea documentelor. Acestea vor fi encriptate la upload, si vor fi stocate in mod criptat. 

Pentru a putea fi accesate de catre utilizatorii platformei este generat un link unic, valabil 1-3 

minute (timp configurabil de catre noi), si cu semnatura digitala pentru decriptare 

• Aplicația poate fi scrisă în PHP7.x folosind cea mai recenta versiune a frameworkului Laravel 

7.x/8.x. Aceasta va beneficia de toate update-urile de securitate disponibile la momentul 

respectiv precum si de LTS (long term support). Baza de date ce poate fi utilizată este MySQL 

8.x Aplicatia foloseste protocolul HTTPS, avand certificate pe 2048biti. Accesul la baza de 

date se poate face doar de la anumite ip-uri sau locatii specifice. Fișierele stocate sunt encriptate, 

iar accesul la ele se face doar cu semnatura valabila un timp limitat (1-3 minute), ele nu se afla 

in nici o zona considerata publica 

• Aplicația va fi găzduită in cloud, folosind tehnologii moderne de auto-scalare. Minimal va fi 

folosit o instanță virtuala cu 1GB Ram, si 2vCPU, iar in funcție de traficul generat se poate 

scala atât orizontal, (prin adăugarea de mai multe instanțe virtuale), cat si vertical (creșterea la 

instanțe cu mai mult RAM sau vCPU). Pentru accesul la platforma web sunt necesare 

echipamente care au browser web funcțional 

• Sistemul de videoconferință este unul software, ce permite gestionarea apelurilor video folosind 

terminalele existente (PC/telefon) fără a instala echipamente hardware dedicate. Sistemul 

propus securizează accesul la videoconferintele APRPE pe baza drepturilor de acces gestionate 

de platformă, fiind de fapt un sistem de gestiune atașat la software de videoconferință. Din 

punct de vedere al aplicației propriu-zise de videoconferință, investigăm cea mai bună soluție 

cu  nivel de securitate încă ridicat. 

• Softul trebuie să permită integrările sau exporturi de documente cu Saga/Revisal: ambele permit 

exporturi manuale ce pot fi importate in platforma. Interconectarea automata, server 2 server, 

depinde de drepturi de acces care depășesc limitele acestui document 

• Din punct de vedere tehnic este posibil semnarea documentelor (limitat la fișiere pdf). Dacă se 

dorește semnarea documentelor cu certificatele folosite de utilizatori, emise de organismele 

autorizate, trebuie să ne asigurăm ca toți cei implicați vor avea generate chei pentru semnătură 

digitală, iar procesul de încărcare al acestor semnături în platforma are un grad de complexitate 
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ridicat. Putem în același timp să semnăm documentele cu o semnătură digitală emisă de către 

platforma “self-signed”, în acest mod reducem complexitatea utilizării platformei si necesitatea 

achiziționării de chei pentru toti cei implicați. 

• Platforma are rolul atât de arhiva electronică, cat si de o platformă interactivă în care toți 

participanții pot semna digital documentele. 

 

 

IV. ARHITECTURA SISTEMULUI / PLATFOMERI DE MANAGEMENT 
 

IV.1. Prezentare  

Sistemul va fi alcătuit din mai multe servicii interoperabile, precum: 

• Server E-mail; 

• Server Web; 

• Server Baza de date; 

• Server Stocare. 

 

IV.2. TEHNOLOGII UTILIZATE: 

Aplicație Web 

• HTML5, CSS3; 

• JavaScript, JQuery; 

• Twitter Bootstrap; 

• MySQL; 

• PHP, Laravel Framework. 

 

Caracteristici generale 

Dimensiune fisier (incarcare / upload). Va fi permisa incarcarea în platforma a 

documentelor (fisierelor) avand o dimensiune maxima de 20 MB. Restrictia va fi impusa pentru 

optimizarea utilizarii resurselor Sistemului Informatic. Dimensiunea maxima este configurabila (din 

sectiunea Setari). 

Tipuri documente / fisiere acceptate: 

Format document Extensii acceptate 

Document PDF .pdf 

Document Word .doc .docx 

Document Power Point .ppt .pptx 

Document Excel .xls .xlsx 

Document CSV .csv 

Imagini .jpg .jpeg .png 
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Video .mp4 

 

Secțiunile ce permit gestiunea tabelelor de informații (ex: Membri, Sucursale Judetene etc.) vor oferi 

și funcționalități precum: cautare și filtrare, export (format Excel, PDF). 

