
 

1 

 

 

 

 

 

 

CAIET DE SARCINI 

pentru realizarea unui acord cadru având ca obiect 

  

  

  

TRANSFORMAREA DIGITALĂ A ADMINISTRAȚIEI PUBLICE DIN 

ROMÂNIA 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

Cuprins 
1. Introducere ............................................................................................................................................. 6 

2. Contextul realizării acestei achiziții de servicii .............................................................................. 6 

2.1 Informații despre Autoritatea Contractantă ........................................................................................ 6 

2.2 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea serviciilor ........................................... 8 

2.2.1 Contextul pandemic a accelerat digitalizarea ............................................................................. 8 

2.2.2 Contextul European – Proceduri de infringement ........................................................................ 9 

2.2.3 Diferente salarizare sector public vs sector privat.................................................................... 11 

2.3 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă ............................... 11 

2.4. Proiecte implementate și alte proiecte/programe asociate cu această achiziție de servicii .... 12 

2.5. Cadrul general al sectorului în care Autoritatea Contractantă își desfășoară activitatea ....... 13 

3. Descrierea serviciilor solicitate ........................................................................................................ 14 

3.1 Descrierea situației actuale la nivelul Autoritatii contractante ...................................................... 15 

3.2 Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor ............................................................ 15 

3.3 Obiectivul specific la care contribuie realizarea serviciilor ............................................................ 16 

3.4  Atributiile si responsabilitatile Autoritatii contractante ................................................................ 16 

3.5  Atribuțiile și responsabilitățile prestatorului ..................................................................................... 17 

3.6 Resurse necesare pentru realizarea activităților în contract și obținerea rezultatelor ............. 18 

4. LOTURI ................................................................................................................................................... 20 

4.1 Lotul 1 -  Analiza business ..................................................................................................................... 20 

4.1.1 Descriere necesităților .................................................................................................................... 20 

4.1.2 Cerințe specifice .............................................................................................................................. 20 

4.1.3 Resurse umane necesare ................................................................................................................ 21 

4.1.4 Valoare estimată .............................................................................................................................. 27 

4.1.5 Evaluare oferte și factori de evaluare ......................................................................................... 28 

4.1.6 Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor .............................................. 41 

4.1.7 Receptie / acceptanta finală......................................................................................................... 41 

4.2 Lotul 2 - Analiza tehnica ........................................................................................................................ 42 

4.2.1 Descriere necesităților .................................................................................................................... 42 

4.2.2. Cerințe specifice ............................................................................................................................... 42 

4.2.3 Resurse umane necesare ................................................................................................................ 42 

4.2.4 Valoare estimată .............................................................................................................................. 50 

4.2.5 Evaluare oferte și factori de evaluare ......................................................................................... 52 



 

3 

4.2.6 Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor .............................................. 64 

4.2.7 Receptie / acceptanta finală......................................................................................................... 65 

4.3 Lotul 3 - Dezvoltare ................................................................................................................................ 65 

4.3.1 Descriere necesităților .................................................................................................................... 65 

4.3.2 Cerințe specifice ................................................................................................................................ 66 

4.3.3. Resurse umane necesare ............................................................................................................... 66 

4.3.4. Valoare estimată ............................................................................................................................ 74 

4.3.5 Evaluare oferte și factori de evaluare ......................................................................................... 76 

4.3.6. Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor ............................................. 92 

4.3.7. Recepție / acceptanță finală........................................................................................................ 93 

4.4. Lotul 4 - Testare funcționalități.......................................................................................................... 93 

4.4.1. Descriere necesităților .................................................................................................................. 93 

4.4.2. Cerințe specifice ............................................................................................................................... 93 

4.4.3. Resurse umane necesare ............................................................................................................... 94 

4.4.4. Valoare estimată ............................................................................................................................ 98 

4.4.5. Evaluare oferte si factori de evaluare ........................................................................................ 99 

4.4.6 Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor ............................................ 108 

4.4.7 Recepție / acceptanță finală ....................................................................................................... 108 

4.5. Lotul 5 - Testare Securitate ............................................................................................................... 108 

4.5.1. Descriere necesităților ................................................................................................................ 108 

4.5.2. Cerințe specifice ............................................................................................................................. 108 

4.5.3. Resurse umane necesare ............................................................................................................. 109 

4.5.4. Valoare estimată .......................................................................................................................... 112 

4.5.5. Evaluare oferte si factori de evaluare ...................................................................................... 113 

4.5.6. Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor ........................................... 121 

4.5.7. Recepție / acceptanța finală ....................................................................................................... 122 

4.6. Lotul 6 - Servicii mentenanta infrastructură server ...................................................................... 122 

4.6.1. Descriere necesităților ................................................................................................................ 122 

4.6.2. Cerințe specifice ............................................................................................................................. 122 

4.6.3. Resurse umane necesare ............................................................................................................. 122 

4.6.4. Valoare estimată .......................................................................................................................... 127 

4.6.5. Evaluare oferte si factori de evaluare ...................................................................................... 128 

4.6.6. Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor ........................................... 138 



 

4 

4.6.7. Receptie / acceptanta finala ..................................................................................................... 138 

4.7. Lotul 7 - Servicii mentenanta software ........................................................................................... 138 

4.7.1. Descriere necesităților ................................................................................................................ 138 

4.7.2. Cerințe specifice ............................................................................................................................. 138 

4.7.3. Resurse umane necesare ............................................................................................................. 138 

4.7.4. Valoare estimată .......................................................................................................................... 153 

4.7.5. Evaluare oferte si factori de evaluare ...................................................................................... 155 

4.7.6. Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor ........................................... 173 

4.7.7. Receptie / acceptanta finala ..................................................................................................... 173 

4.8. Lotul 8 - Blockchain ............................................................................................................................. 173 

4.8.1. Descriere necesităților ................................................................................................................ 173 

4.8.2. Cerințe specifice ............................................................................................................................. 173 

4.8.3. Resurse umane necesare ............................................................................................................. 174 

4.8.4. Valoare estimată .......................................................................................................................... 180 

4.8.5. Evaluare oferte si factori de evaluare ...................................................................................... 181 

4.8.6. Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor ........................................... 193 

4.8.7. Recepție / acceptanță finală...................................................................................................... 193 

4.9. Lotul 9 - AI (Artificial intelligence) .................................................................................................. 194 

4.9.1. Descriere necesităților ................................................................................................................ 194 

4.9.2. Cerințe specifice ............................................................................................................................. 194 

4.9.3. Resurse umane necesare ............................................................................................................. 195 

4.9.4. Valoare estimată .......................................................................................................................... 200 

4.9.5. Evaluare oferte si factori de evaluare ...................................................................................... 201 

4.9.6. Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor ........................................... 211 

4.9.7. Recepție / acceptanța finală ...................................................................................................... 212 

4.10. Lotul 10 - Virtual Reality & Augmented Reality ........................................................................... 212 

4.10.1. Descriere necesităților .............................................................................................................. 212 

4.10.2. Cerinte specifice ........................................................................................................................ 212 

4.10.3. Resurse umane necesare ........................................................................................................... 213 

4.10.4. Valoare estimată ........................................................................................................................ 218 

4.10.5. Evaluare oferte si factori de evaluare .................................................................................... 219 

4.10.6. Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor ......................................... 229 

4.10.7. Recepție/acceptanță finală ...................................................................................................... 230 



 

5 

4.11. Lotul 11 - Big data ............................................................................................................................. 230 

4.11.1. Descriere necesităților .............................................................................................................. 230 

4.11.2. Cerinte specifice ........................................................................................................................ 230 

4.11.3. Resurse umane necesare ........................................................................................................... 231 

4.11.4. Valoare estimată ........................................................................................................................ 236 

4.11.5. Evaluare oferte si factori de evaluare .................................................................................... 237 

4.11.6. Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor ......................................... 253 

4.11.7. Receptie / acceptanta finală ................................................................................................... 253 

5. Locul și durata desfășurării activităților ....................................................................................... 253 

5.1. Locul desfășurării activităților .......................................................................................................... 253 

5.2. Data de început și de încheiere a prestării serviciilor sau durata prestării serviciilor ........... 254 

6. Modalitatea de elaborare a ofertelor ............................................................................................ 254 

6.1. Propunerea tehnică ............................................................................................................................. 254 

6.2. Propunerea financiară......................................................................................................................... 254 

6.3. Tabelul de corespondență .................................................................................................................. 256 

6.4. Protecția muncii .................................................................................................................................... 256 

7. Managementul acordului cadru și a contractelor subsecvente ................................................... 256 

7.1. Aspecte organizatorice ....................................................................................................................... 256 

7.1.1. Autoritatea contractantă ............................................................................................................ 256 

7.1.2. Prestatorul ..................................................................................................................................... 257 

7.2. Conflictul de interese ......................................................................................................................... 257 

7.3. Informații privind modul de desfășurare a procesului de reluare a competiției - reofertarea

 ........................................................................................................................................................................ 258 

8. Drepturile de proprietate intelectuală .......................................................................................... 258 

9. Ipoteze și riscuri ................................................................................................................................ 258 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

1. Introducere 
 

Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare 

Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru realizarea 

serviciilor care fac obiectul Contractului ce rezultă din această procedură. 

 

În cadrul acestei proceduri, Autoritatea pentru Digitalizarea României (denumită în continuare 

„ADR”) îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului. 

Prezentul caiet de sarcini conține toate indicațiile necesare, care trebuie respectate de către 

prestator, astfel încât să poată să elaboreze propunerea tehnică, care să corespundă necesităților 

autorității contractante. Toate cerințele exprimate în prezentul caiet de sarcini sunt minimale și 

obligatorii, iar răspunsul la aceste cerințe (inclusiv descrierea modalității concrete de îndeplinire) 

trebuie să se regăsească în cadrul propunerii tehnice, sub sancțiunea respingerii acesteia. 

 

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un 

anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca 

fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia 

menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului. 

 

2. Contextul realizării acestei achiziții de servicii 
 

2.1 Informații despre Autoritatea Contractantă 

 

ADR este o instituție creată în 2020 pentru a realiza obiectivele ambițioase ale Guvernului 

României în sfera transformării digitale a societății românești. 

Autoritatea pentru Digitalizarea României funcționează în baza HG nr. 89/2020 privind organizarea 

și funcționarea Autorității pentru Digitalizarea României și are rolul de a realiza şi coordona 

implementarea strategiilor şi a politicilor publice în domeniul transformării digitale şi societăţii 

informaţionale. 

 

ADR, în îndeplinirea obiectivelor sale, are următoarele atribuţii principale şi responsabilităţi: 

 

● elaborează strategia naţională în domeniul transformării digitale şi coordonează 

implementarea acesteia, asigurând inclusiv monitorizarea acţiunilor întreprinse şi evaluarea 
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rezultatelor obţinute, în scopul asigurării eficienţei şi eficacităţii efortului naţional de 

îmbunătăţire a rezultatelor măsurate prin indicele economiei şi societăţii digitale al 

Comisiei Europene — DESI şi de avansare a României în clasamentul european aferent; 

● elaborează şi coordonează implementarea strategiei naţionale pentru automatizare, 

robotizare şi inteligenţă artificială, inclusiv prin includerea şi coordonarea cu centrele de 

inovare digitală aliniate la obiectivele Programului Europa Digitală 2021—2027 al Comisiei 

Europene. 

● promovează adoptarea tehnologiilor avansate, din spectrul robotizării, inteligenţei 

artificiale, big data, internetului lucrurilor, în procesul de transformare digitală a României; 

● promovează şi sprijină în mod activ creşterea interoperabilităţii între sistemele informatice 

utilizate la nivelul administraţiei publice, standardizarea, reducerea costurilor şi 

accelerarea transformării digitale a administraţiei publice; 

● promovează dezvoltare comunităţilor inteligente (smart city) în România; 

● iniţiază, conduce, asigură finanţarea, monitorizează şi/sau implementează programe şi 

proiecte în domeniul transformării digitale, al societăţii informaţionale şi interoperabilităţii 

sistemelor informatice ale instituţiilor publice, în condiţiile legii; 

● participă, la solicitarea altor autorităţi şi instituţii publice, la elaborarea şi realizarea de 

programe și proiecte privind furnizarea de servicii publice electronice; 

● monitorizează şi acordă asistenţă instituţiilor publice în vederea realizării proiectelor de 

implementare a serviciilor publice electronice; 

● dezvoltă şi implementează sisteme şi aplicaţii informatice destinate transformării digitale a 

României, în concordanţă cu strategiile şi politicile în domeniu; 

● dezvoltă sisteme de autentificare informatică şi coordonează interconectarea sistemelor 

informatice publice; 

● proiectează, implementează şi operează sisteme informatice necesare pentru facilitarea 

interacţiunii digitale şi asigurarea interoperabilităţii la nivelul administraţiei publice 

centrale; 

● dezvoltă şi operează următoarele sisteme informatice, accesibile la adrese de internet 

aprobate prin decizii ale preşedintelui ADR, asigurând din punct de vedere tehnic şi 

procedural funcţionarea: 

o sistemului e-guvernare şi cadrului de interoperabilitate cu SEN din cadrul Sistemului 

electronic naţional — SEN; 

o sistemului „Sistemul Naţional Electronic de Plată Online a Taxelor şi Impozitelor" — SNEP 

din cadrul Sistemului electronic naţional; 

o sistemului electronic de achiziţii publice din cadrul Sistemului electronic naţional; 
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o sistemelor informatice pentru atribuirea electronică a autorizaţiilor de transport 

internaţional rutier de marfă şi pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale din 

programele de transport prin serviciile regulate judeţene şi interjudeţene — portalul 

SAET; 

o sistemului „Punctul de contact unic electronic” — PCUe; 

o cloud-ului guvernamental; 

o altor sisteme informatice de utilitate publică desemnate în condiţiile legii; 

 

● sprijină instituţiile şi structurile cu atribuţii în domeniul achiziţiilor publice din cadrul 

administraţiei publice centrale pentru elaborarea de soluţii tehnice în cadrul proiectelor de 

tehnologia informaţiei, la solicitarea acestora, în limita resurselor disponibile; 

● acordă consultanţă de specialitate, inclusiv în procesul de analiză a fluxurilor operative, în 

vederea transformării digitale, pentru instituţii şi organizaţii naţionale, regionale şi 

internaţionale, la solicitarea acestora, în limita resurselor disponibile; 

 

2.2 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea serviciilor 

 

2.2.1 Contextul pandemic a accelerat digitalizarea 

 

Criza provocată de COVID-19 a demonstrat importanța transformării digitale în administrația 

publică.Tehnologiile digitale nu schimbă numai felul în care comunică oamenii, ci și, la modul mai 

general, felul în care aceștia trăiesc și muncesc. Situația creată de pandemia de COVID-19 a dat 

României un nou impuls pentru a depune eforturi în scopul accelerării tranziției tehnologice. 

 

Soluțiile digitale contribuie la crearea de locuri de muncă, la progresul educației, la stimularea 

competitivității și a inovării și pot îmbunătăți viețile cetățenilor. Tehnologia digitală joacă un rol 

esențial în transformarea economiei și a societății românești. 

Criza generată de pandemia de COVID-19 în întreaga lume, inclusiv în România, a accelerat 

procesul de digitalizare demarat de multă vreme, dar care progresa lent.  

 

Tehnologia digitală și revoluția datelor oferă țărilor un potențial semnificativ de creștere a 

eficienței și furnizării serviciilor publice, precum și de sporire a transparenței și a încrederii 

cetățenilor. Acest lucru a devenit cu atât mai important cu cât țările continuă să se confrunte cu 

efectele pandemiei COVID-19 și se străduiesc să realizeze o redresare rezilientă. Criza a evidențiat, 

de asemenea, costurile economice și sociale asociate cu întârzierea digitalizării. 
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Instituțiile publice din întreaga lume au o oportunitate enormă de a valorifica instrumentele 

digitale pentru a optimiza managementul, furnizarea de servicii și capacitatea generală a statului, 

ceea ce poate duce la servicii publice universal accesibile și centrate către cetățean. 

2.2.2 Contextul European – Proceduri de infringement 

Conform Busolei pentru dimensiunea digitală (Digital Compass), bazată pe Strategia digitală a 

Comisiei Europene din februarie 2020, prin care se transpun ambițiile digitale ale UE pentru 2030 în 

dispoziții concrete, până în 2030, toate serviciile publice esențiale ar trebui să fie disponibile 

online, iar 80 % dintre cetățeni ar trebui să utilizeze o soluție de identificare electronică. Conform 

aceluiași material, digitalizarea poate deveni un factor decisiv al drepturilor și libertăților, 

permițând oamenilor să ajungă dincolo de anumite teritorii, poziții sociale sau grupuri comunitare. 

Cetățenii vor putea lucra, învăța, interacționa cu administrațiile publice, își vor putea gestiona 

finanțele și plățile, vor putea folosi sistemele de îngrijire a sănătății, sisteme de transport 

automatizate, și vor putea participa la viața democratică. Conform ultimului punct cardinal al 

Busolei pentru Dimensiunea Digitală, care este axat pe transformarea digitală a serviciilor publice, 

până în 2030 obiectivul UE este să se asigure că viața democratică și serviciile publice online vor fi 

pe deplin accesibile pentru toată lumea, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități și toți vor 

beneficia de un mediu digital de cea mai bună calitate, care să asigure o utilizare ușoară, eficientă 

și personalizată. Serviciile ușor de utilizat vor permite cetățenilor de toate vârstele și 

întreprinderilor de toate dimensiunile să influențeze direcția și rezultatele activităților 

guvernamentale mai eficient și să îmbunătățească serviciile publice. 

Conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI - 2020) al Comisiei Europene, care măsoară 

competitivitatea digitală, România se situează pe locul 26 din cele 27 de state membre UE. Nici în 

ceea ce privește serviciile publice digitale România nu excelează, ocupând ultimul loc la nivel 

european, conform aceluiași Indice. Starea actuală arată că există un procent scăzut de agenți 

economici care utilizează portalurile web şi un procent şi mai mic de cetățeni care interacționează 

online cu autoritățile publice.  

Conform DESI, punerea în aplicare, de către toate organismele publice implicate, a principiului 

interoperabilității ar fi un prim pas spre realizarea de îmbunătățiri în administrația publică digitală. 

În Raportul de țară 2020 este menționat faptul că sistemul IT fragmentat al administrației publice 

din România reprezintă o sarcină administrativă pentru cetățeni și mediul de afaceri. 

Interoperabilitatea dintre serviciile administrației publice este, în general, scăzută, întrucât fiecare 
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instituție publică și-a dezvoltat propriul serviciu public digital. Prin urmare, nu este clar în ce 

măsură informațiile transmise sunt reutilizate ulterior de celelalte instituții.  

 

La acest moment, România este subiectul mai multor proceduri de infringement deschise de 

Comisia Europeană în sfera digitalizării generate pe de o parte de întârzierea în transpunerea  

normelor și directivelor UE în legislația națională și pe de altă parte de lipsa operaționalizării lor în 

servicii digitale. 

Pentru exemplificare:  

 

a) Directiva 2014/55/UE privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice 

 

Comisia Europeană a declanșat procedura de infringement împotriva României pentru eșecul de a 

transpune în legislația națională Directiva 55/2014 privind facturarea electronică. 

 

Directiva 55/2014 spune că eficiența în operațiunile de facturare se realizează atunci cand este 

utilizat un standard comun acceptat la nivel european prin care factura să circule doar în format 

electronic și să poată fi procesată automat de către sisteme informatice. 

 

Facturile pe hârtie, chiar și cele trimise ca fișiere pdf pe email, vor fi înlocuite complet prin transmisia 

între sisteme informatice a unui format standardizat de date, generând economii financiare și ducând 

la reducerea fraudelor. 

 

Standardul tehnic european pentru facturarea electronică este disponibil din noiembrie 2017. 

Termenul limită din 18 aprilie 2019, încălcat de România, viza asigurarea faptului că toate 

instituțiile publice, în particular cele centrale, au posibilitatea de a primi facturi în formatele 

definite de standard (tehnic, sunt formate bazate pe XML, UBL 2.1 respectiv UN/CEFACT CII, așa 

cum sunt definite în standardul EN 16931).  

 

b) Scrisoarea de punere în întârziere pentru neîndeplinirea obligatiilor 2018/2393 atrage atenția 

asupra mai multor deficiențe în ceea ce privește funcționarea ghișeului unic actual (PCUe) din 

România, care a trebuit să fie instituit în conformitate cu Directiva 2006/123/CE. 

 

Scrisoarea face referire la disponibilitatea online a informațiilor și a procedurilor, atât în temeiul 

Directivei privind serviciile, cât și în temeiul Directivei 2005/36/CE2 (denumită în continuare 

„Directiva privind calificările profesionale”). Comisia atrage atenția asupra faptului că autoritățile 
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au instituit un PCU, dar că acesta are un domeniu de aplicare limitat, acoperind doar un număr 

redus de sectoare și cere remedierea situației. 

În Manualul de punere în aplicare a Directivei privind serviciile, Comisia și-a exprimat deja opinia 

potrivit căreia „ghișeele unice sunt destinate să fie interlocutorii instituționali unici din perspectiva 

prestatorului de servicii, astfel încât acesta să nu fie nevoit să contacteze mai multe autorități sau 

organisme competente pentru a culege toate informațiile relevante (...) referitoare la activitățile 

sale de servicii”. 

2.2.3 Diferente salarizare sector public vs sector privat  

Conform Raportului de țară 2020 birocrația și o capacitate insuficientă de livrare de servicii publice 

digitale, au un impact negativ asupra cetățeanului și mediului de afaceri și reprezintă un obstacol 

pentru dezvoltarea socială și economică. 