 

Autentificarea în sistem va fi permisa utilizând conturi de utilizatori autorizate, pe baza de e-

mail și parola, și cod transmise pe telefonul utilazatorului prin sms. Adresa e-mail utilizata va fi 

una specifica Asociatiei Partida Romilor Pro-Europa, gestionata cu ajutorul sistemelor informatice 

proprii. 

 

IV.3. MODULE 

IV.3.1. MODUL ADMINISTRARE 

Prezentare 

Modulul de administrare permite managementul intregului continut și al modului în care acesta 

este structurat, distribuit. Mai mult, utilizatorii de tip Administrator vor avea acces la o serie de module 

/ sectiuni suplimentare. Asociatia Partida Romilor Pro-Europa va stabili un Administrator principal 

și 1-2 administratori secundari. 

SUBMODULE: 

• utilizatori; 

• statistici; 

• setari. 

 

TIPURI DE UTILIZATORI 

Accesul la modulul de administrare va fi permis unui grup restrâns de utilizatori, 

Administrator principal și 1-2 administratori secundari, libera înregistrare nu va fi posibila, se vor 

dezvolta în funcție de statul de funții alocate pe organigramă și detaliate în statul APRPE 

 

Opțional, utilizatorii platformei pot avea diverse roluri / drepturi: 

1. administrator: acces nelimitat, poate crea noi utilizatori (inclusiv alți administratori); 

2. standard: acces permis în toate secțiunile, limitat la vizualizare (nu are drept de editare); 

3. Resurse Umane: acces cu drept de editare permis în secțiunea  Resurse Umane și salarizare 

angajați; 

4. Responsabilul Financiar: acces cu drept de editare permis doar în secțiunea  Planificare, 

Monitorizare și Raportare financiara; 

5. Șef Departament Activități Teritoriale : acces cu drept de editare permis în secțiunea  

sucursale, membrii asociației 

6. Președinte: acces cu drept de editare permis doar în secțiunea documente ale adunării generale, 

consiliul director, președinte.  

7. archive: acces cu drept de editare permis în secțiunea Arhiva. 

8. Alți utilizatori conform  
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STATISTICI 

 

Secțiune destinata vizualizării graficelor și rapoartelor de utilizare ale platformei. 

 

Tipuri rapoarte / grafice: 

1. raport descarcari documente; 

2. grafic descarcari documente, dupa sectiune / modul; 

3. grafic utilizatori activi; 

4. grafic cereri de finantare /  în derulare; 

5. grafic cereri de finantare /  incheiate 

6. grafic membri/ pe localitati, judete și regiuni 

 

SETARI 

 

Permite modificarea diversilor parametri de functionare ai aplicatiei. Exemple: 

• setari notificari e-mail; 

• setare dimensiune maxima fisier / document (pentru incarcare / upload); 

• setare identitate vizuala (ex: logo Organizatie). 

 

IV.3.2. MODUL ORGANIZATIE 

 

Ofera accesul la documente și informatii de baza despre Organizatie. 

Denumire document Editabil Drepturi acces 

Statut Organizatie Nu  

Act Constitutiv Nu  

Registrul Asociatiilor și Fundatiilor (istoric organizatie). Nu  

Structura de conducere – Consiliul Director Nu  

Comisia de cenzori Nu  

Prezentarea asociatiei Nu  

HG privind finantarea organizatiilor minoritatilor nationale Nu  

Fig. 1. Lista documente 

 

IV.3.3. MODUL FORMA DE ORGANIZARE 

 

Ofera accesul la zone de management ale Centrelor Regionale, Sucursale judetene:  

➢ permite managementul angajatilor Asociatiei Partida Romilor Pro-

Europa diferentiat (coordonator regional, presedinte de sucursala, 

secretara sucursala) 

➢ descarcarea de documente / tipizate ale asociatiei precum (cerere de 

finantare, referat de necesitate, contracte prestari servicii, proces 

verbal de recepti,  proces verbal de actiune, raport de activitate etc)  

 

Sucursalele judetene/Centrele Regionale ale Asociatiei Partida Romilor Pro-Europa 

 

Platforma permite gestionarea Sucursalelor judetene/ Centrelor Regionale: listare, adaugare, editare, 

stergere. 

Sucursala judeteana/ Centru Regional 

denumire 

descriere 

locatie 
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Locatia sucursalei judetene sau a centrului regional va fi afisata / selectata prin intermediul unei harti 

interactive, cu adresa sediului, persoana de contact, e-mail și nr. de telefon. 

 

A. Sucursale Judetene 
Platforma permite gestionarea Sucursalelor Judetene: listare, adaugare, editare, stergere. 

 

Sucursala Judeteana 

denumire 

descriere 

Locatie /adresa 

Persoana de contact 

nume 

telefon 

functie 

e-mail 

Imaginea sediului 

 

Locatia va fi afisata / selectata prin intermediul unei harti interactive. 

Pentru fiecare Sucursala Judeteana se va specifica apartenenta la Centrul Regional. 

 

B. Sucursale Locale 
 

Platforma permite gestionarea Sucursalelor Locale: listare, adaugare, editare, stergere. 

 

 

Sucursala Locala   

denumire Cuza Voda 

Judetul Constanta 

Fisa Localitatii -Descriere  (date despre localitate, structura 

demografica, probleme, resurse 

umane angrenate în administratie, 

etc) 

Nr sectii de votare 2 

Persoana de contact  

nume Banu Gheorghe 

telefon 0722400501 

functie Presedinte 

e-mail Banu_1974@gmail.com 

 

Pentru fiecare Sucursala Locala se va specifica apartenenta la Sucursala Judeteana. 

 

C. Membrii 
 

Sectiunea permite inscrierea de noi membri cat și  gestionarea membrilor Asociatiei 

Partida Romilor deja inscrisi (listare, adaugare, editare, stergere) și ofera acces rapid la documente 

tip (model cerere adeziune). 
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Membru 

nume 

prenume 

data_nastere 

profesie 

data 

adresa 

telefon 

email 

 

D. Fisa localitatii 
 

Date demografice, informatii despre accesul la educatie (copii cu varsta de inscriere în 

sistemul scolar), starea locuintelor, acces la utilitati. Modelul fisei localitatii poate fi descarcat de pe 

platforma sau dupa caz, datele localitatii pot fi incarcate direct pe platforma. 

 

E. Tipizate și alte documente specifice organizarii sucursalelor 
 

Permite acessul și descarcarea urmatoarelor tipuri de documente: 

 

Denumire document Editabil Drepturi acces 

Model Proces Verbal de constituire sucursala Da  

Model Proces Verbal Adunare generala a sucursalei Da  

Model Covocator adunare generala a sucursalei Da  

Model tabel membrii adunarii generale a sucursalei Da  

Model tabel de participanti la actiune Da  

Model adeziune membru Da  

Model carnet membru  Da  

Model legitimatie pentru functii de conducere Da  

 

 

IV.3.4. MODULUL MANAGEMENT ORGANIZATIE (RESURSE UMANE) 

A. Sectiunea Angajati 
 

Sectiunea permite gestionarea de catre Compartimentul Resurse Umane a angajatilor 

Asociatiei partida Romilor Pro-Europa (listare, adaugare, editare, stergere) și ofera acces rapid la 

documente tip (ex: model cerere angajare, model cerere concediu, raport de activitate, fisa postului, 

fisa de evaluare anuala etc.). Toate informatiile se vor salva pe un server dedicat platformei, astfel 

incat, nu va exista riscul ca  documentele să se piarda, să dispara sau ca angajatii din compartimentul 

Resurse Umane să plece cu arhiva asociatiei. 

 

Angajat 

nume 

prenume 

data_nastere 

sex 

profesie 
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functie 

salariu 

data_angajare 

data_incheiere_contract 

adresa 

telefon 

email 

foto 

alte_informatii 

 

Pentru fiecare angajat se vor putea stoca în platforma (incarcare / upload) un nr. nelimitat 

de documente (ex: CV, act identitate, contract de munca, cursuri, diplome, notificari, popriri etc). 