Una dintre cauze este reprezentată de numărul scăzut al experților IT în rândul angajaților din  

administrația publică, fapt generat în principal de slaba remunerare a acestora.  

În conformitate cu Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul 

bugetar, nivelul salarial pe zona de IT din sectorul public este sub nivelul salarial din mediul privat. 

Un studiu realizat recent de Autoritatea pentru Digitalizarea României în parteneriat cu PWC 

privind implementarea Guvernării Digitale în România, arată că una dintre barierele care stă în 

calea implementării guvernării digitale în România este migrarea specialiștilor IT din sectorul public 

înspre sectorul privat sau către alte țări. 

 

2.3 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă 

O analiză realizată de Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale în 2014 arăta că 

implementarea completă a strategiei digitale poate fi tradusă :  

 

● Într-o creștere a PIB de 13%, creșterea numărului de locuri de muncă cu 11% și reducerea 

costurilor administrației cu 12%  în primii 5 ani.  

● Impulsionarea creșterii economice. Țările baltice, care sunt într-un stadiu avansat din punct 

de vedere digital (Estonia, Lituania, Letonia) au avut o creștere medie anuală (în ultimii 20 

de ani) cu aproximativ 1 pp mai mare decât România. 

● Creșterea productivității muncii datorită eficientizării activităților și creării posibilității de 

optimizare și inovare continuă. Țările care se situează pe primele locuri din punct de vedere 

digitalizare (Danemarca, Norvegia, Olanda, Germania, Franța) înregistrează o productivitate 

de peste 55 USD/h, comparativ cu România, care se situează la un nivel de 25 USD/h. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european_semester_country-report-romania_ro.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european_semester_country-report-romania_ro.pdf
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● Scăderea evaziunii fiscale, prin creșterea ponderii plăților electronice. Coroborată cu alte 

măsuri privind reducerea ponderii economiei gri, creșterea plăților electronice ar putea 

genera un impact de 10% în PIB pe un orizont de timp de 7 ani. 

 

Totodată digitalizarea serviciilor publice presupune implicit:   

 

● Optimizarea folosirii resurselor materiale și implicit umane; 

● Optimizarea și eficientizarea timpului necesar prestării serviciilor; 

● Îmbunătățirea accesului la informațiile și serviciile oferite de către autoritățile 

administrației publice printr-o deservire rapidă și eficientă 

● Simplificarea multor proceduri administrative; 

● Eficientizarea costurilor serviciilor publice; 

● Îmbunătățirea schimbului de informații și servicii între autoritățile publice 

● Dezvoltarea infrastructurii; 

● Întărirea capacității administrative; 

● Asigurarea accesului la informație cu ajutorul internetului; 

● Creșterea nivelului de pregătire al angajaților din domeniile publice; 

● Asigurarea transparenței în fața cetățenilor în ceea ce privește domeniul administrativ; 

● Creșterea calităților serviciilor oferite; 

● Consolidarea democrației și implicit ameliorarea ori eliminarea corupției. 

  

Într-o viziune mai simplă, digitalizarea informației atrage după sine mai puțini factori de stres, mai 

puține cozi în instituțiile deja prea aglomerate și transmiterea informației corecte și clare. 

Modernizarea serviciului public are ca drept obiectiv creșterea capacității de a face față nevoilor 

cetățenilor. 

2.4. Proiecte implementate și alte proiecte/programe asociate cu această achiziție 

de servicii 

 

ADR a dezvoltat următoarele proiecte  și dorește să continue lanțul implementărilor în vederea 

atingerii obiectivelor menționate în capitolul 3.2: 

  

● Sistemul Național de Interoperabilitate ; 

● Sistemului Electronic de Achiziţii Publice din cadrul Sistemului electronic naţional; 
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● Sistemelor informatice pentru atribuirea electronică a autorizaţiilor de transport 

internaţional rutier de marfă şi pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale din 

programele de transport prin serviciile regulate judeţene şi interjudeţene — portalul SAET; 

● Punctul de Contact Unic electronic (PCUe). 

 

În perioada următoare, Autoritatea Contractantă are în vedere realizarea următoarelor dezvoltări, 

spre exemplificare: 

● Realizarea noului PCU, ca o interfață unică de acces la toate serviciile publice pentru 

persoanele fizice și juridice; 

● Realizarea unor noi dezvoltări pentru SNEP 

● Integrarea Sistemului Național de Interoperabilitate cu alte sisteme proprietate ADR (SNEP, 

PSCID, PCU); 

● Asigurarea interconectării Sistemului Național de Interoperabilitate cu toate bazele de date 

ale instituțiilor publice locale și centrale, acoperind prin actualul acord cadru doar 

interconectările de pe raza orașelor reședință de județ, urmând ca celelalte integrări să 

facă obiectul următorului acord cadru. 

● realizarea unui număr de 6 proiecte pe tehnologii inovatoare 

 

2.5. Cadrul general al sectorului în care Autoritatea Contractantă își desfășoară 

activitatea 

 

În România, chiar dacă în ultimii ani se observă o evoluție în utilizarea instrumentelor de e-

guvernare, domeniul serviciilor publice electronice rămâne insuficient dezvoltat, așa cum reiese în 

mod obiectiv din diversele clasamente internaționale care utilizează criterii clare de evaluare a 

maturității acestui domeniu. 

 

De asemenea, este în aceeași măsură relevant de reținut faptul că nu există, la momentul lansării 

acestei proceduri, un inventar la nivelul național privind toate serviciile publice puse la dispoziția 

cetățenilor și a persoanelor juridice cu ajutorul căruia să se poată realiza o evaluare exhaustivă a 

măsurii în care acestea dispun de platforme electronice deschise interacțiunii cu beneficiarii. 

 

Așadar, principala problemă care definește cel mai bine la nivel general, național, situația privind 

e-guvernarea, este reprezentată de: insuficientă dezvoltare în România a serviciilor publice 

electronice. 
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Această problemă care afectează întreaga populație a țării, deopotrivă mediul public și mediul 

privat, poziționează țara, în ciuda evoluțiilor înregistrate, încă în partea de jos a clasamentelor 

internaționale relevante domeniului. 

Deși în foarte mare măsură prestarea serviciilor publice în România se asigură prin verificarea unor 

date care provin de la diferite autorități sau instituții publice, în acest moment interoperabilitatea 

sistemelor, atunci când are loc, se face punct la punct, existând chiar sisteme vechi care sunt 

complet izolate (fiind vechi ele nu sunt concepute sa fie interoperabile). 

La rândul ei, această situație este justificată nu doar de dificultăți tehnice în asigurarea 

interoperabilității, dar și de calitatea scăzută și caracterul incomplet al unor registre de date, 

alături de reticența angajaților administrației publice de a-și baza diverse rezoluții pe verificările 

în sistemele IT în defavoarea clasicelor documente semnate olograf și ștampilate. 

 

În ceea ce privește existența unui portal unic al cetățeanului, ca poartă de acces către toate 

serviciile publice din România, construit în baza principiului once-only, Comisia Europeană atrage 

atenția asupra faptului că autoritățile române au instituit un PCU, dar că acesta are un domeniu de 

aplicare limitat, acoperind doar un număr redus de sectoare și cere remedierea situației. 

 

3. Descrierea serviciilor solicitate 
 

În vederea realizării obiectivelor menționate în capitolul 3.2 și pentru a permite accesul cât mai 

multor companii calificate la procedura de achizitie, Autoritatea Contractantă a împărțit acest 

acord cadru în 11 loturi. Fiecare lot reprezintă un segment din procesul de dezvoltare software, 

după cum urmează: 

● Analiză de business 

● Analiză tehnică 

● Dezvoltare software 

● Testare funcționalități 

● Testare securitate 

● Servicii mentenanță infrastructură server 

● Servici mentenanță software 

● Blockchain 

● AI 

● VR/AR 

● Big data 
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În vederea realizării proiectelor propuse și care fac obiectul acestui acord cadru, Autoritatea 

Contractantă își propune să selecteze un număr de 15 companii per lot, cu excepția lotului de 

Mentenanta software unde vor fi selectate 5 companii per lot. În cadrul fiecărui lot atribuirea se va 

face în baza unor contracte subsecvente cu reluarea competiției.  

Fiecare lot necesită un număr de experți cheie și non cheie care asigură implementarea cu succes a 

fiecărei etape. În cadrul unui lot, un expert nu poate deține aceeași calitate sau alte calități în 

contracte subsecvente ce se desfășoară concomitent, cu excepția contractelor de mentenanță care 

vor fi adresate ulterior. 

În realizarea ofertei, ofertantul trebuie să ia în calcul toate costurile ce îi sunt generate de experții 

propuși și să oferteze în consecință. Facem aici referire la situația în care este necesară relocarea 

unuia sau mai multor experți propuși, în vederea realizării obiectului unui contract subsecvent. 

 

3.1 Descrierea situației actuale la nivelul Autoritatii contractante 

 

Autoritatea pentru Digitalizarea României are în prezent 170 angajați, funcționari publici și 

personal contractual. Direcția tehnică a ADR este Direcția Transformare Digitală, în 

responsabilitatea căreia intră: susținerea dezvoltării de noi aplicații şi asigurarea implementării 

acestora, asigurarea monitorizării şi operarea aplicaţiilor puse în funcţiune, asigurarea relaţiei cu 

furnizorii şi implementarea contractelor de servicii.  

Direcția Transformare Digitală, are o capacitate de 22 de locuri de muncă, personal contractual, 

însă dispune doar de 11 angajați pentru realizarea atribuțiilor ce îi revin. 

Personalul tehnic insuficient este o problemă cu care se confruntă întreaga administrație publică, 

care de altfel, în lipsa angajaților specializați pe zona IT în organigrama proprie, solicită ajutorul 

ADR-ului, pentru consultanță tehnică de specialitate. 

 

3.2 Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor 

Realizarea acestei achiziții asigură Autorității pentru Digitalizarea României suportul necesar în 

vederea îndeplinirii obiectivelor și atribuțiilor ce îi revin prin HG 89/2020 privind organizarea și 

funcționarea ADR.   

Obiectivul general la care contribuie realizarea acestei achiziții constă în întărirea capacității 

administrative a ADR în ceea ce privește:  

a. transformarea digitală a economiei şi societăţii româneşti; 

b. realizarea guvernării electronice la nivelul administraţiei publice din România; 
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c. îndeplinirea obiectivelor pentru România asumate în fața Uniunii Europene în domeniul 

său de competenţă. 

 

3.3 Obiectivul specific la care contribuie realizarea serviciilor 

 

Obiectivele specifice la care contribuie implementarea acordului cadru sunt următoarele: 

● accelerarea digitalizării serviciilor publice; 

● dezvoltarea/implementarea de noi sisteme informatice într-un mod unitar, rapid și profesionist; 

● asigurarea mentenanței evolutive și preventive a sistemelor deja dezvoltate; 

● asigurarea interoperabilității tuturor bazelor de date ale instituțiilor publice locale și 

centrale;  

● îmbunătățirea fluxurilor operative, în vederea transformării digitale, pentru instituţii 

publice locale şi centrale; 

● îmbunătățirea accesului la informațiile și serviciile oferite de către autoritățile 

administrației publice printr-o deservire rapidă și eficientă; 

● creșterea calităților serviciilor publice oferite de către instituțiile publice locale și centrale; 

● realizarea unei interfețe unice de acces la toate serviciile publice digitale; 

● soluționarea procedurilor de infringement prin îndeplinirea atribuțiilor ce ne revin; 

● îmbunătățirea accesului la informațiile și serviciile oferite de către autoritățile; 

administrației publice printr-o deservire rapidă și eficientă; 

● creșterea calităților serviciilor oferite. 

 

3.4  Atributiile si responsabilitatile Autoritatii contractante 

 

Autoritatea contractantă va pune la dispoziția Prestatorului orice date, informații și documente 

care nu fac obiectul legislației în vigoare privind protecția informațiilor clasificate atâta vreme cât 

aceste date, informații etc. sunt necesare Prestatorului pentru îndeplinirea obiectului contractului. 

De asemenea, autoritatea contractantă va monitoriza desfășurarea activităților aferente 

contractului. În acest sens, precum și pentru a înlesni interacțiunea cu Prestatorul și obținerea de 

informații de către acesta, autoritatea contractantă va desemna și va comunica Prestatorului 

echipa care va urmări desfășurarea activităților contractelor. 

 

Autoritatea contractantă va da, așadar, curs cu celeritate solicitărilor de informații ale 

Prestatorului, precum și a cererilor acestuia de a organiza întâlniri de lucru sau de coordonare în 
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vederea bunei desfășurări a contractului sub condiția prezentării prealabile de către Prestator a 

situațiilor a căror lămurire necesită organizarea acestor ședințe.  

 

Totodată, echipa de proiect desemnată de autoritatea contractantă va răspunde cât de repede 

posibil în funcție de proximitatea informațiilor și de gradul de dificultate a problemei/problemelor 

sesizate tuturor întrebărilor sau solicitărilor Prestatorului legate de îndeplinirea obiectului 

contractului, indiferent de modalitatea în care sunt transmise acestea (telefonic, e-mail sau fax). 

 

3.5  Atribuțiile și responsabilitățile prestatorului 

 

În realizarea serviciilor solicitate, activitatea Prestatorului  va fi condusă de următoarele principii: 

a. acționează în interesul Autorității Contractante pe durata prestării serviciilor, în condițiile și 

în  limitele descrise în  prezentul caiet de sarcini ; 

b. acționează în sensul realizării obiectivelor prezentate în caietul de sarcini  în ceea ce 

privește optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor precum și în ceea 

ce privește asigurarea profesionalismului resurselor implicate. 

 

Prestatorul va executa serviciile prevăzute în caietul de sarcini în vederea îndeplinirii tuturor 

cerințelor incluse în acesta, cerințe care sunt minime și obligatorii. 

Prestatorul este pe deplin responsabil pentru asigurarea planificării resurselor reprezentate prin 

personalul specializat desemnat de Prestator conform cantităților stabilite prin prevederile 

prezentului acord cadru.  

Acesta se va asigura ca utilizează cele mai bune practici în domeniul de activitate și că activitățile 

și rezultatele sunt realizate la parametrii de calitate solicitați. 

Prestatorul va colabora cu autoritatea contractantă în vederea implementării acordului cadru și va 

oferi acesteia toate informațiile necesare legate de modalitatea și termenele de prestare a 

serviciilor, precum și cu privire la rezultatele obținute, problemele întâmpinate, întârzierile 

înregistrate (dacă este cazul), orice alte aspecte legate de contract, în măsura în care acestea sunt 

cunoscute de Prestator. 

 

De asemenea, Prestatorul va solicita autorității contractante, în timp util, toate datele, 

informațiile, documentele etc. care îi sunt necesare în scopul implementării în condiții optime a 

cerințelor caietelor de sarcini aferente fiecărui contract subsecvent. 
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Prestatorul și personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada desfășurării acordului-

cadru inclusiv pe perioada oricărei prelungiri, precum și după încetarea acestuia. În acest sens, cu 

excepția cazului în care se obține acordul scris prealabil al ADR, Prestatorul și personalul său, 

salariat ori contractat de acesta, incluzând conducerea și salariații din teritoriu, nu vor comunica 

niciodată oricărei alte persoane sau entități, nicio informație confidențială divulgată lor sau despre 

care au luat cunoștință și nu vor face publică nicio informație referitoare la recomandările primite 

în cursul sau ca rezultat al predării produsului ce face obiectul prezentului contract. Totodată, 

Prestatorul și personalul său nu vor utiliza în dauna ADR informațiile primite sau rezultatul 

studiilor, testelor, cercetărilor desfășurate în cursul sau în scopul executării acordului cadru.  

 

Prestatorul are dreptul de a solicita și de a primi din partea ADR orice informații/date necesare pentru 

a executa obiectul prezentului acord cadru, dacă acestea nu depășesc prevederile legale. 

Colaborarea cu personalul Autorității contractante alocat pentru serviciile desfășurate conform 

Contractului (monitorizarea progresului activităților în cadrul contractului, coordonarea 

activităților în cadrul Contractului, feedback). 

 

 3.6 Resurse necesare pentru realizarea activităților în contract și obținerea 

rezultatelor 

Cerințe generale privind resursele umane necesare:      

Ofertanții trebuie să prezinte în propunerea tehnică, pentru fiecare expert cheie propus, mai puțin 

pentru experții non-cheie, următoarele informații/documente: 

-  numele persoanei propuse pentru fiecare poziție. 

- Curriculum Vitae (CV), aferent fiecărei persoane propuse în cadrul echipei, semnat de către 

fiecare titular și datat. 

-  Copii ale documentelor justificative relevante care demonstrează îndeplinirea cerințelor 

referitoare la studiile, expertiza și experiența specifică relevantă solicitată și prezentată în CV, 

cum ar fi: 

● diplome de studii, certificări, alte diplome relevante; 

● recomandări sau alte documente edificatoare din care să reiasă activitățile 

desfășurate și care să evidențieze experiența profesională specifică relevantă; 

Copiile documentelor trebuie să fie confirmate pentru conformitate cu originalul documentelor 

respective. Certificatele/ diplomele/ documentele justificative emise în altă limbă decât limba 

română vor fi prezentate în limba de origine, însoțite de traducerea autorizată în limba română. 
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Autoritatea contractantă are dreptul de a verifica exactitatea informațiilor și a dovezilor furnizate 

de ofertanți și de a solicita și alte documente/ informații care să clarifice experiența similară 

respectivă. 

În urma verificării exactității informațiilor și a dovezilor prezentate de ofertanți, Autoritatea 

contractantă poate solicita și alte documente care să clarifice experiența profesională solicitată. 

Totodată, Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a contacta beneficiarii finali ai 

proiectelor/contractelor prezentate ca experiență profesională, în vederea confirmării celor 

prezentate de către ofertanți.  

În cazul în care certificatele/diplomele/documentele care confirmă expertiza profesională sunt 

emise în altă limbă decât limba româna, acestea vor fi însoțite de o traducere autorizată a 

acestora în limba română. 

În cazul în care ofertantul dispune de experți angajați proprii, acesta va prezenta în mod 

obligatoriu orice document prin care să se demonstreze relația contractuală dintre experții 

nominalizați și ofertant (de exemplu extras Revisal, contract de muncă, etc.). În situația în care 

ofertantul nu dispune de experți angajați proprii, acesta poate apela la experți externi pe baza de 

contract de colaborare, contract prestări servicii sau un angajament privind utilizarea experților 

declarați în ofertă care vor fi implicați în realizarea activităților din cadrul contractului. 

Pentru fiecare expert propus care nu este angajat al ofertantului se va prezenta și declarație de 

disponibilitate semnată de titular, cu referire la obiectul lotului ce face obiectul prezentei 

proceduri, din care să reiasă că persoana respectivă este dispusă să activeze în respectivul 

contract, în situația în care ofertantul va fi declarat câștigător. 

Pe parcursul derulării contractului, modalitatea de înlocuire a experților nominalizați pentru 

îndeplinirea acestuia, se realizează conform prevederilor art.162 din HG 395/2016. 

Astfel, înlocuirea experților nominalizați se realizează numai cu acceptul autorității contractante, 

această modificare nereprezentând o modificare substanțială, așa cum este aceasta definită în 

art.221 din Legea 98/2016, decât în următoarele situații: 

a) noul expert nominalizat pentru îndeplinirea contractului nu îndeplinește cel puțin criteriile 

de calificare solicitate pentru expertul care este înlocuit, așa cum au fost prevăzute în cadrul 

documentației de atribuire; 

b) noul expert nominalizat nu obține cel puțin același punctaj ca expertul propus la momentul 

aplicării factorilor de evaluare.  
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În situațiile prezentate anterior, contractantul are obligația de a transmite pentru noul personal, 

documentele solicitate prin documentația de atribuire, fie în vederea demonstrării îndeplinirii 

criteriilor de calificare stabilite, fie în vederea calculării punctajului aferent factorilor de evaluare. 

 

 

 

 

 

 

4. LOTURI 
 

4.1 Lotul 1 -  Analiza business 

 

4.1.1 Descriere necesităților 

 

Analiza de business sta la baza oricărui proces de dezvoltare software și asigură identificarea celor 

mai potrivite soluții în vederea realizării obiectivelor propuse.  

Autoritatea Contractantă, prin actualul acord cadru, își propune să achiziționeze servicii de analiză 

de business în vederea intocmirii documentatiei cu cerințe funcționale și de business pentru 

proiectele ce urmează a fi dezvoltate. 

 

Documentul de analiza business (BRD – Business Requirements Document) este documentul care 

exprimă cerința / nevoia beneficiarului cât mai coerent pentru operatorii economici ce vor 

dezvolta soluțiile software. 

  

Standardul de piața în procesul de dezvoltare software impune crearea unui astfel de document, 

necesar atat în obținerea ofertei, cat și în dezvoltarea/implementarea produsului, analistul de 

business fiind resursa principala care poate întocmi aceasta documentație. 

 

4.1.2 Cerințe specifice 

În aceasta etapa se vor avea în vedere desfasurarea urmatoarelor activitati, conform cerințelor 

furnizate de ADR, potențialii ofertanți fiind responsabili cu: 
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✔ Planificarea în detaliu, coordonarea și supervizarea desfășurării procesului de analiza 

business, până la acceptanta din partea Autoritatii contractante, asigurându-se că toate 

resursele implicate își îndeplinesc atribuțiile la timp și în mod corespunzător; 

✔ Întocmirea unui „Document estimativ privind efortul de dezvoltare” care sa conțină o 

estimare a proiectului, din care rezultă întregul efort de lucru afișat în zile-om pentru 

etapele de Analiza tehnica, Dezvoltare, Testare funcțională și Testare securitate; 

✔ Întocmirea specificațiilor  de business ale produselor software care urmează a fi dezvoltate; 

✔ Crearea prototipului inițial al produsului (wireframes) pentru a răspunde cât mai bine la 

nevoile, cerințele și viziunea proiectului;  

✔ Livrarea documentației specifice acestei etape în concordanță cu rezultatele care trebuie 

obținute în urma prestării serviciilor conform capitolului 4.1.6.  

4.1.3 Resurse umane necesare  

Având în vedere complexitatea, dimensiunea şi importanţa viitoarelor proiecte și raportându-ne la 

cel mare contract subsecvent, din cadrul acestui lot, dar în special la proiectele regionale, care 

presupun integrarea, concomitent per regiune, a tuturor instituțiilor publice, de la nivelul orașelor 

reședință de județ, prin documentarea/maparea În medie a peste 30 de fluxuri, reprezentând toate 

serviciile publice oferite, cu Sistemul Național de Interoperabilitate și cu Punctul de Contact Unic 

Electronic, se consideră necesară solicitarea unui număr minim de 5 experți cheie (1 manager de 

proiect, 3 analist de business, 1 manager de produs), fiecare dintre aceștia avand un rol 

determinant în realizarea corectă a analizei de business și întocmirea livrabilelor la standardele 

pieței. Totodată, menționăm că folosirea mai multor experți de același tip în paralel, reduce 

considerabil timpul total de implementare.  

Așa cum reiese și din art.3, instrucțiunea 1/2017, experții cheie, în cazul de față analiștii de 

business, sunt aceia a căror activitate este reflectată direct, într-o proporţie majoritară în 

rezultatul întregului contract. De asemenea, experții manager de proiect și manager de produs, vor 

fi încadrați tot ca experți cheie întrucât conform art. 3, instrucțiunea 1/2017, activitatea 

desfășurată de aceștia în cadrul contractului este reflectată într-o proporţie minoră ca efort depus 

din punctul de vedere al volumului de muncă, dar are un impact major asupra esenţei rezultatului 

întregului contract. 

Având în vedere cele mai sus menționate, se consideră necesară solicitarea următoarele cerinţe 

minime obligatorii privind experienţa şi competențele personalului din cadrul echipei prestatorului: 

 Tip expert Nr. minim 
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de experți 

a. Manager de proiect (Project Manager) 1 

b. Analist de business (Business Analyst) 3 

c. Manager de produs (Product manager - Wireframe) 1 

 

Responsabilități ale experților echipei de implementare: 

 

EXPERT Responsabilitățile expertului  

Manager de proiect 

(Project Manager) ➔ Coordonarea eficientă a tuturor activităților proiectului în vederea 

atingerii obiectivelor stabilite la cele mai înalte standarde de calitate. 

➔ Pregătirea și organizarea planurilor de activitate în cadrul proiectului 

și asigurarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor 

proiectului. 

➔ Asigurarea comunicării cu Autoritatea Contractantă și respectarea 

obligațiilor contractuale. 

➔ Întocmește, împreună cu Autoritatea Contractantă, planul de execuție 

a unui proiect 

➔ Monitorizează activitățile în vederea contabilizării modului de execuție 

și determinării eventualelor întârzieri 

➔ Coordonează activitățile din cadrul proiectului supervizând direct 

echipele tehnice și echipe partenere (dacă e cazul). 

➔ Monitorizează în timp progresul atins față de obiectivele propuse și 

redactează rapoarte lunare către Autoritatea Contractantă și parteneri 

(dacă e cazul) cu respectarea datelor prevăzute în contracte. 

➔ Asigură circulația informației în cadrul proiectului organizând periodic 

întâlniri cu echipa Autoritatii Contractante. 

➔ Asigură rezolvarea problemelor apărute în realizarea proiectului și 

informează la timp Autoritatea Contractantă despre problemele 

apărute. 

➔ Face propuneri de îmbunătățire pentru a maximiza eficienta atingerii 

obiectivelor propuse. 

➔ Întreține taskurile și activitățile într-un sistem de Project Management 
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Analist de business 

(Business Analyst) 
➔ Întocmește specificațiile funcționale ale produselor software care 

urmează a fi dezvoltate în baza informațiilor adunate de la Autoritatea 

Contractantă. Specificațiile funcționale definite vor servi la realizarea 

caietelor de sarcini pentru dezvoltarea produselor software. 

➔ Coordonează strângerea cerințelor, analizează nevoile utilizatorilor 

aplicațiilor informatice și cerințele lor, situația existentă și cum se 

dorește a fi în viitor; 

➔ Dezvoltă o relație de comunicare cu Autoritatea Contractantă direct al 

produsului software în vederea înțelegerii cerințelor funcționale ale 

produsului software care urmează a fi dezvoltat; 

➔ Dezvoltă o relație de comunicare cu Autoritatea Contractanta pentru a 

defini fluxurile de lucru care acomodează nevoia beneficiarului în 

vederea construcției de produs software; 

➔ Strânge cerințele utilizatorilor, organizează și participă la interviuri, 

întâlniri de lucru, focus grupuri pentru a determina cerințele 

funcționale; 

➔ Se asigură că toate cerințele Autorității Contractante se regăsesc în 

documentul de analiză. 

➔ Întocmește specificațiile funcționale ale produselor software care 

urmează a fi dezvoltate în baza informațiilor adunate de la Autoritatea 

contractantă. 

➔ Analistul de Business va fi responsabil cu colectarea, consolidarea și 

validarea cerințelor și funcționalităților care sunt necesare a fi 

implementate.  

➔ Analistul de Business organizează și conduce ședințele și întâlnirile cu 

Autoritatea Contractantă de colectare de cerințe și informații, de 

validare a documentației de analiză și de găsire a unor soluții 

alternative pentru implementarea anumitor cerințe/funcționalități 

(dacă este cazul); 

➔ Analistul de Business este responsabil cu derularea activităților de 

colectare, centralizare și analiză a cerințelor de business (inclusiv 

procese și roluri); 

➔ Analistul de Business va fi implicat în analiza, modelarea și optimizarea 
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proceselor de business identificate. 

➔ Analistul de Business va colecta cerințele atât din documentele care îi 

vor fi puse la dispoziție (procese, fluxuri, roluri, modele de business 

etc) dar și prin organizarea de ședințe/întâlniri cu personalul din 

cadrul Autorității Contractante 

➔ Analistul de Business va avea și rolul de a mapa informațiile din 

sistemele/soluțiile informatice operaționale existente cu noua soluție ce 

va fi dezvoltată în cadrul prezentului proiect. 

➔ Analistul de Business întocmește documentația de mapare a 

informațiilor din soluțiile existente la soluția nouă și obține validarea 

ei de către Autoritatea Contractantă; 

➔ Analistul de Business va avea și rolul de interfață între echipa tehnică a 

Contractantului și a Autorității Contractante, având o contribuție 

esențială la transpunerea corectă a cerințelor în soluția tehnică, 

identificarea de posibile îmbunătățiri care pot fi aduse proceselor de 

business ale Autorității Contractante și identificând soluții alternative 

în cazul în care anumite cerințe nu pot fi implementate datorită unor 

limitări tehnice. 

➔ Analistul de Business întocmește documentația de analiză și obține 

validarea ei de către Autoritatea Contractantă; 

➔ Analistul de Business își asumă responsabilitatea corectitudinii și 

acurateței documentelor de analiza (livrabile) prin semnarea lor; 

➔ Analistul de Business defineste scenariile și cazurile de testare; 

➔ Analistul de Business participă activ la derularea activităților de 

instruire a utilizatorilor non-tehnici din cadrul Autorității Contractante. 

Manager de produs 

(Product manager - 

Wireframe) 

➔ Definește fluxurile de date, respectiv fluxurile de lucru, conform 

specificațiilor, respectiv nevoilor Autorității Contractante; 

➔ Creează wireframe-uri în baza fluxurilor de business identificate; 

➔ Realizeaza specificatii high-level pentru designul UI/UX pentru 

produsul software;  

➔ Colectează date de piață și le corelează cu cerințe funcționale pentru 

produsele software, prioritizând dezvoltarea acestora; 

➔ Elaborează user stories și planifică dezvoltarea funcționalităților 
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produsului pe baza acestora;  

➔ Elaborează planul și viziunea produsului (roadmap), anticipând 

potențiale schimbări pe termen mediu/lung; 

➔ Colaborează cu managerul de proiect și Autoritatea Contractantă în 

vederea coordonării de tip administrativ. 

 

Cerințe minime solicitate a fi îndeplinite de experții propuși: 

a. Manager de proiect (Project Manager) 

Studii  Studii superioare  finalizate  cu diplomă de licență (sau echivalent). 

Experienţa generală  
Minim 5 ani experiență în ocuparea unei poziții prin prisma căreia a avut 

responsabilități și sarcini de project management. 

Experiența specifică 

Experienţă specifică demonstrată prin participarea în cel puţin un 

proiect/contract încheiat cu succes, având ca obiect servicii de 

dezvoltare software sau mentenanță software,  la nivelul căruia să fi 

deţinut poziţia de manager de proiect/contract/, coordonator 

proiect/contract ; 

Cunoștințe necesare 

− Cunoașterea metodologiei de management de proiect ; 

− Cunoașterea fazelor procesului de dezvoltare software (software 

development life cycle); 

− Capacitatea de a evalua riscurile legate de proiect și de a lua măsuri 

de limitare a acestora; 

− Abilități avansate de comunicare și relaționare cu toate părțile 

interesate dintr-un proiect de dezvoltare software; 

− Cunoștințe în utilizarea a cel puțin unui software de management de 

proiect (Ms Project, Jira, YouTrack etc). 

Demonstrare 

cunoștințe/ 

experiența specifică 

− Scrisoare de recomandare per fiecare proiect/contract  finalizat cu 

succes din care reiese implicarea, experiența și cunoștințele solicitate, 

contracte în care a prestat astfel de activități, fișa de post, contractul 

de muncă,  (sau alte documente justificative) din cuprinsul cărora să 

reiasă obiectivele postului și descrierea atribuțiilor specifice 

managementului de proiecte. 

Diplome/Certificări/ 

Atestate/Acreditări 

Deţinerea de cunoştinţe în domeniul managementului de proiect dovedite 

prin prezentarea unei diplome/certificări recunoscute la nivel 

naţional/internaţional. 
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b. Analist de business (Business Analyst) 

Studii  Studii superioare  absolvite cu diplomă de licență (sau echivalent)  

Experienţa generală  
Minim 5 ani experiență în ocuparea unei poziții prin prisma căreia a avut 

responsabilități și sarcini de analist de business 

Experiența specifică 

− Experienţă specifică demonstrată prin participarea în cel puţin un 

proiect/contract încheiat cu succes, pe o poziţie similară, la nivelul 

căruia să fi desfăşurat activităţi de documentare a cerințelor funcționale 

pentru sisteme informatice. 

Cunoștințe necesare 

− Abilități de înțelegere, analiză și modelare a proceselor și cerințelor de 

business; 

− Abilitatea de a identifica riscuri, probleme și oportunități în cadrul 

proiectelor; 

− Abilități de comunicare și relaționare cu clientul și cu persoane cheie 

din echipa de dezvoltare software; 

− Cunoștințe despre soluțiile tehnice relevante/potrivite pentru rezolvarea 

cerințelor de business ale clientului în conformitate cu standardele pieței. 

Demonstrare 

cunoștințe/ 

experiență 

Scrisoare de recomandare per fiecare proiect/contract finalizat cu succes 

din care reiese implicarea, experiența și cunoștințele solicitate, contracte 

în care a prestat astfel de activități, fișa de post, contractul de muncă,  

(sau alte documente justificative) din cuprinsul cărora să reiasă 

obiectivele postului și descrierea atribuțiilor specifice în domeniul analizei 

de business. 

Diplome/Certificari/ 

Atestate/ Acreditari 

Deţinerea de cunoştinţe în domeniul analizei de business dovedite prin 

prezentarea unei diplome/certificări recunoscute la nivel 

naţional/internaţional. 

 

c. Manager de produs (Product manager - Wireframe) 

Studii  Studii superioare  absolvite cu diplomă de licență sau echivalent. 

Experienţa generală  
Minim 5 ani experiență în ocuparea unei poziții prin prisma căreia a avut 

responsabilități și sarcini de product manager - wireframe.  

Experiența specifică 

- Experienţă specifică demonstrată prin participarea în cel puţin un 

proiect/ contract încheiat cu succes, având ca obiect servicii de 

dezvoltare software sau mentenanță software, la nivelul căruia să fi 

deţinut poziţia de Manager de produs (Product manager - Wireframe). 
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Cunoștințe necesare 

- Aptitudini tehnice și de proiectare - UI/UX design software, wireframing, 

software (Adobe Creative Suite, Miro, Sketch, suita Microsoft Office); 

- Cunoașterea fazelor procesului de dezvoltare software (software 

development life cycle); 

− Cunoștințe avansate HTML5, CSS3; 

− O bună înțelegere a implementării practicilor de Technical SEO; 

- Capacitatea de a analiza piața și a identifica soluții și oportunități 

pentru dezvoltarea produsului software la cele mai înalte standarde de 

calitate; 

- Abilități avansate de comunicare, relaționare, planificare și prioritizare. 

Demonstrare 

cunoștințe/ 

experiență 

- Scrisoare de recomandare per fiecare proiect/contract finalizat cu 

succes din care reiese implicarea, experiența și cunoștințele solicitate, 

contracte în care a prestat astfel de activități, fișa de post, contractul de 

muncă (sau alte documente justificative), din cuprinsul cărora să reiasă 

obiectivele postului și descrierea atribuțiilor specifice managerului de 

produs; 

− Prezentare portofoliu (3 proiecte anterioare relevante)  

 

4.1.4 Valoare estimată 

Acest lot va cuprinde un număr minim de 11 contracte subsecvente și un număr de maxim de 31 

contracte subsecvente. Fiecărui contract secvent îi va corespunde un caiet de sarcini cu specificații 

diferite, însă cu același obiect, respectiv analiza de business pentru dezvoltarea de programe 

informatice. 

Cel mai mic contract subsecvent din cadrul acestui lot presupune un efort de 30 zile-om și are o 

valoare totala estimată de 69.394 lei fără TVA. 

Cel mai mare contract subsecvent din cadrul acestui lot presupune un efort de 571 zile-om și are o 

valoare totala estimată de 1.320.794 lei fără TVA. 

Valoarea totala estimată pentru execuția tuturor contractelor subsecvente din cadrul acestui lot este 

de 13.735.311 lei fără TVA și presupune un efort de 5.938 zile-om. 

Nr. minim 

contracte 

subsecvente 

/ Lot 

Zile om pentru 

cel mai mic 

contract 

subsecvent din 

Valoare estimată 

pentru cel mai 

mic contract 

subsecvent din 

Nr. maxim 

contracte 

subsecvente 

/ Lot 

Zile om pentru 

cel mai mare 

contract 

subsecvent  din 

Valoare estimată 

pentru cel mai 

mare contract 

subsecvent din 
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acest lot acest lot (lei) acest lot acest lot (lei) 

11 30 69.394 31 571 1.320.794 

 

Având în vedere că pentru realizarea celui mai mic contract subsecvent Autoritatea Contractantă a 

estimat un necesar de 5 experți cheie (1 manager de proiect, 3 analist de business, 1 manager de 

produs), iar pentru realizarea celui mai mare contract subsecvent, Autoritatea Contractantă  estimează  

necesitatea suplimentării numărului de experți  cheie cu 7 experți non-cheie, respectiv suplimentarea 

echipei cu încă 1 manager de proiect, 4 analiști de business, 2 manager de produs, ofertanții vor 

transmite documentele solicitate în caietul de sarcini al acordului-cadru, care certifică îndeplinirea 

cerințelor minime de calificare, doar pentru experții cheie, iar pentru experții non-cheie, ofertanții, 

vor trebui să nominalizeze persoanele propuse, urmând ca documentele justificative solicitate, prin 

documentația de atribuire care demonstrează  îndeplinirea cerințelor minime de calificare solicitate a 

fi îndeplinite în caietul de sarcini aferente acordului cadru, să fie prezentate în cadrul procesului de 

reluare a competiției inițiat pentru realizarea fiecărui  contract subsecvent. Documentele care vor fi 

prezentate la acel moment pentru experții non-cheie, sunt următoarele: 

● declarația de disponibilitate semnată de persoana propusă, în cazul în care aceasta nu este angajatul 

ofertantului. 

● Curriculum Vitae (CV), aferent fiecărei persoane propuse în cadrul echipei, semnat de către fiecare 

titular și datat. 

● Copii ale documentelor justificative relevante care demonstrează îndeplinirea cerințelor referitoare la 

studiile, expertiza și experiența generală și specifică relevantă solicitată și prezentată în CV, cum ar fi: 

❖ diplome de studii, certificări, alte diplome relevante; 

❖ recomandări sau alte documente edificatoare din care să reiasă activitățile desfășurate și care 

să evidențieze experiența profesională relevantă; 

Copiile documentelor trebuie să fie certificate pentru conformitate cu originalul documentelor 

respective. Certificatele/diplomele/ documentele justificative emise în altă limbă decât limba română 

vor fi prezentate în limba de origine, însoțite de traducerea autorizată în limba română. 

În cazul în care unul din experții non-cheie dintre cei solicitați în cadrul procesului de reofertare pentru 

realizarea unui contract subsecvent, nu îndeplinește criteriile de calificare stabilite la nivelul acordului 

cadru pentru experți, ofertantul va fi descalificat din respectivul proces de reofertare. 

4.1.5 Evaluare oferte și factori de evaluare 

Criteriul de atribuire este „cel mai bun raport calitate-preț”. 

Factorii de evaluare utilizați pentru aplicarea criteriului cel mai bun raport calitate-preț sunt: 
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• factorul “prețul ofertei” are o pondere de 20% în totalul criteriului de atribuire, căruia îi corespunde un 

maximum de 20 puncte; 

• factorul “capacitate tehnică” - are o pondere de 80% în totalul criteriului de atribuire, căruia îi 

corespunde un maxim de 80 puncte; 

Punctajul final al ofertei va fi stabilit prin calcularea sumei punctajelor aferente fiecărui factor de 

evaluare, calculate conform algoritmului de calcul: Pofertă = Pfin + Ptehn unde 

Pofertă  reprezintă punctajul obținut de fiecare ofertă; 

Pfin   reprezintă punctajul obținut de fiecare ofertă, pentru factorul de evaluare „prețul ofertei”; 

Ptehn  reprezintă punctajul obținut de fiecare ofertă, pentru factorul de evaluare „capacitate tehnică”; 

Punctajul tehnic este compus din factori și se acordă astfel: Ptehn = Pexp 

Pexp., reprezintă punctajul obținut de fiecare ofertă, pentru factorul de evaluare „experiență 

profesională a personalului propus”. 

Factorii luați în considerare pentru evaluarea ofertelor și punctajul aferent fiecărui factor sunt 

prezentați în continuare:   

 

Denumire și nr. factor 

evaluare 
 Elemente evaluate Pondere Punctaj maxim 

acordat 

Prețul 

ofertei  

  
factor nr. 

1 

Propunerea financiară fără TVA – Pfin 20% 20 p 

Capacitate

a 

tehnică 

 

factor nr. 

2 

Experiența profesională a personalului 

propus - Pexp 

80% 80 p 

  TOTAL 100% 100 p 

 

Factorii de evaluare și ponderea alocată: 

Denumire factor 

evaluare Descriere 
Pondere (%) 

Punctaj maxim 

Factor de evaluare nr.1 

Prețul ofertei 

Componenta a propunerii 

financiare 

20% 

Punctaj maxim factor:  

20 puncte  
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Factorul constă în componenta financiară a ofertei, respectiv prețul ofertei fără TVA. 

Ofertanții, în vederea dimensionării propunerii financiare, se vor raporta la nivelul celui mai mare 

contract subsecvent al acestui lot, din punct de vedere al numărului de experți necesar pentru 

realizarea acestui contract subsecvent, precum  și la efortul estimat de autoritatea contractantă, 

exprimat în zile-om. 

Ofertanții vor cota propria valoare a efortului aferent fiecărei categorii de experți, vor calcula media  

acestui efort și vor obține valoarea celui mare contract subsecvent, înmulțind această valoare medie  

cu efortul estimat de autoritatea contractantă  pentru realizarea celui mai mare contract 

subsecvent.  

Valoarea propunerii financiare a lotului, se va obține înmulțind valoarea medie proprie a efortului 

calculat anterior de fiecare ofertant, cu efortul estimat de autoritatea contractantă pentru 

realizarea tuturor contractelor subsecvente aferente acestui lot. 

Criteriul relevant pentru Autoritatea Contractantă, în aceasta procedura de achizitie, este 

reprezentat de valoarea   costurilor efortului pentru fiecare expert, iar cele două valori calculate 

anterior, și anume valoarea pentru cel mai mare contract subsecvent, respectiv valoarea pentru 

întreg lotul, vor fi folosite pentru a verifica dacă valorile rezultate  depășesc bugetul alocat de către 

Autoritatea Contractantă pe lot, respectiv contract subsecvent, caz în care ofertantul va fi respins. 

Prețul fără TVA, va fi exprimat în lei și Euro fără TVA. Conversia leu/euro se va realiza la valoarea 

cursului de schimb al BNR de la data publicării anunțului de participare în SEAP.  

Criteriu: valoarea propunerii financiare în lei, fără TVA. 

Ofertele care depășesc bugetul maxim disponibil vor fi respinse. 