 

B. Documente 
 

Denumire document Editabil Drepturi acces 

Organigrama Asociatiei partida Romilor Pro-Europa Nu  

Stat de functii Nu  

Contract colectiv de munca Nu  

Regulament Organizare și Functionare (ROF) Nu  

Regulament de Ordine Interioara (ROI) Nu  

Securitate și Sanatate în Munca (SSM) Nu  

Prevenirea și Stingerea Incendiilor (PSI) Nu  

Legislatia muncii Nu  

Fisa de post Nu  

Foaia colectiva de prezenta Nu  

Evidenta popriri Nu  

 

C. Tipizate 
 

Denumire document Editabil Drepturi acces 

Cerere angajare Da  

Cerere concediu odihna Da  

Cerere concediu medical Da  

Cerere concediu fara plata Da  

Cerere avans salariu Da  

 

Programul REVISAL poate fi integrat în platforma sau poate fi sincronizat cu platforma, astfel incat, 

modificarile operate pe CIM -uri să poata fi stocate și vazute de conducatorul Asociatiei Partida Romilor 

Pro-Europa.  

Totodata, angajatii de la Compartimentul Resurse Umane al asociatiei se vor conecta pe platforma – 

sectiunea Resurse Umane, avand user, parola, e-mail și introducand codul de siguranta transmis pe 

telefon prin sms, ori de cate ori se va loga. 

 

IV.3.5. Modulul Management Organizatie  

(Compartimentul programare monitorizare și raportare financiara) 
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A. Sectiunea Responsabil financiar 
 

Sectiunea permite gestionarea de catre  seful Compartimentului programare 

monitorizare și raportare financiara – responsabilul financiar a documentelor economico -

financiare ale  Asociatiei Partida Romilor Pro-Europa (listare, adaugare, editare, stergere, incarcare) 

și ofera acces rapid la toate tipurile de documente specifice acestui compartiment precum (ex:  

formularul A1, A2, A3, cerere de finantare, contracte servicii și bunuri, contracte de inchiriere, 

proceduri interne specifice etc). Toate informatiile se vor salva pe un server dedicat platformei, 

astfel incat, nu va exisat riscul ca documentele asociatiei să se piarda sau să dispara. 

 

Fiecare angajat în cadrul  Compartimentului programare monitorizare și raportare financiara se 

va loga cu user propriu, parola și cod de verificare transmis pe telefon prin sms. Angajati vor putea 

stoca în platforma (incarcare / upload) un nr. nelimitat de documente. 

 

 

Denumire document Editabil Drepturi acces 

HG privind finantarea org minoritatilor nationale Nu  

Hotarari Adunarea Generala a Asociatiei Partida Romilor Nu  

Hotarari Consiliul Director al Asociatiei Partida Romilor Nu  

Decizii ale Presedintelui Asociatiei Partida Romilor Nu  

Regulament Organizare și Functionare (ROF) Nu  

Regulament de Ordine Interioara (ROI) Nu  

Rapoarte ale Comisiei de Cenzori Nu  

Declaratia 112 Nu  

Declaratia 100 Nu  

Formularul  solicitare  A1 Nu  

Formularul raportare  A2 Nu  

Formularul  raportare A3 Nu  

Contracte prestari servicii Nu  

Contracte inchiriere sedii Nu  

Bilantul contabil anual Nu  

Procedura privind deplasarile, cazarea, masa și diurna Nu  

Procedura privind tipurile de cheltuieli eligibile Nu  

Procedura corespondenta Nu  

Referat consumabile Da  

Cerere de finantare actiuni și activitati Da  

 

 

B. Sectiunea Evaluarea tehnica a cererilor de finantare actiuni și activitati 
 

Sectiunea permite gestionarea de catre  angajatii Biroului de evaluare tehnica a cererilor 

de finantare a documentelor transmise de sucursalele Asociatiei Partida Romilor Pro-Europa 

(listare, adaugare, editare, stergere, incarcare) și ofera acces rapid la toate tipurile de documente 

specifice acestui birou precum (ex:  cererea de finantare, contracte servicii actiune, raport de 

activitate actiune, poze, comunicate de presa și alte materiale de vizibilitate pentru actiunile 

desfasurate). Toate informatiile se vor salva pe un server dedicat platformei, astfel incat, nu va exisat 

riscul ca documentele asociatiei să se piarda sau să dispara. Atat caei care solicita aprobarea unei 

cerei de finantare actiuni cat și cei care lucreaza în Biroul de evaluare tehnica a cererilor de finantare, 
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pot completa și opera modificari pe platforma, direct în cererea de finantare pana la indeplinirea 

tuturor conditiilor de legalitate și de eligibilitate a cheltuielilor.  

 

IV.3.6. Modul Actiuni Și Activitati  

 

A. CEREREA DE FINANTARE 
 

Cadru legal de referinta pentru obtinerea finantarii 

 

Denumire document Editabil Drepturi acces 

H.G. 138 / 2020, pentru aprobarea modului de repartizare şi 

de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 

3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, 

aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 

5/2020 Nu  

STATUTUL ASOCIATIEI PARTIDA ROMILOR 

PRO-EUROPA Nu  

 

Proceduri 

 

Denumire document Editabil Drepturi acces 

Procedura interna privind elaborarea, solicitarea, 

aprobarea și implementarea unor actiuni și activitati ale 

asociatiei prin CEREREA DE FINANTARE Nu  

 

Cerere finantare 

Aceasta sectiune permite completarea (pe baza unui document sablon) unei cereri de finantare. 

Utilizatorul va fi ghidat / informat în asa fel incat completarea cererii să se faca corect și cu usurinta. 

Cererile vor putea fi salvate sub forma de ciorna (draft). 

La final, cererile vor putea fi trimise spre aprobare. Din acest moment, editarea nu va mai 

fi permisa. 

 

IV.3.7. Modul Monitorizare și Raportare 

 

Sectiunea permite gestionarea Actiunilor și a Activitatilor (listare, adaugare, editare, stergere). 

 

Pentru fiecare Actiune / Activitate, responsabilul (utilizatorul desemnat) va avea 

posibilitatea comunicarii statusului și al rezultatelor, prin stocarea în platforma (incarcare / upload) 

a documentelor precum: 

 

Denumire document 

P.V. actiune 

Fisiere multimedia (foto, video) 

Comunicate de Presa 

Tabel participanti 
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IV.3.8. Modul Cabinet Presedinte 

 

Sectiunea permite gestionarea de catre  Seful de cabinet al Presedintelui Asociatiei sau de catre 

secretarul general  a documentelor emise de Adunarea Generala, Consiliul Director sau de Presedinte. 

Astfel, sectiunea va permite incarcarea tuturor documentelor specifice organelor de conducere ale 

Asociatiei Partida Romilor Pro-Europa.  De asemenea sectiunea va permite transmiterea centralizata a 

convocatoarelor de sedinta (Adunarea Generala, Consiliul Director). Toate informatiile și documentele 

se vor salva pe un server dedicat platformei, astfel incat, nu va exisat riscul ca documentele asociatiei 

să se piarda sau să dispara 

 

 

Utilizatorii autorizati vor stoca în platforma (incarcare / upload) documente precum: 

Denumire document Editabil Drepturi acces 

Hotarari Adunarea Generala a asociatiei Nu  

Hotarari Consiliul Director  al asociatiei Nu  

Decizii emise de Presedintele asociatiei Nu  

Proces verbal sedinta Adunarea Generala a asociatiei Nu  

Proces verbal sedinta Consiliul Director  al asociatiei Nu  

Tabel participanti sedinta Adunarii Generale a 

Asociatiei 

Nu 

 

Tabel participanti sedinta Consiliului Director  al 

asociatiei 

Nu 

 

Registru de evidenta hotarari ale Adunarii Generale Nu  

Registru de evidenta hotarari ale Consiliului Director Nu  

Registru de evidenta decizii emise de Presedinte Nu  

Fotografii și inregistrari video de la sedinte Nu  

Rapoartele Comisiei de Cenzori Nu  

Statutul Asociatiei Partida Romilor Pro-Europa Nu  

Actul Constitutiv al Asociatiei Partida Romilor Pro-

Europa 

Nu 

 

Registru evidenta hotarari judecatoresti privind 

asociatia 

Nu 

 

Organigrama Asociatiei Partida Romilor Pro-Europa Nu  

Sucursalele Asociatiei Partida Romilor Pro-Europa Nu  

Acte de control efectuate la asociatiei Nu  

 

Documentele vor fi editate, salvate și arhivate direct în platforma la sectiunea Cabinet Presedinte.  