Algoritm de calcul: 

Punctajul se acordă astfel: 

a) Pentru cel mai scăzut dintre prețurile  propunerilor financiare se acordă punctajul maxim alocat, 

respectiv 20 puncte; 

b) Pentru celelalte prețuri ale propunerilor financiare, punctajul Pfinn, se calculează astfel: 

Pfinn = (Pretmin.ofertat/Pretn) x 20   

Denumire 

 factor evaluare Descriere 
Pondere (%) 

Punctaj maxim 

(puncte) 
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Factor de evaluare nr.2 

 

Experiența profesională a 

personalului/experților propuși - Pexp 

 

 

 

Factorul Experiența experților 

se concretizează în numărul de 

proiecte/contracte finalizate 

cu succes,  în care respectivii 

experți au ocupat o poziţie 

similară, la nivelul căreia să fi 

desfăşurat activităţi 

comparabile cu 

responsabilităţile ce urmează 

să le îndeplinească în viitorul 

lot al acordului-cadru, 

respectiv numărul de 

certificări de specialitate 

și/sau portofoliul lucrărilor 

pentru fiecare tip de resursă în 

parte după cum urmează:  

 

80% 

Punctaj maxim factor 

evaluare nr.2:  

80 puncte 

Factorul de evaluare nr.2 „Experiența profesională a personalului/experților propuși”, constă în 

însumarea punctajelor obținute de fiecare expert propus, în conformitate cu documentele 

prezentate de ofertanți și analizate de comisia de evaluare, și se calculează astfel: 

Pexp = Pexp1 + Pexp2 + Pexp3 

Pexp1 reprezentand punctajul maxim de 20 puncte acordat rolului de Project Manager; 

Pexp2 reprezentand punctajul  maxim de 35 puncte acordat rolului de Analist de business; 

Pexp3 reprezentand punctajul maxim de  25 puncte acordat rolului de Manager de produs (Product 

manager - Wireframe). 

Pentru  a nu distorsiona rezultatul aplicării factorului de evaluare, punctarea experienței 

profesionale a personalului/experților propuși, a fost definită în intervale de punctare (peste nivelul 

minim solicitat), intervale în care se încadrează experienţa expertului ce face obiectul analizei 

factorului de evaluare, măsurată prin numărul de proiecte la care a participat și care au avut ca 

obiect servicii de dezvoltare software sau mentenanță software, în cadrul cărora a realizat activităţi 

similare cu cele ce urmează a le implementa în cadrul viitorului contract, sau în cazul managerului 

de proiect, respectiv al analistului de business, suplimentar față de cerința referitoare la numărul de 

proiecte la care a participat, se solicită prezentarea, de diplome/certificări recunoscute la nivel 

naţional/internaţional în domeniul  de competențe specific rolului celor 2 experți propuși. 

Pentru rolul de Manager de produs (Product manager - Wireframe), suplimentar față de cerința 

referitoare la numărul de proiecte la care a participat, și care au avut ca obiect servicii de 

dezvoltare software sau mentenanță software, se solicită prezentarea portofoliului de lucrări 

anterioare, dat fiind particularitatea poziției și a livrabilului. 
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Punctajul total maxim al factorului de evaluare nr.2 ce poate fi acordat unei propuneri tehnice pentru 

demonstrarea experienței profesionale a personalului/experților propuși, este de 80 de puncte. 

Cerințe solicitate pentru  

îndeplinirea factorului 

 de evaluare nr.2 

Denumirea 

 expertului solicitat 

Punctaj în cadrul 

factorului de evaluare 

nr.2 

Factor de evaluare:  

Experiența profesională a  

expertului nr.1 propus - Pexp1 

 

- Experienţă demonstrată prin participarea 

în proiecte /contracte încheiate cu succes 

la nivelul cărora să fi deţinut poziţia de 

manager de proiect/contract sau 

coordonator proiect/contract  și care au 

avut ca obiect servicii de dezvoltare 

software sau mentenanță software.  

- Deţinerea de cunoştinţe în domeniul 

managementului de proiect dovedite prin 

prezentarea de diplome/certificări 

recunoscute la nivel 

naţional/internaţional. 

Expert nr.1 

Manager de proiect 

 

 

Punctaj maxim factor 

20 puncte 
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Algoritm de calcul: Pexp1 = Pnrpr + Pdiplome, unde: 

Pnrpr = punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte, la care a participat expertul propus 

pentru poziția de Manager de proiect, prezentate în plus față de cerința minimă, maxim 15 puncte; 

Pdiplome = punctajul acordat pentru certificările suplimentare în domeniul Managementului de proiect, 

maxim 5 puncte. 

 

Pnrpr, punctajul1 acordat pentru numărul de proiecte/contracte în care a participat expertul propus 

pentru poziția de Manager de proiect, prezentate în plus față de cerința minimă, se va calcula astfel:  

- pentru participarea într-un număr mai mare de 5 proiecte/contracte - 15 puncte 

- pentru participarea între 4 și 5 proiecte/contracte - 10 puncte 

- pentru participarea între 1 și 3 proiecte/contracte - 5 puncte 

 

Se acordă punctaj pentru persoana nominalizată pentru poziția solicitată pentru care se prezintă 

recomandări/documente relevante care să demonstreze participarea în proiecte/contracte 

coordonate în calitate de Manager de proiect, având ca obiect servicii de dezvoltare software sau  

mentenanță software. 

Se vor contoriza ca și număr doar proiectele/contractele care au avut ca obiect servicii de dezvoltare 

software sau mentenanță software, și care au fost finalizate, în cadrul cărora, respectiva persoană a 

deținut aceeași poziție sau o poziție similară prin atribuțiile ce i-au revenit. 

 

NOTĂ: În situația în care expertul propus a fost nominalizat într-un acord cadru, prin intermediul 

căruia au fost derulate mai multe contracte subsecvente care corespund cerinței de similaritate, se 

va contoriza ca experiență numai 1(unu) contract subsecvent al respectivului acord cadru în care 

expertul propus a fost nominalizat în poziția solicitată prin prezenta cerință și în cadrul căruia a 

desfășurat activități similare cu cele care urmează a fi îndeplinite în cadrul prezentului lot al 

acordului cadru, nu numărul de contracte subsecvente ale respectivului acord cadru. 

În cazul în care expertul propus nu a participat la niciun proiect/contract având ca obiect servicii de 

dezvoltare software sau mentenanță software, oferta se va considera ca fiind neconformă. 

Participarea într-un proiect/contract având ca obiect servicii de dezvoltare software sau mentenanță 

software se consideră conformă (fiind condiție minimă obligatorie) și nu se punctează. 

Pdiplome, punctajul acordat pentru certificările suplimentare în domeniul Managementului de proiect, 

se va acorda astfel: 

 
1 Pentru acest punctaj vor fi luate în calcul proiectele în plus față de cerința minima. 
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- Prezentarea uneia dintre diplomele/certificatele următoare, recunoscute la nivel 

național/internațional, care demonstrează finalizarea programului de certificare în domeniul 

proiectului de management: PMP; sau PMI-ACP; sau CSM (Certificare Scrum Master);  sau Professional 

Scrum Master I, II,  III - 5 puncte 

- Prezentarea unei certificări naționale conform COR 242101 - 2,5 puncte 

Cerințe solicitate pentru  

îndeplinirea factorului 

 de evaluare nr.2    

Denumirea 

 expertului solicitat   

Punctaj în cadrul 

factorului de evaluare 

nr.2   

Factor de evaluare:  

Experiența profesională a  

expertului nr.2 propus - Pexp2 

 

- Experienţă demonstrată prin participarea 

în calitate de analist de business în 

proiecte /contracte încheiate cu succes, 

și care au avut ca obiect servicii de 

dezvoltare software sau mentenanță 

software.  

- Deţinerea de cunoştinţe în domeniul 

analizei de business dovedite prin 

prezentarea de diplome/certificări 

recunoscute la nivel 

naţional/internaţional. 

 

 

Expert nr.2 

Analist de business 

 

3 experți 

 

 

Punctaj maxim factor 

35 puncte 

 

Algoritm de calcul: Pexp2 = Pnrpr + Pdiplome, unde: 

Pnrpr = punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte, la care a participat expertul propus 

pentru poziția de Analist de business, prezentate în plus față de cerința minimă, maxim 21 puncte; 

Pdiplome = punctajul acordat pentru certificările suplimentare în domeniul analizei de business, maxim 

14 puncte. 

Pnrpr, punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte în care au participat experții propuși 

pentru poziția de Analist de business, prezentate în plus față de cerința minimă, se va calcula astfel: 

- pentru participarea într-un număr mai mare de 5 proiecte/contracte - 21 puncte 

- pentru participarea între 4 și 5 proiecte/contracte - 13 puncte 

- pentru participarea între 1 și 3 proiecte/contracte - 5 puncte 
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Punctajul final al factorului Pnrpr pentru cei 3 experți propuși pentru poziția de Analist de business, se 

va calcula astfel: Pnrpr = (P1nrpr + P2nrpr + P3nrpr)/3, unde: 

- P1nrpr reprezintă punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte, la care a participat 

expertul nr.1 propus pentru poziția de Analist de business, prezentate în plus față de cerința minimă; 

- P2nrpr reprezintă punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte, la care a participat 

expertul nr.2 propus pentru poziția de Analist de business, prezentate în plus față de cerința minimă; 

- P3nrpr reprezintă punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte, la care a participat 

expertul nr.3 propus pentru poziția de Analist de business, prezentate în plus față de cerința minimă; 

 

Se acordă punctaj pentru persoanele nominalizate pentru poziția solicitată pentru care se prezintă 

recomandări/documente relevante care să demonstreze participarea în proiecte/contracte în 

calitate de Analist de business, având ca obiect servicii de dezvoltare software sau mentenanță 

software.  

Se vor contoriza ca și număr doar proiectele/contractele finalizate, în care respectiva persoană a 

fost nominalizată în această poziție. 

 

NOTĂ: În situația în care expertul propus a fost nominalizat într-un acord cadru, prin intermediul 

căruia au fost derulate mai multe contracte subsecvente care corespund cerinței de similaritate, se 

va contoriza ca experiență numai 1(unu) contract subsecvent al respectivului acord cadru în care a  

fost nominalizat în poziția solicitată prin cerință și în cadrul căruia a desfășurat activități similare cu 

cele care urmează a fi îndeplinite în cadrul prezentului lot al acordului cadru, nu numărul de 

contracte subsecvente ale respectivului acord cadru. 

În cazul în care expertul propus nu a participat la niciun proiect/contract având ca obiect servicii de 

dezvoltare software sau mentenanță software, oferta se va considera ca fiind neconformă. 

Participarea într-un proiect/contract având ca obiect servicii de dezvoltare software sau mentenanță 

software se consideră conformă (fiind condiție minimă obligatorie) și nu se punctează.  

Pdiplome, punctajul acordat pentru certificările suplimentare în domeniul Analizei de business, se va 

acorda astfel: 

- Prezentarea uneia dintre diplomele/certificatele următoare, recunoscute la nivel 

național/internațional, care demonstrează finalizarea programului de certificare în domeniul 

analizei de business: CBAP (Certified Business Analysis Professional) - 14 puncte 

- Prezentarea oricărei alte diplome/certificări naționale/internaționale în domeniul de analizei 

de business - 5 puncte 

Punctajul final al factorului Pdiplome pentru cei 3 experți propuși pentru poziția de Analist de business, 
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se va calcula astfel: Pdiplome = (P1diplome + P2diplome + P3diplome)/3, unde: 

- P1diplome  reprezintă punctajul acordat pentru certificările suplimentare în domeniul Analizei de 

business pentru expertul nr.1 propus pentru poziția de Analist de business; 

- P2diplome  reprezintă punctajul acordat pentru certificările suplimentare în domeniul Analizei de 

business pentru expertul nr.2 propus pentru poziția de Analist de business; 

- P3diplome  reprezintă punctajul acordat pentru certificările suplimentare în domeniul Analizei de 

business pentru expertul nr.3 propus pentru poziția de Analist de business;   

 

În cazul în care expertul propus nu prezintă nicio certificare recunoscută la nivel 

național/internațional în domeniul Analizei de business , oferta se va considera ca fiind neconformă. 

Prezentarea unei singure certificări recunoscută la nivel național/internaționale se consideră 

conformă (fiind condiție minimă obligatorie) și nu se punctează.  

Cerințe solicitate pentru  

îndeplinirea factorului 

 de evaluare nr.2  

Denumirea 

 expertului solicitat 

Punctaj în cadrul 

factorului de evaluare 

nr.2 

Factor de evaluare:  

Experiența profesională  

a expertului propus - Pexp3 

- Experienţă demonstrată prin 

participarea în calitate de Manager de 

produs (Product manager - Wireframe) în 

proiecte /contracte încheiate cu succes, 

având ca obiect servicii de dezvoltare 

software sau mentenanță software.  

- Demonstrarea experienței prin 

prezentarea portofoliului de lucrări 

relevante, maxim 3  proiecte/portofolii. 

 

Expert nr.3 

Manager de produs  

(Product manager - Wireframe) 

 

 

Punctaj maxim factor 

25 puncte 

 

Algoritm de calcul: Pexp3 = Pnrpr + Pportofoliu, unde: 

Pnrpr = punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte, la care a participat expertul propus 

pentru poziția de Manager de produs (Product manager - Wireframe), prezentate în plus față de 

cerința minimă, maxim 13 puncte; 

Pportofoliu =  punctajul acordat pentru calitatea proiectelor prezentate în portofoliul  expertului 
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propus, maxim 12 puncte 

Pnrpr, punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte în care a participat expertul propus 

pentru poziția de Manager de produs (Product manager - Wireframe), prezentate în plus față de 

cerința minimă, se va calcula astfel:  

Se acordă punctaj pentru persoana nominalizată pentru poziția solicitată pentru care se prezintă 

recomandări/documente relevante care să demonstreze participarea în proiecte/contracte în 

calitate de Manager de produs (Product manager - Wireframe), având ca obiect servicii de dezvoltare 

software sau mentenanță software.  

Se vor contoriza ca și număr doar proiectele/contractele care au avut ca obiect servicii de dezvoltare 

software sau mentenanță software, și care au fost finalizate, în cadrul cărora, respectiva persoană a 

deținut aceeași poziție sau o poziție similară prin atribuțiile ce i-au revenit. 

 

 

NOTĂ: În situația în care expertul propus a fost nominalizat într-un acord cadru, prin intermediul 

căruia au fost derulate mai multe contracte subsecvente care corespund cerinței de similaritate, se 

va contoriza ca experiență numai 1(unu) contract subsecvent al respectivului acord cadru în care a 

fost nominalizat în poziția solicitată prin cerință și în cadrul căruia a desfășurat activități similare cu 

cele care urmează a fi îndeplinite în cadrul prezentului lot al acordului cadru, nu numărul de 

contracte subsecvente ale respectivului acord cadru. 

Punctajul2 se va acorda astfel: 

- pentru participarea într-un număr mai mare de 5 proiecte/contracte -13 puncte 

- pentru participarea între 4 și 5 proiecte/contracte - 7 puncte 

- pentru participarea între 1 și 3 proiecte/contracte- 5 puncte 

În cazul în care expertul propus nu a participat la niciun proiect/contract având ca obiect servicii de 

dezvoltare software sau mentenanță software, oferta se va considera ca fiind neconformă. 

Participarea într-un proiect/contract având ca obiect servicii de dezvoltare software sau mentenanță 

software se consideră conformă (fiind condiție minimă obligatorie) și nu se punctează. 

Punctajul acordat pentru calitatea proiectelor propuse în Portofoliu se va calcula după următorul 

algoritm: 

Pportofoliu  =  Pportofoliu1 +  Pportofoliu2 ,  unde 

Pportofoliu1 =  Evaluarea din punct de vedere UX/UI a proiectelor din portofoliu 

- Design-ul proiectului respectă din punct de vedere interfețele ale aplicației/ site-ului 

 
2 Pentru acest punctaj vor fi luate în calcul proiectele în plus față de cerința minima. 
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standardele vizuale pentru web. Interfețele proiectului sunt moderne, fără layout-uri aglomerate. 

Design-ul este unul curat, cu multe spații „able”, care au rolul de a evidenția informațiile esențiale, 

fără interferența elementelor ce distrag atenția și confuzeaza utilizatorul. - 6 puncte; 

- Design-ul proiectului respectă parțial din punct de vedere interfețele ale aplicației/ site-ului 

standardele vizuale pentru web. Interfețele proiectului sunt moderne, fără layout-uri aglomerate. 

Design-ul nu este unul curat, cu multe spații able, care au rolul de a evidenția informațiile esențiale, 

fără interferența elementelor ce distrag atenția și confuzeaza utilizatorul. - 3 puncte; 

- Design-ul proiectului respecta foarte puțin din punct de vedere interfețele ale aplicației/ site-

ului standardele vizuale pentru web. Interfețele proiectului sunt moderne, fără layout-uri 

aglomerate. Design-ul este nu unul curat, cu multe spații able, care au rolul de a evidenția 

informațiile esențiale, fără interferența elementelor ce distrag atenția și confuzeaza utilizatorul. - 1 

punct. 

Pportofoliu2 = Adaptabilitatea proiectului la device-uri și rezolutii multiple. Design Mobile First 

- Existența întregului conținut/ functionalitati de pe varianta desktop și pe varianta mobile a 

aplicației/ platformei/ site-ului - 6 puncte; 

- Existența conținutului / functionalitati esențial(e) de pe varianta desktop și pe varianta mobile a 

aplicației/ platformei/ site-ului - 3 puncte; 

- Existența parțială/ incompletă a conținutului de pe varianta desktop și pe varianta mobile a 

aplicației/ platformei/ site-ului - 1 punct. 

Fiecare proiect al portofoliului prezentat de ofertanți, va fi evaluat și notat de către membrii 

comisiei de evaluare, realizându-se o medie pentru fiecare cerință, astfel: 

Pportofoliu1 = ( P1
portofoliu1 + P2

portofoliu1 + P3
portofoliu1)/3, unde: 

P1,2,3
portofoliu1 reprezintă punctajul acordat pentru evaluarea din punct de vedere UX/UI a celor 3 

proiecte prezentate de ofertanți. 

Pportofoliu2 =( P1
portofoliu2 + P2

portofoliu2+  P
3
portofoliu2)/3, unde: 

P1,2,3
portofoliu2

  reprezintă punctajul acordat pentru evaluarea din punct de vedere al adaptabilității la 

device-uri și rezoluții multiple; design mobile first, a celor 3 proiecte prezentate. 

În cazul în care expertul propus nu a participat la niciun proiect/contract având ca obiect servicii de 

dezvoltare software sau mentenanță software, oferta se va considera ca fiind neconformă. 

Participarea într-un proiect/contract având ca obiect servicii de dezvoltare software sau mentenanță 

software se consideră conformă (fiind condiție minimă obligatorie) și nu se punctează. 

Se acordă punctaj pentru persoana nominalizată pentru poziția solicitată pentru care se prezintă 
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recomandări/documente relevante care să demonstreze participarea în proiecte/contracte în 

calitate de Manager de produs (Product manager - Wireframe), având ca obiect servicii de dezvoltare 

software sau mentenanță software.  

Se vor contoriza ca și număr doar proiectele/contractele care au avut ca obiect servicii de dezvoltare 

software sau mentenanță software, și care au fost finalizate, în cadrul cărora, respectiva persoană a 

deținut aceeași poziție sau o poziție similară prin atribuțiile ce i-au revenit. 

NOTĂ: În situația în care expertul propus a fost nominalizat într-un acord cadru, prin intermediul 

căruia au fost derulate mai multe contracte subsecvente care corespund cerinței de similaritate, se 

va contoriza ca experiență numai 1(unu) contract subsecvent al respectivului acord cadru în care a 

fost nominalizat în poziția solicitată prin cerință și în cadrul căruia a desfășurat activități similare cu 

cele care urmează a fi îndeplinite în cadrul prezentului lot al acordului cadru, nu numărul de 

contracte subsecvente ale respectivului acord cadru. 

Portofoliile vor fi prezentate în format PDF, acestea urmând să conțină link-uri, imagini și toate 

informațiile relevante despre proiectele implementate.  

PUNCTAJ MAXIM TOTAL : 100 puncte 

Evaluarea propunerii tehnice: 

Oferta tehnică va fi evaluată în raport cu cerințele caietului de sarcini. 

Punctajul se va acorda pentru specificațiile care depășesc cerințele minime, conform factorilor de 

evaluare specificați.  

Evaluarea ofertelor: 

Punctajul final al ofertelor, va fi stabilit prin calcularea sumei punctajelor aferente fiecărui factor de 

evaluare, calculate conform algoritmului de calcul prezentat. În baza prevederilor art. 115 alin.(2) 

lit. b) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă stabilește încheierea acordului cadru cu mai 

mulți operatori economici, respectiv 15, având în vedere complexitatea și volumul/cantitatea 

serviciilor/activităților care fac obiectul acordului-cadru, durata de valabilitate stabilită, precum și 

necesitățile și constrângerile autorității contractante și în măsura în care există un număr suficient 

de operatori economici care au îndeplinit criteriile de calificare și care au prezentat oferte 

admisibile. 

Primele 15 oferte admisibile stabilite în ordine descrescătoare a punctajului obținut, vor fi declarate 

câștigătoare și vor putea participa la procesul de reofertare pentru atribuirea contractelor 
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subsecvente.  

În cazul în care două sau mai multe oferte acumulează același punctaj total, departajarea se va face 

având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordine descrescătoare a ponderilor 

acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă va solicita noi propuneri 

financiare, oferta desemnată câștigătoare fiind cea cu propunerea financiară cea mai mică. 

În cazul în care numărul operatorilor economici care au îndeplinit criteriile de calificare şi care au 

prezentat oferte admisibile este mai mic decât numărul maxim stabilit (15 operatori economici) 

indicat în anunţul de participare, autoritatea contractantă va continua procedura de atribuire pentru 

încheierea acordului-cadru numai cu acel/acei operator/operatori economic/economici care 

îndeplineşte/îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie solicitate şi care au prezentat ofertă 

admisibilă.  

Contractele subsecvente se vor atribui cu reluarea competiției între operatorii economici care sunt 

parte la acordul-cadru, conform dispozițiilor art. 118 alin. (1) lit. b) și art. 119 din Legea nr. 98/2016 

și art. 110 din HG nr. 395/2016; reluarea competiției se va face prin intermediul SEAP. 

Elementele/condițiile care rămân neschimbabile pe întreaga durată a acordului-cadru sunt: 

obligațiile pe care operatorii economici și le-au asumat prin propunerea tehnică, în ceea ce privește 

cerințele privind experiența generală, specifică și profesională a experților, cunoștințele necesare ale 

acestora, certificările cunoștințelor dobândite. 

Autoritatea contractantă atribuie fiecare contract subsecvent ofertantului care prezintă oferta cea 

mai avantajoasă din punct de vedere economic, desemnată prin aplicarea criteriului de atribuire 

„prețul cel mai scăzut”. Elementul care va face obiectul reluării competiției pentru atribuirea 

contractelor subsecvente este exclusiv prețul total ofertat, aferent serviciului care face obiectul 

contractului subsecvent, raportat la tariful zi-om îmbunătățit față de cel ofertat la nivelul acordului-

cadru, și la  efortul exprimat în zile-om cotat de fiecare ofertant, în baza cerințelor  formulate în 

caietul de sarcini, pentru fiecare categorie și număr de experți solicitați în vederea realizării 

respectivului contract subsecvent. 

Operatorii economici au dreptul ca, în procesul de reofertare, să modifice elementul care face 

obiectul reluării competiției numai în sensul îmbunătățirii acestuia, respectiv tariful zi-om al 

experților, fără să afecteze elementele/condițiile stabilite în acordul cadru. În cazul în care, în urma 

reofertării, autoritatea contractantă nu obține îmbunătățiri ale elementului care face obiectul 

reluării competiției, aceasta are obligația de a atribui contractul subsecvent ofertantului clasat pe 

primul loc în cadrul procedurii aplicate pentru încheierea acordului-cadru, prin luarea în considerare 
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a condițiilor și elementelor prevăzute în oferta inițială a acestuia, actualizată.  

4.1.6 Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor 

Etapa include realizarea următoarelor livrabile: 

a. Business Requirements document (BRD) 

− Scop și părți implicate, scurtă introducere a proiectului 

− Descriere – Perspectiva produsului, funcții, clase de utilizatori și caracteristici, mediu de 

operare, limitări, dependințe 

− Cerințe funcționale – scop, module, componente - preferabil sub forma de Story 

− Texte legale (T&C, PP)  

− Arhitectură de business 

− Cerințe de interfață externă – UI/UX, interfață hardware/software/comunicații 

b. Document estimativ privind efortul de dezvoltare 

− Statement of work 

− Dimensiunea proiectului 

− Resurse umane & roluri 

− Resurse tehnice 

− Standarde & Testare 

− Cerințe speciale       

− Calendar  

− Faze proiect 

− Estimare man days execuție           

− Riscuri, angajamente, limitări 

4.1.7 Receptie / acceptanta finală 

Procesul Verbal de recepție finală reprezintă certificarea îndeplinirii cu succes a activităților din 

cadrul proiectului. Acesta se va întocmi după Raportul final transmis de Prestator și va fi semnat de 

persoanele desemnate de către Autoritatea Contractantă. La finalizarea recepției produsului 

principal, va fi emis Certificatul de Acceptanță, care va certifica îndeplinirea cu succes a tuturor 

obligațiilor contractuale.  

 

Procesul de acceptanta trebuie să țină cont de îndeplinirea următoarelor criterii: 

● BRD va fi acceptat în contextul în care toate functionalitatile cerute sunt detaliate și 

documentul este editat conform structurii propuse capitolului anterior; 

● Functionalitatile descrise în BRD acoperă toate scenariile cerute. 
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4.2 Lotul 2 - Analiza tehnica 

4.2.1 Descriere necesităților 

 

Analiza tehnică sta la baza oricărui proces de dezvoltare software și asigură identificarea celor mai 

potrivite soluții tehnice în vederea realizării obiectivelor propuse.  

Autoritatea Contractantă, prin actualul acord cadru, își propune să achiziționeze servicii de analiză 

tehnică în vederea intocmirii documentatiei cu cerințe tehnice pentru proiectele ce urmează a fi 

dezvoltate. 

 

Pentru a beneficia de o execuție cat mai profesionista a produselor software pe care Autoritatea 

vrea sa le achizitioneze e nevoie de un document Technical Specifications Document / Technical 

Approach pentru a exprima modalitatea de execuție tehnică a proiectului, arhitectura tehnica și 

tehnologiile folosite în vederea executiei cat mai eficienta a produsului tehnic. 

Standardul de piața în procesul de dezvoltare software impune crearea unui astfel de document 

pentru a clarifica metodologia de execuție a produsului software, analiștii tehnici fiind resursa 

principală care poate întocmi această documentație. 

4.2.2. Cerințe specifice 

În aceasta etapa se vor avea în vedere desfasurarea urmatoarelor activitati, conform cerințelor 

furnizate de ADR:  

✔ Planificarea în detaliu, coordonarea și supervizarea desfășurării procesului de analiza 

tehnica, până la livrare, asigurându-se că toate resursele implicate își îndeplinesc atribuțiile 

la timp și în mod corespunzător. 

✔ Definirea arhitecturii produsului software și standarde de dezvoltare software, respectiv 

uneltele de dezvoltare și tehnologiile folosite. 

✔ Livrarea documentației specifice acestei etape în concordanță cu rezultatele care trebuie 

obținute în urma prestării serviciilor conform capitolului 4.2.6.  

4.2.3 Resurse umane necesare 

Având în vedere complexitatea, dimensiunea şi importanţa viitoarelor proiecte și raportându-ne la 

cel mare contract subsecvent, din cadrul acestui lot, dar în special la proiectele regionale, care 

presupun integrarea, concomitent per regiune, a tuturor instituțiilor publice, de la nivelul orașelor 

reședință de județ, prin documentarea/maparea în medie a peste 30 de fluxuri, reprezentând toate 

serviciile publice oferite, cu Sistemul Național de Interoperabilitate și cu Punctul de Contact Unic 

Electronic, se consideră necesară solicitarea unui număr minim de 7 experți cheie (1 manager de 

proiect, 2 analist programator (Software Architect), 2 Server Administrator, 1 Specialist Integrare, 



 

43 

1 Expert Securitate) fiecare dintre aceștia avand un rol determinant în realizarea corectă a analizei 

tehnice și întocmirea livrabilelor la standardele pieței. Totodată, menționăm că folosirea mai 

multor experți de același tip în paralel, reduce considerabil timpul total de implementare.  

Așa cum reiese și din art.3, instrucțiunea 1/2017, experții cheie, în cazul de față analiștii 

programatori (Software Architect) și Server Administratorii, sunt aceia a căror activitate este 

reflectată direct, într-o proporţie majoritară în rezultatul întregului contract. De asemenea, 

experții manager de proiect, specialist integrare și expert securitate, vor fi încadrați tot ca experți 

cheie întrucât conform art. 3, instrucțiunea 1/2017, activitatea desfășurată de aceștia în cadrul 

contractului este reflectată într-o proporţie minoră ca efort depus din punctul de vedere al 

volumului de muncă, dar are un impact major asupra esenţei rezultatului întregului contract. 

Având în vedere cele mai sus menționate, se consideră necesară solicitarea următoarelor cerinţe 

minime obligatorii privind experienţa şi competențele personalului din cadrul echipei prestatorului: 

 

 
Tip expert 

Nr. minim de 

experți 

a. Manager de proiect (Project Manager) 1 

b. Analist Programator (Software Architect) 2 

c. Server (Infrastructure) Administrator 2 

d. Specialist integrare 1 

e Expert securitate 1 

 

Responsabilități ale experților echipei de implementare: 

 

EXPERT Responsabilitățile expertului  

Manager de proiect 

(Project Manager) 
➔ Coordonarea eficientă a tuturor activităților proiectului în vederea 

atingerii obiectivelor stabilite la cele mai înalte standarde de calitate. 

➔ Pregătirea și organizarea planurilor de activitate în cadrul proiectului 

și asigurarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor 

proiectului. 

➔ Asigurarea comunicării cu Autoritatea Contractantă și respectarea 

obligațiilor contractuale. 

➔ Întocmește, împreună cu Autoritatea Contractantă, planul de execuție 



 

44 

a unui proiect 

➔ Monitorizează activitățile în vederea contabilizării modului de 

execuție și determinării eventualelor întârzieri 

➔ Coordonează activitățile din cadrul proiectului supervizând direct 

echipele tehnice și echipe partenere (dacă e cazul). 

➔ Monitorizează în timp progresul atins față de obiectivele propuse și 

redactează rapoarte lunare către Autoritatea Contractantă și parteneri 

(dacă e cazul) cu respectarea datelor prevăzute în contracte. 

➔ Asigură circulația informației în cadrul proiectului organizând periodic 

întâlniri cu echipa Autoritatii Contractante. 

➔ Asigură rezolvarea problemelor apărute în realizarea proiectului și 

informează la timp Autoritatea Contractantă despre problemele 

apărute. 

➔ Face propuneri de îmbunătățire pentru a maximiza eficienta atingerii 

obiectivelor propuse. 

➔ Întreține taskurile și activitățile într-un sistem de Project Management 

Analist Programator 

(Software Architect) 

➔ Definire arhitectură produse software și standarde de dezvoltare 

software, respectiv uneltele de dezvoltare și tehnologiile folosite.  

➔ Creare arhitectură software produse software enterprise 

➔ Organizare și supervizare procedee tehnice de dezvoltare software 

➔ Organizare și supervizare procedee tehnice de testare software 

➔ Identifică și implementează cele mai eficiente metode de  

implementare și dezvoltare produse software 

➔ Întocmire documentație tehnica de arhitectura produs software 

➔ Întocmire de documentație tehnică pentru programatori (Technical 

Approach) per proiect 

➔ Întocmire/definire proceduri de scriere/testare cod și definire standarde 

de scriere/testare cod (coding best practices) 

➔ Identificare/Documentare soluții de integrare fluxuri de date din diferite 

produse software 

➔ Capacitatea de a înțelege mecanismele de funcționare ale produselor 

software și a tehnologiilor pe care acestea au fost construite 
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➔ Întocmește și definește documentația aferentă muncii prestate 

➔ Responsabil cu arhitectura de nivel macro a Sistemului Informatic; 

➔ Acordarea de suport la definirea modelelor de date, fluxurilor de 

informație, ecranelor utilizator, nevoilor de securitate, definirea 

rapoartelor; 

➔ Proiectarea componentelor de integrare cu sistemele externe, 

evaluarea tehnologiilor pentru posibilitatea integrării in soluții; 

➔ Implementarea celor mai avansate trend-uri în domeniul arhitecturii 

enterprise în zonele de lucru în cadrul proiectului; 

➔ Acordarea de suport în testarea Sistemului Informatic; 

Server 

(Infrastructure) 

Administrator 

➔ Instalează și configurează aplicații software în infrastructură server 

aplicații (sau cloud) 

➔ Întreține aplicații software; 

➔ Configurează aplicații software; 

➔ Actualizează sisteme de operare și librării adițional servere de  

aplicații 

➔ Crearea/efectuarea de proceduri de backup date 

➔ Crearea/efectuarea de proceduri de monitorizare 

disponibilitate/funcționare/consum resurse a produselor server din 

producție 

➔ Întocmește și definește procedurile de 

actualizare/instalare/configurare/backup asociate produselor software în 

serverele de aplicații 

➔ Administrare infrastructuri software cloud si on prem 

Specialist integrare ➔ Expertul Integrare sisteme va fi responsabil cu definirea mecanismelor 

de integrare a componentelor soluției și de transfer a datelor între ele. 

➔ Expertul integrare va fi responsabil și cu definirea mecanismelor de 

integrare a soluției implementate (în totalitatea ei) cu restul soluțiilor și 

aplicațiilor existente la nivelul Autorității Contractante. 

➔ Expertul Integrare va trebuie sa cunoască în detaliu soluția care va fi 

implementată, arhitectura pe baza căreia va fi dezvoltată, și va 

contribui activ la definirea modului în care se instalează și se 
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configurează componentele software, hardware și de comunicații ale 

soluției implementate. 

➔ Expertul Integrare va avea responsabilitatea definirii modelului și a 

arhitecturii de integrare a datelor care va fi implementat pentru 

asigurarea funcționalităților de tip ETL (Extract – Transform – Load). 

➔ Expertul Integrare va defini conectorii și API-urile necesare pentru 

integrarea și schimbul de date cu alte sisteme externe. 

➔ Expertul Integrare va fi responsabil și de definirea procedurilor de 

import a datelor din aplicațiile operaționale existente ale Autorității 

Contractante  

➔ Expertul Integrare își asumă responsabilitatea corectitudinii și 

acurateței livrabilelor (sau a părților din livrabile) legate de integrarea 

de sisteme prin semnarea lor; 

➔ Expertul Integrare va fi responsabil cu integrarea corectă și sigură a 

soluției implementate cu restul soluțiilor din cadrul Autorității 

Contractante; 

Expert securitate ➔ Întocmește planul de testare a securității produselor 

software/infrastructurilor server și scenariile de test conform 

specificațiilor funcționale.  

➔ Efectuează testele de securitate și întocmește rapoartele aferente 

➔ Evaluează și testează securitatea programelor software și 

infrastructurilor hardware aferente, pentru a verifica că programele 

funcționează corect și respectă cerințele prestabilite. 

➔ Creează si execută planuri de testare ale securității, performanței, 

integrării și funcționalității aplicațiilor; 

➔ Creează și execută planuri de testare ale securității, performanței, 

integrării și funcționalității infrastructurii server; 

➔ Întocmește planul de testare a securității produselor software și 

scenariile de test conform specificațiilor funcționale 

➔ Testează aplicațiile software pentru a identifica vulnerabilitățile de 

securitate 

➔ Întocmește rapoartele cu rezultatele testării 

➔ Întocmește și definește procedurile de securitate (atât pentru 
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dezvoltarea de produse software cât și pentru testarea acestora) 

 

Cerințe minime solicitate a fi îndeplinite de experții propuși: 

a. Manager de proiect (Project Manager) 

Studii  Studii superioare  finalizate  cu diplomă de licență (sau echivalent). 

Experienţa generala  Minim 5 ani experiență în ocuparea unei poziții prin prisma căreia a 

avut responsabilități și sarcini de project management. 

Experiența specifică 

Experienţă specifică demonstrată prin participarea în cel puţin un 

proiect/ contract încheiat cu succes, având ca obiect servicii de 

dezvoltare software sau mentenanță software,  la nivelul căruia să 

fi deţinut poziţia de manager de proiect/contract/ coordonator 

proiect/contract ; 

Cunoștințe necesare 

− Cunoașterea metodologiei de management de proiect ; 

− Cunoașterea fazelor procesului de dezvoltare software (software 

development life cycle); 

− Capacitatea de a evalua riscurile legate de proiect și de a lua 

măsuri de limitare a acestora; 

− Abilități avansate de comunicare și relaționare cu toate părțile 

interesate dintr-un proiect de dezvoltare software; 

− Cunoștințe în utilizarea a cel puțin unui software de management 

de proiect (Ms Project, Jira, YouTrack etc).   

Demonstrare cunoștințe/ 

experiența specifică 

− Scrisoare de recomandare per fiecare proiect/contract  

finalizat cu succes din care reiese implicarea, experiența și 

cunoștințele solicitate, contracte în care a prestat astfel de 

activități, fișa de post, contractul de muncă,  (sau alte documente 

justificative) din cuprinsul cărora să reiasă obiectivele postului și 

descrierea atribuțiilor specifice managementului de proiecte. 

Diplome/Certificari/ 

Atestate/Acreditari 

Deţinerea de cunoştinţe în domeniul managementului de proiect 

dovedite prin prezentarea unei diplome/certificări recunoscute la 

nivel naţional/internaţional  

 

b. Analist Programator (Software Architect) 

Studii  Studii superioare  finalizate  cu diplomă de licență (sau echivalent) 

Experienţa generala  

Minim 5 ani experienţă în ocuparea unei poziții prin prisma căreia a 

avut responsabilități și sarcini pe zona de development și desenare 

arhitectura de produse software. 

Experiența specifică 
Experienţă specifică demonstrată prin participarea în cel puţin un 

proiect/contract încheiat cu succes, având ca obiect mentenanță 
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sau dezvoltare software, la nivelul căruia să fi deţinut poziţia de 

analist programator (software architect)  în design și arhitectură 

software. 

Cunoștințe necesare 

− Performance analysis (analiza cod sursa din punct de vedere 

performanța aplicației); 

− Optimizare, manipulare, modificare cod sursa în vederea 

imbunatatirii performantei aplicației; 

− Cunoștințe avansate în programare (OOP, Design Patterns, 

Coding Standards);  

− Cunoștințe avansate baze de date (SQL si NoSQL);  

− Cunoștințe de bază networking;  

− Cunoștințe de arhitectura și design produs software; 

− Cunoștințe de bază securitate informatică. 

Demonstrare cunoștințe / 

experiență 

Scrisoare de recomandare per fiecare proiect/contract finalizat cu 

succes din care reiese implicarea, experiența și cunoștințele 

solicitate, fișa de post, contractul de muncă (sau alte documente 

justificative) din cuprinsul cărora să reiasă obiectivele postului și 

descrierea atribuțiilor specifice. 

Diplome/Certificări 

/Atestate/Acreditări 

Deţinerea de cunoştinţe în domeniul arhitecturii produselor 

software dovedite prin prezentarea unei diplome/ certificări 

recunoscute la nivel naţional/internaţional. 

 

c. Server (Infrastructure) Administrator 

Studii  Studii superioare  finalizate  cu diplomă de licență (sau echivalent) 

Experienţa generală  
Minim 5 ani experienţă în ocuparea unei poziții prin prisma căreia a avut 

responsabilități și sarcini de administrator infrastructură.  

Experiența specifică 

Experienţă specifică demonstrată prin participarea în cel puţin un 

proiect/ contract încheiat cu succes, la nivelul căruia să fi deţinut 

poziţia de server administrator (administrator infrastructură). 

Cunoștințe necesare 

− Cunoștințe de avansate de configurare și instalare hardware și 

software: servere, rețele/subretele și sisteme de operare, Windows, 

Linux, etc; 

− Cunoștințe avansate despre cele mai bune practici pentru 

managementul, controlul și monitorizarea unei rețele; 

− Cunoștințe avansate despre firewalls, VPN, identificarea problemelor 
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și rezolvarea lor; 

− Cunoștințe avansate despre produse software de backup și recuperare 

a datelor, precum și metodologii. 

Demonstrare 

cunoștințe/experiență 

Scrisoare de recomandare per fiecare proiect/contract finalizat cu 

succes din care reiese implicarea, experiența și cunoștințele solicitate, 

fișa de post, contractul de muncă (sau alte documente justificative) din 

cuprinsul cărora să reiasă obiectivele postului și descrierea atribuțiilor 

specifice de server (infrastructure) administrator.  

Diplome/Certificări/ 

Atestate/Acreditări 

Deţinerea de cunoştinţe în domeniul administrării infrastructurilor 

hardware dovedite prin prezentarea unei diplome/certificări recunoscute 

la nivel naţional/internaţional. 

 

d. Specialist integrare 

Studii  Studii superioare absolvite cu diplomă de licență  

Experienţa generală  
Minim 5 ani experiență în ocuparea unei poziții prin prisma căreia a avut 

responsabilități și sarcini similare. 

Experiența specifică 

Experienţă specifică demonstrată prin participarea în cel puţin un 

proiect/contract încheiat cu succes, având ca obiect servicii de 

consultanță, în cadrul cărora să fi fost responsabil cu definirea 

mecanismelor de integrare a componentelor unei soluții de IT. 

Cunoștințe necesare 

- Capacitatea de a înțelege arhitectura modelului de date a unui 

sistem software de tip enterprise 

- Capacitatea de a opera, interoga și modifica datele dintr-un 

sistem de gestiune a bazelor de date 

- Capacitatea de a înțelege și planifica procesul de migrare de date 

din sisteme software diferite cu structuri de stocare date diferite 

- Capacitatea de a opera unelte si produse software de tip ETL 

(Extract - Transform - Load) 

- Capacitatea de a implementa/dezvolta proceduri și script-uri de 

migrare de date 

Demonstrare 

cunoștințe/experiență 

Scrisoare de recomandare per fiecare proiect/contract finalizat cu 

succes din care reiese implicarea, experiența și cunoștințele solicitate, 

fișa de post, contractul de muncă (sau alte documente justificative) din 

cuprinsul cărora să reiasă obiectivele postului și descrierea atribuțiilor 

specifice de Specialist integrare. 

Diplome/Certificari/ 

Atestate/Acreditari 

 

Certified Data Centre Migration Specialist (CDMS®) sau echivalent 

 

e. Expert Securitate (Security Expert) 
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Studii  Studii superioare  absolvite cu diplomă de licență  

Experienţa generală  
Minim 5 ani experiență în ocuparea unei poziții prin prisma căreia a avut 

responsabilități și sarcini de expert securitate în realizarea de servicii de 

dezvoltare programe informatice.  