 

 

IV.3.9. Modul Sistemul de Videoconferinta 

 

Intâlnirile faţă în faţă, atât de necesare pentru Asociatia Partida Romilor Pro-Europa, pot fi  înlocuite 

cu succes de sistemul de videoconferinţă, care permite organizaţiei să facă economie de resurse, să aibă 

o productivitate crescută şi multiple avantaje competitive. Folosirea tehnologiei video înseamnă costuri 

mai mici prin reducerea cheltuielilor legate de transport, cazare, diurnă ale membrilor Consiliului 

Director. În acest fel,  Asociatia Partida Romilor Pro-Europa va economisi timp și resurse financiare 

consistente. Sistemul de  Videoconferinţa va eficientiza relaţiile interpersonale şi interdepartamentale 

din interiorul Asociatiei Partida Romilor Pro-Europa, asigurând un flux continuu şi rapid al informaţiei 

de la emiţător la receptor, indiferent de distanţa dintre aceştia. 
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Sistemul propus de videoconferinta este unul de tip corporate, cu licenta de securitate. 

Sedintele Consiliului Director pot fi initiate de la sediul central al asociatiei. Membrii Consiliului 

Director se vor loga pe platforma, utilizand user name, parola și codul de verificare transmis pe telefon 

prin sms.  

Sistemul de videoconferinta permite logarea unui numar de 100 de persoane simultan. Initiatorul 

sedintelor prin videoconferinta, va putea gestiona sedinta din punct de vedere tehnic (acces microfon, 

volum, etc)   

 

 

NOTE:  

− platforma va stoca logurile de acces pentru o perioada de minim 2 ani 

− platforma va trebui să fie GDRP- compliant prin gestionarea drepturilor de acces și modul în 

care sunt securizate informatiile astfel incat să respecte legislatia în domeniu 

− platforma va avea atat stocare locala cat și stocare în cloud, pentru functionare redundanta. 

 

IV. CONTINUTUL MINIM al OFERTEI TEHNICE 

Prezentarea ofertei tehnice care va conține: 

- Descrierea firmei si a experienţei specifice 

- Prezentarea aspectelor considerate de către ofertant ca fiind esenţiale pentru obţinerea 

rezultatelor aşteptate ale contractului 

- Identificarea riscurilor si măsurile de atenuare a acestora 

- Descrierea detaliată a serviciilor propuse de ofertant – parte tabelară (matrice de 

conformitate) si parte narativă 

- Personalul ce va realiza efectiv activitățile care fac obiectul contractului  

- Alte informatii relevante 

 

V.  MANAGEMENTUL CONTRACTULUI  

a. Entităţile responsabile 

Asociația Partida Romilor PRO-EUROPA va îndeplini rolul de Achizitor în cadrul 

contractului şi va fi responsabil pentru toate aspectele procedurale legate de procesul de 

atribuire şi management financiar. 

Prestatorul va presta serviciile descrise în prezentele specificaţii tehnice, în cantităţile 

solicitate şi cu caracteristicile tehnice solicitate. Va respecta toate aspectele financiare, va 

îndeplini activităţile si va efectua cheltuielile în conformitate cu prevederile menţionate în 

contract. Prestatorul va gestiona toate aspectele administrative şi organizaţionale. Prestatorul 

trebuie să aibă un sediu sau un punct de lucru  unde va dispune de linie telefonică, fax, e-mail 

pe toată perioada derulării contractului.  

 

b.  Sprijin ce va fi furnizat de Achizitor 

Achizitorul va furniza toate informaţiile şi va coopera cu Furnizorul în vederea obţinerii celor 

mai bune rezultate. De asemenea, va furniza la timp şi  ne-oneros toate informaţiile disponibile 

necesare contractului. 

 

VI.  DATA DE ÎNCEPERE A CONTRACTULUI ŞI PERIOADA DE EXECUŢIE A 

ACESTORA 

Data planificată pentru inceperea derulării contractului este octombrie 2020, iar perioada de 

execuţie a contractului este de minim 12 luni de la semnarea acestuia. 

 

VII. CONDIŢII DE PLATĂ  

Pentru începerea lucrărilor se poate achita un avans de minim 30% din valoarea estimată a 

serviciilor. Plata se va face in termen de maxim 30 de zile de la emiterea facturii. Se va incheia 

un proces verbal de receptie a serviciilor prestate partial/ final. 