Experiența specifică 

Experienţă specifică demonstrată prin participarea în cel puţin un 

proiect/contract încheiat cu succes, având ca obiect servicii de 

dezvoltare software sau mentenanță software care include și etapa de 

testare securitate, la nivelul căruia să fi deţinut poziţia de expert 

securitate . 

Cunoștințe necesare 

− Cunoștințe în programare si algoritmica;  

− Cunoștințe arhitectura software;  

− Cunoștințe de infrastructură server (Linux & Windows);  

− Cunoștințe de networking;  

− Cunoștințe de bază sisteme de operare tip server;  

− Cunoștințe de bază virtualizare;  

− Cunoștințe avansate securitate informatică;  

− Cunoștințe avansate despre conceptele standardele de securitate. 

Demonstrare 

cunoștințe/ 

experiență 

Scrisoare de recomandare per fiecare proiect/contract  finalizat cu 

succes din care reiese implicarea, experiența și cunoștințele solicitate, 

contracte în care a prestat astfel de activități, fișa de post, contractul de 

muncă,  (sau alte documente justificative similare) din cuprinsul cărora 

să reiasă obiectivele postului și descrierea atribuțiilor specifice ; 

Diplome/Certificari/ 

Atestate/Acreditari 

Deţinerea de cunoştinţe în domeniul securității informatice dovedite prin 

prezentarea unei diplome/certificări recunoscute la nivel 

național/internațional 

 

4.2.4 Valoare estimată 

 

Acest lot va cuprinde un număr minim de 11 contracte subsecvente și un număr de maxim de 31 

contracte subsecvente. Fiecărui contract secvent îi va corespunde un caiet de sarcini cu specificații 

diferite, însă cu același obiect, respectiv analiza tehnică pentru dezvoltarea de programe 

informatice. 

Cel mai mic contract subsecvent din cadrul acestui lot presupune un efort de 10 zile-om și are o 

valoare totala estimată de 27.278 lei fără TVA. 

Cel mai mare contract subsecvent din cadrul acestui lot presupune un efort de 571 zile-om și are o 

valoare totala estimată de 1.557.561 lei fără TVA. 

Valoarea totală estimată pentru execuția tuturor contractelor subsecvente din cadrul acestui lot este 

de 11.489.370 lei fără TVA și presupune un efort de 4.212 zile-om. 
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Nr. minim 

contracte 

subsecvente 

/ Lot 

Zile om pentru 

cel mai mic 

contract 

subsecvent din 

acest lot 

Valoare estimată 

pentru cel mai 

mic contract 

subsecvent din 

acest lot (lei 

fără TVA) 

Nr. maxim 

contracte 

subsecvente 

/ Lot 

Zile om pentru 

cel mai mare 

contract 

subsecvent  din 

acest lot 

Valoare 

estimată 

pentru cel mai 

mare contract 

subsecvent din 

acest lot (lei 

fără TVA) 

11 10 27.278 31 571 1.557.561 

 

Având în vedere că pentru realizarea celui mai mic contract subsecvent Autoritatea Contractantă a 

estimat un necesar de  7 experți cheie (1 manager de proiect, 2 analist programator(Software 

Architect), 2 Server Administrator, 1 Specialist Integrare, 1 Expert Securitate), iar pentru realizarea 

celui mai mare contract subsecvent, Autoritatea Contractantă  estimează  necesitatea suplimentării 

numărului de experți  cheie cu 10 experți non-cheie, respectiv suplimentarea echipei cu încă 1 

manager de proiect, 3 analist programator(Software Architect), 3 Server Administrator, 2 Specialist 

Integrare, 1 Expert Securitate, ofertanții vor transmite documentele solicitate în caietul de sarcini al 

acordului-cadru, care certifică îndeplinirea cerințelor minime de calificare, doar pentru experții 

cheie, iar pentru experții non-cheie, ofertanții, vor trebui să nominalizeze persoanele propuse, 

urmând ca documentele justificative solicitate, prin documentația de atribuire care demonstrează  

îndeplinirea cerințelor minime de calificare solicitate a fi îndeplinite în caietul de sarcini aferente 

acordului cadru, să fie prezentate în cadrul procesului de reluare a competiției inițiat pentru 

realizarea fiecărui  contract subsecvent. Documentele care vor fi prezentate la acel moment sunt 

următoarele: 

● declarația de disponibilitate semnată de persoana propusă, în cazul în care aceasta nu este 

angajatul ofertantului. 

● Curriculum Vitae (CV), aferent fiecărei persoane propuse în cadrul echipei, semnat de către 

fiecare titular și datat. 

● Copii ale documentelor justificative relevante care demonstrează îndeplinirea cerințelor 

referitoare la studiile, expertiza și experiența generală și specifică relevantă solicitată și prezentată 

în CV, cum ar fi: 

❖ diplome de studii, certificări, alte diplome relevante; 

❖ recomandări sau alte documente edificatoare din care să reiasă activitățile desfășurate și 

care să evidențieze experiența profesională specifică relevantă; 

Copiile documentelor trebuie să fie certificate pentru conformitate cu originalul documentelor 

respective. Certificatele/diplomele/ documentele justificative emise în altă limbă decât limba 

română vor fi prezentate în limba de origine, însoțite de traducerea autorizată în limba română. 
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În cazul în care unul din experții non-cheie dintre cei solicitați în cadrul procesului de reofertare pentru 

realizarea unui contract subsecvent, nu îndeplinește criteriile de calificare stabilite la nivelul acordului 

cadru pentru experți, ofertantul va fi descalificat din respectivul proces de reofertare. 

4.2.5 Evaluare oferte și factori de evaluare 

Criteriul de atribuire este „cel mai bun raport calitate-preț”. 

Factorii de evaluare utilizați pentru aplicarea criteriului cel mai bun raport calitate-preț sunt: 

• factorul “prețul ofertei” are o pondere de 20% în totalul criteriului de atribuire, căruia îi corespunde 

un maximum de 20 puncte; 

• factorul “capacitate tehnică” - are o pondere de 80 % în totalul criteriului de atribuire, căruia îi 

corespunde un maxim de 80 puncte; 

Punctajul final al ofertei va fi stabilit prin calcularea sumei punctajelor aferente fiecărui factor de 

evaluare, calculate conform algoritmului de calcul: Pofertă = Pfin + Ptehn unde: 

Pofertă, reprezintă punctajul obținut de fiecare ofertă; 

Pfin, reprezintă punctajul obținut de fiecare ofertă, pentru factorul de evaluare „prețul ofertei”; 

Ptehn, reprezintă punctajul obținut de fiecare ofertă, pentru factorul de evaluare „capacitatea 

tehnică”; 

Punctajul tehnic este compus din factori și se acordă astfel: Ptehn = Pexp   

Pexp., reprezintă punctajul obținut de fiecare ofertă, pentru factorul de evaluare nr. 2, „experiență 

profesională a personalului propus”. 

Factorii luați în considerare pentru evaluarea ofertelor și punctajul aferent fiecărui factor sunt 

prezentați în continuare:    

Denumire și nr. factor 

evaluare 

Elemente evaluate Pondere Punctaj maxim 

acordat 

Prețul ofertei  
factor nr. 1 Propunerea financiară fără TVA – Pfin 

20% 20 p 

Capacitatea 

tehnică  factor nr. 2 
Experiența profesională a  

personalului propus - Pexp.   

80% 80 p 

  TOTAL  100% 100 p 
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 Factorii de evaluare și ponderea alocată acestora:  

Denumire factor  

evaluare 

Descriere Pondere (%) 

Punctaj maxim (puncte) 

Factor de evaluare nr.1 

Prețul ofertei - Pfin 

Componenta a propunerii  
financiare 

20% 

Punctaj maxim factor:  

20 puncte  

Factorul constă în componenta financiară a ofertei, respectiv prețul ofertei fără TVA. 

Ofertanții, în vederea dimensionării propunerii financiare, se vor raporta la nivelul celui mai mare 

contract subsecvent al acestui lot, din punct de vedere al numărului de experți necesar pentru 

realizarea acestui contract subsecvent, precum  și la efortul estimat de autoritatea contractantă, 

exprimat în zile-om. 

Ofertanții vor cota propria valoare a efortului aferent fiecărei categorii de experți, vor calcula 

media  acestui efort și vor obține valoarea celui mare contract subsecvent, înmulțind această 

valoare medie  cu efortul estimat de autoritatea contractantă  pentru realizarea celui mai mare 

contract subsecvent.  

Valoarea propunerii financiare a lotului, se va obține înmulțind valoarea medie proprie  a efortului 

calculat anterior de fiecare ofertant, cu efortul estimat de autoritatea contractantă pentru 

realizarea tuturor contractelor subsecvente aferente acestui lot. 

Criteriul relevant pentru Autoritatea Contractantă, în aceasta procedura de achizitie, este 

reprezentat de valoarea   costurilor efortului pentru fiecare expert, iar cele două valori calculate 

anterior, și anume valoarea pentru cel mai mare contract subsecvent, respectiv valoarea pentru 

întreg lotul, vor fi folosite pentru a verifica dacă valorile rezultate  depășesc bugetul alocat de 

către Autoritatea Contractantă pe lot, respectiv contract subsecvent, caz în care ofertantul va fi 

respins. 

Prețul fără TVA, va fi exprimat în lei și Euro fără TVA. Conversia leu/euro se va realiza la valoarea 

cursului de schimb al BNR de la data publicării anunțului de participare în SEAP.  

Criteriu: valoarea propunerii financiare în lei, fără TVA. 

Ofertele care depășesc bugetul maxim disponibil vor fi respinse. 

Algoritm de calcul: 

Punctajul se acordă astfel: 

b) Pentru cel mai scăzut dintre prețurile  propunerilor financiare se acordă punctajul maxim 

alocat, respectiv 20 puncte; 

b) Pentru celelalte prețuri ale propunerilor financiare, punctajul Pfin, se calculează astfel: 
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Pfinn = (Pretmin.ofertat/Pretn) x 20 

Denumire factor  

evaluare Descriere 
Pondere (%) 

Punctaj maxim (puncte) 

Factor de evaluare nr.2 

Experiența profesională a 

personalului/experților propuși - 

Pexp 

 

 

 

Factorul Experiența experților se 

concretizează în numărul de 

proiecte/contracte finalizate cu 

succes,  în care respectivii 

experți au ocupat o poziţie 

similară, în cadrul unui contract 

având ca obiect servicii de 

dezvoltare software sau 

mentenanță software.   

 

80% 

Punctaj maxim factor 

evaluare nr.2:  

80 puncte 

Factorul de evaluare nr.2 „Experiența profesională a personalului/experților propuși”, constă în  

însumarea punctajelor obținute de fiecare expert propus, în conformitate cu documentele 

prezentate de ofertanți și analizate de comisia de evaluare, și se calculează astfel:  

Pexp = Pexp1 + Pexp2 + Pexp3 + Pexp4 + Pexp5 unde, 

Pexp1 reprezentand punctajul maxim de 10 puncte acordat rolului de Project Manager 

Pexp2  reprezentand punctajul maxim de 30 puncte acordat rolului de Analist programator 

(software architect) 

Pexp3 reprezentand punctajul maxim de 15 puncte acordat rolului de Server (Infrastructure) 

Administrator 

Pexp4 reprezentand punctajul maxim de 15 puncte acordat rolului de Specialist integrare 

Pexp5 reprezentand punctajul maxim de 10 puncte acordat rolului de Expert securitate  

Pentru  a nu distorsiona rezultatul aplicării factorului de evaluare, punctarea experienței 

profesionale a personalului/experților propuși, a fost definită în intervale de punctare (peste 

nivelul minim solicitat), intervale în care se încadrează experienţa expertului ce face obiectul 

analizei factorului de evaluare, măsurată prin numărul de proiecte la care a participat, realizând 
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activităţi similare cu cele ce urmează a le implementa în cadrul viitorului contract, sau în cazul 

managerului de proiect, suplimentar față de cerința referitoare la numărul de proiecte la care a 

participat, se solicită prezentarea, peste nivelul minim solicitat, de diplome/certificări 

recunoscute la nivel naţional/internaţional în domeniul managementului de proiect. 

Punctajul total maxim al factorului de evaluare nr.2 ce poate fi acordat unei propuneri tehnice pentru 

demonstrarea experienței profesionale a personalului/experților propuși, este de 80 de puncte. 

 

Cerințe solicitate pentru  

îndeplinirea factorului 

 de evaluare nr.2   

Denumirea 

expertului solicitat 

Punctaj 

 în cadrul factorului de 

evaluare nr.2 

Factor de evaluare:  

Experiența profesională a  

experților propuși - Pexp1 

 

- Experienţă specifică demonstrată prin 

participarea în  proiecte/contracte încheiate cu 

succes la nivelul căruia să fi deţinut poziţia de 

manager de proiect/contract sau coordonator 

proiect/contract, și care au avut ca obiect 

servicii de dezvoltare software sau mentenanță 

software.  

 

- Deţinerea de cunoştinţe în domeniul 

managementului de proiect dovedite prin 

prezentarea de diplome/certificări recunoscute 

la nivel naţional /internaţional.  

 

Expert nr.1 

Manager de proiect 

 

 

Punctaj maxim factor 

10 puncte 

Algoritm de calcul: Pexp1 = Pnrpr. + Pdiplome, unde: 

Pnrpr. = punctajul acordat pentru numărul de proiecte, la care a participat expertul propus pentru 

poziția de Manager de proiect, în plus față de cerința minimă, maxim 7 puncte; 

Pdiplome = punctajul acordat pentru certificările suplimentare în domeniul Managementului de 

proiect, în plus față de cerința minimă, maxim 3 puncte. 

Pnrpr., punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte la care a participat expertul propus 

pentru poziția de Manager de proiect, în plus față de cerința minimă, se va calcula astfel:  

- pentru participarea într-un număr mai mare de 5 proiecte -7 puncte 

- pentru participarea între 4 și 5 proiecte - 5 puncte  

- pentru participarea între 1 și 3 proiecte - 3 puncte 

 

 

Se acordă punctaj pentru persoana nominalizată pentru poziția solicitată pentru care se prezintă 



 

56 

recomandări/documente relevante care să demonstreze participarea în proiecte/contracte 

coordonate în calitate de Manager de proiect în proiecte/contracte având ca obiect servicii de 

dezvoltare software sau mentenanță software.  

 Se vor contoriza ca și număr doar proiectele/contractele finalizate, în care respectiva persoană a 

fost nominalizată în această poziție. 

 

NOTĂ: În situația în care expertul propus a fost nominalizat într-un acord cadru, prin intermediul 

căruia au fost derulate mai multe contracte subsecvente care corespund cerinței de similaritate, se 

va contoriza ca experiență numai 1(unu) contract subsecvent al respectivului acord cadru în care a 

fost nominalizat în poziția solicitată prin cerință și în cadrul căruia a desfășurat activități similare 

cu cele care urmează a fi îndeplinite în cadrul prezentului lot al acordului cadru, nu numărul de 

contracte subsecvente ale respectivului acord cadru. 

În cazul în care expertul propus nu a participat la niciun proiect/contract având ca obiect servicii 

de dezvoltare software sau mentenanță software, oferta se va considera ca fiind neconformă. 

Participarea într-un proiect/contract având ca obiect servicii de dezvoltare software sau 

mentenanță software se consideră conformă (fiind condiție minimă obligatorie) și nu se punctează. 

 

Pdiplome punctajul acordat pentru certificările suplimentare în domeniul Managementului de proiect, 

în plus față de cerința minimă, se va acorda astfel: 

- prezentarea unei diplome/certificări recunoscute la nivel naţional/internaţional, care 

demonstrează finalizarea programului de certificare profesională în domeniul proiectului de 

management PMP, sau PMI - ACP (PMI Agile Certified Practitioner), sau CSM (Certificat Scrum 

Master), sau Professional Scrum Master I, II,  III - 3 puncte; 

- prezentarea unei certificări recunoscute la nivel naţional, conform COR 242101, - 1 punct. 

Prezentarea unei singure diplome/certificări recunoscute la nivel naţional/internaţional nu se 

punctează, fiind condiție minimă obligatorie.  

Cerințe solicitate pentru  

îndeplinirea factorului  

de evaluare nr.2   

Denumirea 

expertului solicitat 

Punctaj 

 în cadrul factorului  

de evaluare nr.2 
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Factor de evaluare: 

Experiența profesională a  

experților propuși - Pexp2 

 

- Experiența demonstrată prin participarea în 

calitate de analist  programator (software 

architect) în proiecte/contracte încheiate cu 

succes și care au avut ca obiect servicii de 

dezvoltare software sau mentenanță software.  

 - Deţinerea de cunoştinţe în domeniul 

arhitecturii produselor software dovedite prin 

prezentarea de diplome/certificări recunoscute 

la nivel naţional/internaţional.  

 

 

 

Expert nr.2 

Analist programator 

(software architect) 

2 experți 

 

 

Punctaj maxim factor 

 

30 puncte 

 

Algoritm de calcul: Pexp2 = Pnrpr. + Pdiplome  unde:  

Pnrpr. = punctajul acordat pentru numărul de proiecte, la care au participat experții propuși pentru 

poziția de analist  programator (software architect), în plus față de cerința minimă, maxim 15 

puncte; 

Pdiplome = punctajul acordat pentru certificările suplimentare în domeniul arhitecturii produselor 

software, în plus față de cerința minimă, maxim 15 puncte. 

Pnrpr. punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte la care a participat expertul propus 

pentru poziția de analist  programator (software architect), în plus față de cerința minimă, se va 

calcula astfel:  

- pentru participarea într-un număr mai mare de 5 proiecte/contracte -15 puncte 

- pentru participarea între 4 și 5 proiecte/contracte - 10 puncte 

- pentru participarea între 1 și 3 proiecte/contracte - 5 puncte 

 

Punctajul final al factorului Pnrpr pentru cei 2 experți propuși pentru poziția de analist  programator 

(software architect), se va calcula astfel: Pnrpr = (P1nrpr + P2nrpr)/2, unde: 

- P1nrpr reprezintă punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte, la care a participat 

expertul nr.1 propus pentru poziția de analist  programator (software architect), prezentate în plus 

față de cerința minimă; 

- P2nrpr reprezintă punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte, la care a participat 

expertul nr.2 propus pentru poziția de analist  programator (software architect), prezentate în plus 

față de cerința minimă; 

În cazul în care expertul propus nu a participat la niciun proiect/contract având ca obiect servicii 

de dezvoltare software sau mentenanță software, oferta se va considera ca fiind neconformă. 

Participarea într-un proiect/contract având ca obiect servicii de dezvoltare software sau 
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mentenanță software se consideră conformă (fiind condiție minimă obligatorie) și nu se punctează. 

Se acordă punctaj pentru persoana nominalizată pentru poziția solicitată pentru care se prezintă 

recomandări/documente relevante care să demonstreze participarea în proiecte/contracte în 

calitate de Analist programator (software architect) având ca obiect servicii de dezvoltare software 

sau mentenanță software.  

Se vor contoriza ca și număr doar proiectele/contractele care au avut ca obiect servicii de 

dezvoltare software sau mentenanță software, și care au fost finalizate, în cadrul cărora, 

respectiva persoană a deținut aceeași poziție sau o poziție similară prin atribuțiile ce i-au revenit. 

 

NOTĂ: În situația în care expertul propus a fost nominalizat într-un acord cadru, prin intermediul 

căruia au fost derulate mai multe contracte subsecvente care corespund cerinței de similaritate, se 

va contoriza ca experiență numai 1(unu) contract subsecvent al respectivului acord cadru în care a 

fost nominalizat în poziția solicitată prin cerință și în cadrul căruia a desfășurat activități similare 

cu cele care urmează a fi îndeplinite în cadrul prezentului lot al acordului cadru, nu numărul de 

contracte subsecvente ale respectivului acord cadru. 

 

Pdiplome punctajul acordat pentru certificările suplimentare în domeniul arhitecturii produselor 

software, în plus față de cerința minimă, se va acorda astfel: 

- prezentarea unei diplome/certificări recunoscute la nivel naţional/internaţional, care 

demonstrează finalizarea programului de certificare profesională în domeniul arhitecturii 

produselor software Open Certified Architect (Open CA), sau TOGAF Certification - 15 puncte; 

- prezentarea unei diplome/certificări recunoscute la nivel naţional/internaţional, care 

demonstrează finalizarea programului de certificare profesională în domeniul arhitecturii 

produselor software JAVA Oracle Certified Professional, sau PHP, sau GoLANG, sau C++ sau Python, 

sau .Net-Certified Professional - 5 puncte. 

Punctajul final al factorului Pdiplome pentru cei 2 experți propuși pentru poziția de analist  programator 

(software architect), se va calcula astfel: Pdiplome = (P1diplome + P2diplome)/2, unde: 

- P1diplome  reprezintă punctajul acordat pentru certificările suplimentare în domeniul arhitecturii 

produselor software pentru expertul nr.1 propus pentru poziția de analist  programator (software 

architect); 

- P2diplome  reprezintă punctajul acordat pentru certificările suplimentare în domeniul arhitecturii 

produselor software pentru expertul nr.2 propus pentru poziția de analist  programator (software 

architect); 

Prezentarea unei singure diplome/certificări recunoscute la nivel naţional/internaţional nu se 

punctează, fiind condiție minimă obligatorie.  

Cerințe solicitate pentru  

îndeplinirea factorului  

de evaluare nr.2 

Denumirea 

expertului solicitat 

Punctaj în 

 cadrul factorului de 

evaluare nr.2 
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Factor de evaluare:  

Experiența profesională a  

experților propuși - Pexp3 

 

- Experiența demonstrată prin participarea în 

calitate de Server (infrastructure) administrator  

în proiecte/contracte încheiate cu succes, 

având ca obiect servicii de dezvoltare software 

sau mentenanță software.  

- Deţinerea de cunoştinţe în domeniul 

administrării infrastructurilor hardware 

dovedite prin prezentarea de 

diplome/certificări recunoscute la nivel 

naţional/internaţional.  

 

Expert nr.3 

Server 

(infrastructure) 

administrator 

 

2 experți 

 

Punctaj maxim factor  

15 puncte 

 

Algoritm de calcul: Pexp3 = Pnrpr. + Pdiplome  unde: 

Pnrpr. = punctajul acordat pentru numărul de proiecte, la care au participat experții propuși pentru 

poziția de Server (infrastructure) administrator, în plus față de cerința minimă, maxim 8 puncte; 

Pdiplome = punctajul acordat pentru certificările suplimentare în domeniul administrării 

infrastructurii (infrastructure administrator), în plus față de cerința minimă, maxim 7 puncte. 

Pnrpr. punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte la care a participat expertul propus 

pentru poziția de Server (infrastructure) administrator, în plus față de cerința minimă, se va calcula 

astfel:  

- pentru participarea într-un număr mai mare de 5 proiecte - 8 puncte 

- pentru participarea între 4 și 5 proiecte - 5 puncte 

- pentru participarea între 1 și 3 proiecte - 2 puncte 

Punctajul final al factorului Pnrpr pentru cei 2 experți propuși pentru poziția de analist  programator 

(software architect), se va calcula astfel: Pnrpr = (P1nrpr + P2nrpr)/2, unde: 

- P1nrpr reprezintă punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte, la care a participat 

expertul nr.1 propus pentru poziția de Server (infrastructure) administrator, prezentate în plus față 

de cerința minimă; 

- P2nrpr reprezintă punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte, la care a participat 

expertul nr.2 propus pentru poziția de Server (infrastructure) administrator, prezentate în plus față 

de cerința minimă; 

 

În cazul în care expertul propus nu a participat la niciun proiect/contract având ca obiect servicii 

de dezvoltare software sau mentenanță software, oferta se va considera ca fiind neconformă. 

Participarea într-un proiect/contract având ca obiect servicii de dezvoltare software sau 

mentenanță software se consideră conformă (fiind condiție minimă obligatorie) și nu se punctează. 

Se acordă punctaj pentru persoana nominalizată pentru poziția solicitată pentru care se prezintă 
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recomandări/documente relevante care să demonstreze participarea în proiecte/contracte, în 

calitate de Server (infrastructure) administrator, având ca obiect servicii de dezvoltare software 

sau mentenanță software.  

Se vor contoriza ca și număr doar proiectele/contractele care au avut ca obiect servicii de 

dezvoltare software sau mentenanță software și care au fost finalizate, în cadrul cărora respectiva 

persoană a deținut aceeași poziție sau o poziție similară prin atribuții. 

 

NOTĂ: În situația în care expertul propus a fost nominalizat într-un acord cadru, prin intermediul 

căruia au fost derulate mai multe contracte subsecvente care corespund cerinței de similaritate, se 

va contoriza ca experiență numai 1(unu) contract subsecvent al respectivului acord cadru în care a 

fost nominalizat în poziția solicitată prin cerință și în cadrul căruia a desfășurat activități similare 

cu cele care urmează a fi îndeplinite în cadrul prezentului lot al acordului cadru, nu numărul de 

contracte subsecvente ale respectivului acord cadru. 

 

Pdiplome punctajul acordat pentru certificările suplimentare în domeniul administrării infrastructurii, 

în plus față de cerința minimă, se va acorda astfel: 

- prezentarea unei diplome/certificări recunoscute la nivel naţional/internaţional, care 

demonstrează finalizarea programului de certificare profesională în domeniul administrării 

infrastructurii CCNA 3 - Cisco Certified Network Associate - 7 puncte; 

- orice altă diplomă/certificare recunoscută la nivel naţional/internaţional, care demonstrează 

finalizarea unui program de certificare profesională în domeniul administrării infrastructurii - 5 

puncte. 

Punctajul final al factorului Pdiplome pentru cei 2 experți propuși pentru poziția de Server 

(infrastructure) administrator, se va calcula astfel: Pdiplome = (P1diplome + P2diplome)/2, unde: 

- P1diplome  reprezintă punctajul acordat pentru certificările suplimentare în domeniul administrării 

infrastructurii pentru expertul nr.1 propus pentru poziția de Server (infrastructure) administrator; 

- P2diplome  reprezintă punctajul acordat pentru certificările suplimentare în domeniul administrării 

infrastructurii pentru expertul nr.2 propus pentru poziția de Server (infrastructure) administrator; 

 

Prezentarea unei singure diplome/certificări recunoscute la nivel naţional/internaţional nu se 

punctează, fiind condiție minimă obligatorie.  

Cerințe solicitate pentru  

îndeplinirea factorului  

de evaluare nr.2 

Denumirea 

expertului solicitat 

Punctaj 

 în cadrul factorului de 

evaluare nr.2 
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Factor de evaluare:  

Experiența profesională a  

experților propuși - Pexp4 

- Experiența demonstrată prin participarea în 

calitate de Specialist integrare în 

proiecte/contracte încheiate cu succes, având 

ca obiect servicii de dezvoltare software sau 

mentenanță software.  

 

Expert nr.4 

Specialist  

integrare 

 

 

 

Punctaj maxim  

factor  

15 puncte 

 

Algoritm de calcul: Pexp4 = Pnrpr.  unde: 

Pnrpr. = punctajul acordat pentru numărul de proiecte, la care a participat expertul propus pentru 

poziția de Specialist integrare, în plus față de cerința minimă, maxim 15 puncte; 

Pnrpr. punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte la care a participat expertul propus 

pentru poziția de Specialist integrare, în plus față de cerința minimă, se va calcula astfel:  

● pentru participarea într-un număr mai mare de 5 proiecte - 15 puncte 

● pentru participarea între 4 și 5 proiecte - 10 puncte 

● pentru participarea între 1 și 3 proiecte - 5 puncte 

Se acordă punctaj pentru persoana nominalizată pentru poziția solicitată pentru care se prezintă 

recomandări/documente relevante care să demonstreze participarea în proiecte/contracte, în 

calitate de Specialist integrare, având ca obiect servicii de dezvoltare software sau mentenanță 

software.  

Se vor contoriza ca și număr doar proiectele/contractele care au avut ca obiect servicii de 

dezvoltare software sau mentenanță software și care au fost finalizate, în cadrul cărora respectivă 

persoană a deținut aceeași poziție sau o poziție similară prin atribuții. 

NOTĂ: În situația în care expertul propus a fost nominalizat într-un acord cadru, prin intermediul 

căruia au fost derulate mai multe contracte subsecvente care corespund cerinței de similaritate, se 

va contoriza ca experiență numai 1(unu) contract subsecvent al respectivului acord cadru în care a 

fost nominalizat în poziția solicitată prin cerință și în cadrul căruia a desfășurat activități similare 

cu cele care urmează a fi îndeplinite în cadrul prezentului lot al acordului cadru, nu numărul de 

contracte subsecvente ale respectivului acord cadru. 

 

În cazul în care expertul propus nu a participat la niciun proiect/contract având ca obiect servicii 

de dezvoltare software sau mentenanță software, oferta se va considera ca fiind neconformă. 

Participarea într-un proiect/contract având ca obiect servicii de dezvoltare software sau 

mentenanță software se consideră conformă (fiind condiție minimă obligatorie) și nu se punctează.   

Cerințe solicitate pentru  

îndeplinirea factorului  

Denumirea 

expertului solicitat 

Punctaj 

 în cadrul factorului de   
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 de evaluare nr.2  evaluare nr.2 

Factor de evaluare:  

Experiența profesională a  

experților propuși - Pexp5 

 

- Experienţă specifică demonstrată prin 

participarea în  proiecte/contracte încheiate cu 

succes la nivelul căruia să fi deţinut poziţia de 

expert de securitate (security expert), și care 

au avut ca obiect servicii de dezvoltare 

software sau mentenanță software.  

 - Deţinerea de cunoştinţe în domeniul 

securității informatice dovedite prin 

prezentarea de diplome/certificări recunoscute 

la nivel național/internațional.  

Expert nr.5 

 

Expert de  

securitate 

(security expert) 

 

Punctaj maxim  

factor 

 

10 puncte 

Algoritm de calcul: Pexp1 = Pnrpr. + Pdiplome, unde: 

Pnrpr. = punctajul acordat pentru numărul de proiecte, la care a participat expertul propus pentru 

poziția de Expert de securitate (security expert), în plus față de cerința minimă, maxim 5 puncte; 

Pdiplome = punctajul acordat pentru certificările suplimentare în domeniul securității informatice, în 

plus față de cerința minimă, maxim 5 puncte. 

Pnrpr., punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte la care a participat expertul propus 

pentru poziția de Expert de securitate (security expert), în plus față de cerința minimă, se va 

calcula astfel:  

- pentru participarea într-un număr mai mare de 5 proiecte -5 puncte 

- pentru participarea între 4 și 5 proiecte - 3 puncte 

- pentru participarea între 1 și 3 proiecte - 1 puncte 

 

Se acordă punctaj pentru persoana nominalizată pentru poziția solicitată pentru care se prezintă 

recomandări/documente relevante care să demonstreze participarea în proiecte/contracte 

coordonate în calitate de Expert de securitate (security expert) în domenii avand ca obiect servicii 

de dezvoltare software sau mentenanță software.  

Se vor contoriza ca și număr doar proiectele/contractele care au avut ca obiect servicii de 

dezvoltare software sau mentenanță software și care au fost finalizate, în cadrul cărora respectiva 

persoană a deținut aceeași poziție sau o poziție similară prin atribuții. 

 

NOTĂ: În situația în care expertul propus a fost nominalizat într-un acord cadru, prin intermediul 

căruia au fost derulate mai multe contracte subsecvente care corespund cerinței de similaritate, se 
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va contoriza ca experiență numai 1(unu) contract subsecvent al respectivului acord cadru în care a 

fost nominalizat în poziția solicitată prin cerință și în cadrul căruia a desfășurat activități similare 

cu cele care urmează a fi îndeplinite în cadrul prezentului lot al acordului cadru, nu numărul de 

contracte subsecvente ale respectivului acord cadru. 

 

În cazul în care expertul propus nu a participat la niciun proiect/contract având ca obiect servicii 

de dezvoltare software sau mentenanță software, oferta se va considera ca fiind neconformă. 

Participarea într-un proiect/contract având ca obiect servicii de dezvoltare software sau 

mentenanță software se consideră conformă (fiind condiție minimă obligatorie) și nu se punctează. 

 

Pdiplome punctajul acordat pentru certificările suplimentare în domeniul securității informatice, în 

plus față de cerința minimă, se va acorda astfel: 

Se vor acorda câte 2,5 puncte pentru fiecare din următoarele categorii de diplome/certificări 

recunoscute la nivel naţional/internaţional, care demonstrează finalizarea unui program de 

certificare profesională în domeniul securității informatice: 

- Auditor  de sisteme informatice (certificare CISA sau echivalent) sau managementul 

securității informatice (certificare CISM/CISSP sau echivalent); 

- Expert managementului riscurilor de securitate cibernetică (certificare CRISC sau 

echivalent); 

- Securitatea ciclului de viață a sistemelor informatice (certificare CSSLP sau echivalent); 

- Expert testarea vulnerabilităților (certificare CEh sau echivalent). 

Prezentarea unei singure diplome/certificări din cele menționate, suplimentar față de cerința 

minimă obligatorie, se punctează cu 2,5 puncte; 

Prezentarea a 2 sau mai multe diplome/certificări din cele menționate, suplimentar față de cerința 

minimă obligatorie, se punctează cu 5 puncte; 

 

Prezentarea unei singure diplome/certificări recunoscute la nivel naţional/internaţional nu se 

punctează, fiind condiție minimă obligatorie.  

PUNCTAJ MAXIM TOTAL : 100 puncte  

Evaluarea propunerii tehnice: 

Oferta tehnică va fi evaluată în raport cu cerințele caietului de sarcini. 

Punctele se vor acorda pentru specificațiile care depășesc cerințele minime, conform factorilor de 

evaluare specificați. 

Evaluarea ofertelor: 

Punctajul final al ofertelor, va fi stabilit prin calcularea sumei punctajelor aferente fiecărui factor 

de evaluare, calculate conform algoritmului de calcul prezentat. În baza prevederilor art. 115 alin. 

(2) lit. b) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă stabilește încheierea acordului cadru cu 

mai mulți operatori economici, respectiv 15, având în vedere complexitatea și volumul/cantitatea 

serviciilor/activităților care fac obiectul acordului-cadru, durata de valabilitate stabilită, precum și 

necesitățile și constrângerile autorității contractante și în măsura în care există un număr suficient 
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de operatori economici care au îndeplinit criteriile de calificare și care au prezentat oferte 

admisibile.   

Primele 15 oferte admisibile stabilite în ordine descrescătoare a punctajului obținut, vor fi 

declarate câștigătoare și vor putea participa la procesul de reofertare pentru atribuirea 

contractelor subsecvente.  

În cazul în care două sau mai multe oferte acumulează același punctaj total, departajarea se va 

face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordine descrescătoare a ponderilor 

acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă va solicita noi 

propuneri financiare, oferta desemnată câștigătoare fiind cea cu propunerea financiară cea mai 

mică. 

În cazul în care numărul operatorilor economici care au îndeplinit criteriile de calificare şi care au 

prezentat oferte admisibile este mai mic decât numărul maxim stabilit (15 operatori economici) 

indicat în anunţul de participare, autoritatea contractantă va continua procedura de atribuire 

pentru încheierea acordului-cadru numai cu acel/acei operator/operatori economic/economici 

care îndeplineşte/îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie solicitate şi care au prezentat 

ofertă admisibilă. 

Contractele subsecvente se vor atribui cu reluarea competiției între operatorii economici care sunt 

parte la acordul-cadru, conform dispozițiilor art. 118 alin. (1) lit. b) și art. 119 din Legea nr. 98/2016 și 

art. 110 din HG nr. 395/2016; reluarea competiției se va face prin intermediul SEAP. 

Elementele/condițiile care rămân neschimbabile pe întreaga durată a acordului-cadru sunt: 

obligațiile pe care operatorii economici și le-au asumat prin propunerea tehnică, în ceea ce 

privește cerințele referitoare la experiența generală, specifică și profesională a experților, 

cunoștințele necesare ale acestora, certificările cunoștințelor dobândite. 

Autoritatea contractantă atribuie fiecare contract subsecvent ofertantului care prezintă oferta cea 

mai avantajoasă, desemnată prin aplicarea criteriului de atribuire, „prețul cel mai scăzut” 

Elementul care va face obiectul reluării competiției pentru atribuirea contractelor subsecvente 

este exclusiv prețul aferent serviciului care face obiectul contractului subsecvent, respectiv tariful 

zi-om îmbunătățit față de cel ofertat la nivelul acordului-cadru, raportat la efortul estimat în 

caietul de sarcini pentru pentru fiecare categorie și număr de experți solicitați în vederea realizării 

respectivului contract subsecvent. 

Operatorii economici au dreptul ca, în procesul de reofertare, să modifice elementul care face 

obiectul reluării competiției numai în sensul îmbunătățirii acestuia, respectiv tariful zi-om al 

experților, fără să afecteze elementele/condițiile stabilite. În cazul în care, în urma reofertării, 

autoritatea contractantă nu obține îmbunătățiri ale elementului care face obiectul reluării 

competiției, aceasta are obligația de a atribui contractul subsecvent ofertantului clasat pe primul 

loc în cadrul procedurii aplicate pentru încheierea acordului-cadru, prin luarea în considerare a 

condițiilor și elementelor prevăzute în oferta inițială a acestuia, actualizată.   

4.2.6 Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor 

Etapa include realizarea următorului livrabil: 
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a. Technical Specifications Document / Technical Approach 

− componentele software 

− interacțiunile dintre ele (ex. interfață API) 

− tehnologiile folosite 

− modalitatea de dezvoltare 

− modalitatea de abordare tehnica 

− arhitectură de aplicație  

− arhitectură de server 

− Document cu topologia arhitectura rețelei 

− Document cu modul acces al rețelei 

− Politică de securitate (guide lines) 

− Politică de administrare rețea  

− Infrastructura hardware 

4.2.7 Receptie / acceptanta finală 

 

Procesul Verbal de recepție finală reprezintă certificarea îndeplinirii cu succes a activităților din 

cadrul proiectului. Acesta se va întocmi după Raportul final transmis de Contractant și va fi semnat 

de persoanele desemnate de către Autoritatea Contractantă. La finalizarea recepției produsului 

principal, va fi emis Certificatul de Acceptanță, care va certifica îndeplinirea cu succes a tuturor 

obligațiilor contractuale.  

 

Procesul de acceptanță trebuie să țină cont de îndeplinirea următoarelor criterii: 

● Technical Specifications Document va fi acceptat în contextul în care toate funcționalitățile 

cerute sunt detaliate și documentul este editat conform structurii propuse capitolului 

anterior; 

● Procedeele descrise în Technical Specifications Document acoperă toate scenariile cerute în 

așa fel încât echipa de dezvoltare are la dispoziție toate informațiile arhitecturale pentru a 

dezvolta produsul software. 

 

4.3 Lotul 3 - Dezvoltare 

4.3.1 Descriere necesităților 

 

Procesul de dezvoltare software e principala activitate de producție și creare a produselor care fac 

scopul acestui document. 
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4.3.2 Cerințe specifice 

În aceasta etapa se vor avea în vedere desfășurarea următoarelor activități, conform cerințelor 

furnizate de ADR: 

✔ Planificarea în detaliu, coordonarea și supervizarea desfășurării procesului de dezvoltare 

software, până la livrare (furnizarea livrabilului solicitat/prevăzut în caietul de sarcini), 

asigurându-se că toate resursele implicate își îndeplinesc atribuțiile la timp și în mod 

corespunzător. 

✔ Crearea designului și a layout-ului pentru aplicații web & mobile/site-uri web. 

✔ Scrierea codului pentru componenta server-side a aplicației, implementează logica de 

business, comunicarea cu bazele de date și API-urile necesare. 

✔ Implementarea design-ul și funcțiile aplicațiilor cu care utilizatorul interacționează direct 

utilizând diverse limbaje/framework-uri de programare. 

✔ Livrarea documentației specifice acestei etape în concordanță cu rezultatele care trebuie 

obținute în urma prestării serviciilor conform capitolului 4.3.6.  

4.3.3. Resurse umane necesare 

Având în vedere complexitatea, dimensiunea şi importanţa viitoarelor proiecte și raportându-ne la 

cel mare contract subsecvent, din cadrul acestui lot, dar în special la proiectele regionale, care 

presupun integrarea, concomitent per regiune, a tuturor instituțiilor publice, de la nivelul 

orașelor reședință de județ, prin documentarea/maparea în medie a peste 30 de fluxuri, 

reprezentând toate serviciile publice oferite, cu Sistemul Național de Interoperabilitate și cu 

Punctul de Contact Unic Electronic, se consideră necesară solicitarea unui număr minim de 10 

experți cheie (1 manager de proiect, 2 Specialist design interfață (UI/UX Designer), 3 Backend Dev 

(Java/PHP/GoLANG/C++/Python/.Net), 2 Frontend Dev (Javascript si HTML și CSS), 2 Analist de 

business (Business Analyst), fiecare dintre aceștia avand un rol determinant în realizarea 

produsului software și întocmirea livrabilelor la standardele pieței. Totodată, menționăm că 

folosirea mai multor experți, de același tip, în paralel, reduce considerabil timpul total de 

implementare.  

Așa cum reiese și din art.3, instrucțiunea 1/2017, experții cheie, în cazul de față Backend Dev 

(Java/PHP/GoLANG/C++/Python/.Net) și Frontend Dev (Javascript si HTML și CSS), sunt aceia a 

căror activitate este reflectată direct, într-o proporţie majoritară în rezultatul întregului 

contract. De asemenea, experții manager de proiect, analist de business și Specialist design 

interfata (UI/UX Designer), vor fi încadrați tot ca experți cheie întrucât conform art. 3, 

instrucțiunea 1/2017, activitatea desfășurată de aceștia în cadrul contractului este reflectată 
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într-o proporţie minoră ca efort depus din punctul de vedere al volumului de muncă, dar are un 

impact major asupra esenţei rezultatului întregului contract. 

Având în vedere cele mai sus menționate, se consideră necesară solicitarea următoarelor cerinţe 

minime obligatorii privind experienţa şi competențele personalului din cadrul echipei 

prestatorului: 

 
Tip expert 

Nr. minim de 

experți 

a. Manager de proiect (Project Manager)  1 

b. Specialist design interfata (UI/UX Designer) 2 

c. Backend Dev (Java/PHP/GoLANG/C++/Python/.Net) 3 

d. Frontend Dev (Javascript si HTML și CSS) 2 

e. Analist de business (Business Analyst) 2 

 

Responsabilități ale experților echipei de implementare: 

 

EXPERT Responsabilitățile expertului  

Manager de proiect 

(Project Manager) 

➔ Coordonarea eficientă a tuturor activităților proiectului în 

vederea atingerii obiectivelor stabilite la cele mai înalte standarde de 

calitate. 

➔ Pregătirea și organizarea planurilor de activitate în cadrul 

proiectului și asigurarea resurselor necesare pentru atingerea 

obiectivelor proiectului. 

➔ Asigurarea comunicării cu Autoritatea Contractantă și 

respectarea obligațiilor contractuale. 

➔ Întocmește, împreună cu Autoritatea Contractantă, planul de 

execuție a unui proiect. 

➔ Monitorizează activitățile în vederea contabilizării modului de 

execuție și determinării eventualelor întârzieri. 

➔ Coordonează activitățile din cadrul proiectului supervizând 

direct echipele tehnice și echipe partenere (dacă e cazul). 

➔ Monitorizează în timp progresul atins față de obiectivele 

propuse și redactează rapoarte lunare către Autoritatea Contractantă 

și parteneri (dacă e cazul) cu respectarea datelor prevăzute în 

contracte. 

➔ Asigură circulația informației în cadrul proiectului organizând 

periodic întâlniri cu echipa Autoritatii Contractante. 

➔ Asigură rezolvarea problemelor apărute în realizarea proiectului 
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și informează la timp Autoritatea Contractantă despre problemele 

apărute. 

➔ Face propuneri de îmbunătățire pentru a maximiza eficienta 

atingerii obiectivelor propuse. 

➔ Întreține taskurile și activitățile într-un sistem de Project 

Management. 

Specialist design 

interfata (UI/UX 

Designer) 

➔ 'Prezintă propuneri de design pe baza 

documentației/wireframe-urilor primite de la Autoritatea Contractanta 

➔ Creează design de interfețe pe baza documentației de produs / 

wireframe-uri 

➔ Efectuează procese de usability testing, A/B testing, remediază 

eventualele probleme apărute 

➔ Preia feedback din partea stakeholderilor interni/externi și 

actualizează design-ul  

➔ Colaborează cu echipele interne relevante pentru urmărirea 

evoluției produsului, validarea design-ului și efectuarea de actualizări 

în cazul introducerii unor noi funcționalități/actualizări  

Backend Dev 

(Java/PHP/GoLANG/C++

/Python/.Net) 

➔ Dezvoltare produse software și întocmire documentație 

aferentă procesului de dezvoltare; 

➔ Dezvoltă și întreține aplicații software și baze de date; 

➔ Scrie programe software (cod sursă) conform caietelor de 

sarcini / specificatii și a documentelor tehnice; 

➔ Scrie testele unitare pentru codul sursă creat; 

➔ Remediază bug-uri și erori din codul sursa al produselor 

software;  

➔ Optimizează cod sursă; 

➔ Revizuiește cod sursă; 

➔ Proiectează scheme logice și diagrame pentru structurarea 

cerințelor proiectului în secvențe logice; 

➔ Elaborează module de cod în limbaje de programare folosind 

medii de dezvoltare integrate; 

➔ Configurează aplicațiile necesare, testează aplicațiile și 

modifică programele; 

➔ Proiectează și modifică structura bazelor de date prin codarea 

descrierii datelor folosind sisteme de gestiune a bazelor de date; 

➔ Colectează, structurează și analizează informațiile; 

➔ Întocmește rapoarte tehnice; 

➔ Asigură accesul celorlalți membri ai echipei la informațiile 

colectate; 

➔ Asigură buna funcționare a programelor dezvoltate prin 

respectarea procedurilor legate de protecția împotriva atacurilor 



 

69 

informatice; 

Frontend Dev (Javascript 

si HTML și CSS) 
➔ Dezvoltare produse software și întocmire documentație 

aferentă procesului de dezvoltare; 

➔ Dezvoltă și întreține aplicații software și baze de date; 

➔ Scrie programe software (cod sursă) conform caietelor de 

sarcini / specificatii și a documentelor tehnice; 

➔ Scrie testele unitare pentru codul sursă creat; 

➔ Remediază bug-uri și erori din codul sursa al produselor 

software; 

➔ Optimizează cod sursă; 

➔ Revizuiește cod sursă; 

➔ Proiectează scheme logice și diagrame pentru structurarea 

cerințelor proiectului în secvențe logice; 

➔ Elaborează module de cod în limbaje de programare folosind 

medii de dezvoltare integrate; 

➔ Configurează aplicațiile necesare, testează aplicațiile și 

modifică programele; 

➔ Proiectează și modifică structura bazelor de date prin codarea 

descrierii datelor folosind sisteme de gestiune a bazelor de date; 

➔ Colectează, structurează și analizează informațiile; 

➔ Întocmește rapoarte tehnice; 

➔ Asigură accesul celorlalți membri ai echipei la informațiile 

colectate; 

➔ Asigură buna funcționare a programelor dezvoltate prin 

respectarea procedurilor legate de protecția împotriva atacurilor 

informatice; 

Analist de business 

(Business Analyst) 

➔ 'Întocmește specificațiile funcționale ale produselor software 

care urmează a fi dezvoltate în baza informațiilor adunate de la 

Autoritatea Contractantă. Specificațiile funcționale definite vor deservi 

în realizarea caietele de sarcini pentru dezvoltarea produselor 

software. 

➔ Coordonează strângerea cerințelor, analizează nevoile 

utilizatorilor aplicațiilor informatice și cerințele lor, situația existentă 

și cum se dorește a fi în viitor; 

➔ Dezvoltă o relație de comunicare cu Autoritatea Contractantă 

direct al produsului software în vederea înțelegerii cerințelor 

funcționale ale produsului software care urmează a fi dezvoltat; 

➔ Dezvoltă o relație de comunicare cu Autoritatea Contractanta 

pentru a defini fluxurile de lucru care acomodează nevoia 

beneficiarului în vederea construcției de produs software; 

➔ Strânge cerințele utilizatorilor, organizează și participă la 
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interviuri, întâlniri de lucru, focus grupuri pentru a determina cerințele 

funcționale; 

➔ Se asigură că toate cerințele Autorității Contractante se 

regăsesc în documentul de analiză. 

➔ întocmește specificațiile funcționale ale produselor software 

care urmează a fi dezvoltate în baza informațiilor adunate de la 

Autoritatea contractantă. 

➔ Analistul de Business va fi responsabil cu colectarea, 

consolidarea și validarea cerințelor și funcționalităților care sunt 

necesare a fi implementate.  

➔ Analistul de Business organizează și conduce ședințele și 

întâlnirile cu Autoritatea Contractantă de colectare de cerințe și 

informații, de validare a documentației de analiză și de găsire a unor 

soluții alternative pentru implementarea anumitor 

cerințe/funcționalități (dacă este cazul); 

➔ Analistul de Business este responsabil cu derularea activităților 

de colectare, centralizare și analiză a cerințelor de business (inclusiv 

procese și roluri); 

➔ Analistul de Business va fi implicat in analiza, modelarea și 

optimizarea proceselor de business identificate. 

➔ Analistul de Business va colecta cerințele atât din documentele 

care îi vor fi puse la dispoziție (procese, fluxuri, roluri, modele de 

business etc) dar și prin organizarea de ședințe/întâlniri cu personalul 

din cadrul Autorității Contractante 

➔ Analistul de Business va avea și rolul de a mapa informațiile din 

sistemele/soluțiile informatice operaționale existente cu noua soluție ce 

va fi dezvoltată în cadrul prezentului proiect. 

➔ Analistul de Business întocmește documentația de mapare a 

informațiilor din soluțiile existente la soluția nouă și obține validarea 

ei de către Autoritatea Contractantă; 

➔ Analistul de Business va avea și rolul de interfață între echipa 

tehnică a Contractantului și a Autorității Contractante, având o 

contribuție esențială la transpunerea corectă a cerințelor în soluția 

tehnică, identificarea de posibile îmbunătățiri care pot fi aduse 

proceselor de business ale Autorității Contractante și identificând 

soluții alternative în cazul în care anumite cerințe nu pot fi 

implementate datorită unor limitări tehnice. 

➔ Analistul de Business întocmește documentația de analiză și 

obține validarea ei de către Autoritatea Contractantă; 

➔ Analistul de Business își asumă responsabilitatea corectitudinii 

și acurateței documentelor de analiza (livrabile) prin semnarea lor; 

➔ Analistul de Business defineste scenariile și cazurile de testare; 

➔ Analistul de Business participă activ la derularea activităților de 



 

71 

instruire a utilizatorilor non tehnici din cadrul Autorității Contractante. 

 

Cerințe minime solicitate a fi îndeplinite de experții propuși: 

a. Manager de proiect (Project Manager) 

Studii  Studii superioare  finalizate  cu diplomă de licență (sau echivalent). 

Experienţa generală  Minim 5 ani experiență în ocuparea unei poziții prin prisma căreia a avut 

responsabilități și sarcini de project management. 

Experiența specifică 

Experienţă specifică demonstrată prin participarea în cel puţin un 

proiect/ contract încheiat cu succes, având ca obiect  servicii de 

dezvoltare software sau mentenanță software,  la nivelul căruia să fi 

deţinut poziţia de manager de proiect/contract/, coordonator 

proiect/contract ; 

Cunoștințe necesare 

− Cunoașterea metodologiei de management de proiect ; 

− Cunoașterea fazelor procesului de dezvoltare software (software 

development life cycle); 

− Capacitatea de a evalua riscurile legate de proiect și de a lua măsuri 

de limitare a acestora; 

− Abilități avansate de comunicare și relaționare cu toate părțile 

interesate dintr-un proiect de dezvoltare software; 

− Cunoștințe în utilizarea a cel puțin unui software de management de 

proiect (Ms Project, Jira, YouTrack etc). 

Demonstrare 

cunoștințe/ experiența 

specifică 

Scrisoare de recomandare per fiecare proiect/contract  finalizat cu 

succes din care reiese implicarea, experiența și cunoștințele solicitate, 

contracte în care a prestat astfel de activități, fișa de post, contractul 

de muncă,  (sau alte documente justificative) din cuprinsul cărora să 

reiasă obiectivele postului și descrierea atribuțiilor specifice 

managementului de proiecte. 

Diplome/Certificări/ 

Atestate/Acreditări 

Deţinerea de cunoştinţe în domeniul managementului de proiect 

dovedite prin prezentarea a unei diplome/certificări recunoscute la 

nivel naţional/internaţional  

 

b. Specialist design interfață (UI/UX Designer) 

Studii  Studii superioare  absolvite cu diplomă de licență.  

Experienţa generală  
Minim 5 ani experiență  în ocuparea unei poziții prin prisma căreia a 

avut responsabilități și sarcini de specialist design interfață. 

Experiența specifică 

Experiență demonstrată prin participarea în cel puţin un 

proiect/contract încheiat cu succes, la nivelul căruia să fi deținut 

poziția de specialist design interfață, având ca obiect proiectarea de 

interfețe în UX/UI design pentru aplicații web și aplicații mobile, 

user/product research, user flows, creare de mock-up-uri interactive, 

wireframes, A/B testing - 
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Cunoștințe necesare 

− Cunoștințe avansate de utilizare a programelor software relevante (ex. 

Adobe Creative Suite, Miro, Sketch, suita Microsoft Office);  

− Cunoștințe avansate HTML5, CSS3; 

− O bună înțelegere a implementării practicilor de Technical SEO. 

Demonstrare  

cunoștințe/experiență 

− Scrisoare de recomandare per fiecare proiect/contract  finalizat cu 

succes din care reiese implicarea, experiența și cunoștințele 

solicitate, contracte în care a prestat astfel de activități, fișa de 

post, contractul de muncă,  (sau alte documente justificative) din 

cuprinsul cărora să reiasă obiectivele postului și descrierea 

atribuțiilor specifice.  

− Prezentare portofoliu cu proiectele anterioare  

 

c. Backend Dev (Java/PHP/GoLANG/C++/Python/.Net) 

Studii  Studii superioare  absolvite cu diplomă de licență (sau echivalent). 

Experienţa generală  
Experiență  de minim 5 ani în ocuparea unei poziții prin prisma căreia a 

avut responsabilități și sarcini de backend development   

Experiența specifică 

Experienţă demonstrată prin participarea în cel puţin un 

proiect/contract încheiat cu succes, având ca obiect  servicii de 

dezvoltare software sau mentenanță software, la nivelul căruia să fi 

deţinut poziţia de dezvoltator back-end. 

Cunoștințe necesare 

− Cunoștințe avansate în object-oriented programming aplicabile într-

unul din limbajele de programare menționate; 

− Cunoașterea fazelor procesului de dezvoltare software (software 

development life cycle); 

− Cunoașterea instrumentelor de dezvoltare software și testare unitară; 

− Cunoștințe despre baze de date SQL & NoSQL; 

− Cunoștințe generale despre alte limbaje de programare 

nemenționate; 

− Capacitatea de dezvoltare produs software în baza documentației 

specifice BRD/TSD; 

− Cunoștințe utilizare soluții de stocare și întreținere cod sursa și 

management al versiunilor (GIT); 

− Capacitatea de a documenta și explica procedeul de dezvoltare 

folosit. 

Demonstrare  

cunoștințe/experiență 

Scrisoare de recomandare per fiecare proiect/contract  finalizat cu 

succes din care reiese implicarea, experiența și cunoștințele solicitate, 

contracte în care a prestat astfel de activități, fișa de post, contractul 
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de muncă,  (sau alte documente justificative) din cuprinsul cărora să 

reiasă obiectivele postului și descrierea atribuțiilor specifice backend 

development.  

Diplome/Certificari/ 

Atestate/Acreditari 

Deţinerea de cunoştinţe într-unul din limbajele de programare 

menționate, dovedite prin prezentarea unei diplome/certificări 

recunoscute la nivel naţional/internaţional. 

 

d. Frontend Dev (Javascript si HTML și CSS) 

Studii  Studii superioare  absolvite cu diplomă de licență  

Experienţa generală 

Minim 5 ani experiență în ocuparea unei poziții prin prisma căreia a 

avut responsabilități și sarcini în realizarea de servicii de dezvoltare 

programe informatice.  

Experiența specifică 

Experienţă specifică de minim 2 ani, în ocuparea unei poziții prin 

prisma căreia a avut responsabilități și sarcini de FrontEnd Dev 

(Javascript si HTML și CSS) 

Cunoștințe necesare 

− Cunoștințe avansate într-unul dintre platformele (frameworks) de 

dezvoltare rapida JAVASCRIPT: Angular/VueJS/React; 

− Cunoștințe avansate Javascript, HTML5, CSS3; 

− O bună înțelegere a implementării practicilor de SEO, în special ce 

ține de web development. 

Demonstrare  

cunoștințe/experiență 

Scrisoare de recomandare per fiecare proiect/contract  finalizat cu 

succes din care reiese implicarea, experiența și cunoștințele solicitate, 

contracte în care a prestat astfel de activități, fișa de post, contractul 

de muncă,  (sau alte documente justificative) din cuprinsul cărora să 

reiasă obiectivele postului și descrierea atribuțiilor specifice postului. 

 

e. Analist de business (Business Analyst) 

Studii  Studii superioare  absolvite cu diplomă de licență (sau echivalent)  

Experienţa generală  
Minim 5 ani experiență în ocuparea unei poziții prin prisma căreia a 

avut responsabilități și sarcini de analist de business 

Experiența specifică 

Experienţă specifică demonstrată prin participarea în cel puţin un 

proiect/contract încheiat cu succes, pe o poziţie similară, la nivelul 

căruia să fi desfăşurat activităţi de documentare a cerințelor 

funcționale pentru sisteme informatice. 

Cunoștințe necesare − Abilități de înțelegere, analiză și modelare a proceselor și cerințelor 
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de business; 

− Abilitatea de a identifica riscuri, probleme și oportunități în cadrul 

proiectelor; 

− Abilități de comunicare și relaționare cu clientul și cu persoane 

cheie din echipa de dezvoltare software; 

− Cunoștințe despre soluțiile tehnice relevante/potrivite pentru 

rezolvarea cerințelor de business ale clientului în conformitate cu 

standardele pieței. 

Demonstrare  

cunoștințe/experiență 

Scrisoare de recomandare per fiecare proiect/contract finalizat cu 

succes din care reiese implicarea, experiența și cunoștințele solicitate, 

contracte în care a prestat astfel de activități, fișa de post, contractul 

de muncă,  (sau alte documente justificative) din cuprinsul cărora să 

reiasă obiectivele postului și descrierea atribuțiilor specifice în 

domeniul analizei de business. 

Diplome/Certificari/ 

Atestate/Acreditări  

Deţinerea de cunoştinţe în domeniul analizei de business dovedite prin 

prezentarea unei diplome/certificări recunoscute la nivel 

naţional/internaţional. 

 

4.3.4. Valoare estimată 

 

Acest lot va cuprinde un număr minim de 11 contracte subsecvente și un număr de maxim de 21 

contracte subsecvente. Fiecărui contract secvent îi va corespunde un caiet de sarcini cu specificații 

diferite, însă cu același obiect, respectiv dezvoltare programe informatice. 

Cel mai mic contract subsecvent din cadrul acestui lot presupune un efort de 360 zile-om și are o 

valoare totală estimată de 850.174 lei fără TVA. 

Cel mai mare contract subsecvent din cadrul acestui lot presupune un efort de 3.424 zile-om și are o 

valoare totala estimată de 8.086.095 lei fără TVA. 

Valoarea totala estimată pentru execuția tuturor contractelor subsecvente din cadrul acestui lot este 

de 53.249.050  lei fără TVA și presupune un efort de 22.548 zile-om. 

Având în vedere că în procesul de dezvoltare software, dezvoltatorul își poate baza soluția pe 

produse licentiabile, și că aceste licențe variază în funcție de complexitatea proiectului, Autoritatea 

Contractantă va aloca un buget de până la 33.065.321 lei fără TVA care să acopere aceste costuri. 
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Costul generat de utilizarea acestor licențe va fi adresat în cadrul contractelor subsecvente și va fi 

inclus, de către ofertant, în prețul de dezvoltare. Licențele vor trebui să acopere o perioada de 3-5 

ani sau 10 ani, în funcție de specificul fiecărui proiect. 

Nr. minim 

contracte 

subsecvente 

/ Lot 

Zile om pentru 

cel mai mic 

contract 

subsecvent din 

acest lot 

Valoare estimată 

pentru cel mai 

mic contract 

subsecvent din 

acest lot (lei) 

Nr. maxim 

contracte 

subsecvente

/ Lot 

Zile om pentru 

cel mai mare 

contract 

subsecvent  din 

acest lot 

Valoare estimată 

pentru cel mai 

mare contract 

subsecvent din 

acest lot (lei) 

11 360 850.174 21 3.424 8.086.095 

 

Având în vedere că pentru realizarea celui mai mic contract subsecvent Autoritatea Contractantă a 

estimat un necesar de  10 experți cheie (1 manager de proiect, 2 Specialist design interfata (UI/UX 

Designer), 3 Backend Dev (Java/PHP/GoLANG/C++/Python/.Net), 2 Frontend Dev (Javascript si HTML 

si CSS), 2 Analist de business (Business Analyst)), iar pentru realizarea celui mai mare contract 

subsecvent, Autoritatea Contractantă  estimează  necesitatea suplimentării numărului de experți  

cheie cu 8 experți non-cheie, respectiv suplimentarea echipei cu încă 1 manager de proiect, 1 

Specialist design interfata (UI/UX Designer), 3 Backend Dev (Java/PHP/GoLANG/C++/Python/.Net), 2 

Frontend Dev (Javascript si HTML si CSS), 1 Analist de business (Business Analyst), ofertanții vor 

transmite documentele solicitate în caietul de sarcini al acordului-cadru, care certifică îndeplinirea 

cerințelor minime de calificare, doar pentru experții cheie, iar pentru experții non-cheie, ofertanții, 

vor trebui să nominalizeze persoanele propuse, urmând ca documentele justificative solicitate, prin 

documentația de atribuire care demonstrează  îndeplinirea cerințelor minime de calificare solicitate a 

fi îndeplinite în caietul de sarcini aferente acordului cadru, să fie prezentate în cadrul procesului de 

reluare a competiției inițiat pentru realizarea fiecărui  contract subsecvent.  Documentele care vor fi 

prezentate la acel moment sunt următoarele: 

● declarația de disponibilitate semnată de persoana propusă, în cazul în care aceasta nu este angajatul 

ofertantului. 

● Curriculum Vitae (CV), aferent fiecărei persoane propuse în cadrul echipei, semnat de către fiecare 

titular și datat. 

● Copii ale documentelor justificative relevante care demonstrează îndeplinirea cerințelor referitoare 

la studiile, expertiza și experiența generală și specifică relevantă solicitată și prezentată în CV, cum ar 

fi: 

❖ diplome de studii, certificări, alte diplome relevante; 
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❖ recomandări sau alte documente edificatoare din care să reiasă activitățile desfășurate și 

care să evidențieze experiența profesională specifică relevantă; 

Copiile documentelor trebuie să fie confirmate pentru conformitate cu originalul documentelor 

respective. Certificatele/diplomele/ documentele justificative emise în altă limbă decât limba 

română vor fi prezentate în limba de origine, însoțite de traducerea autorizată în limba română. 

În cazul în care unul din experții non-cheie dintre cei solicitați în cadrul procesului de reofertare pentru 

realizarea unui contract subsecvent, nu îndeplinește criteriile de calificare stabilite , ofertantul va fi 

descalificat din respectivul proces de reofertare. 

4.3.5 Evaluare oferte și factori de evaluare 

Criteriul de atribuire este „cel mai bun raport calitate-preț”. 

Factorii luați în considerare pentru evaluarea ofertelor și punctajul aferent fiecărui factor sunt 

prezentați în continuare:  

• factorul “prețul ofertei” are o pondere de 20% în totalul criteriului de atribuire, căruia îi corespunde 

un maximum de 20 puncte; 

• factorul “capacitate tehnică” - are o pondere de 80 % în totalul criteriului de atribuire, căruia îi 

corespunde un maxim de 80 puncte; 

Punctajul final al ofertei va fi stabilit prin calcularea sumei punctajelor aferente fiecărui factor de 

evaluare, calculate conform algoritmului de calcul: Pofertă = Pfin + Ptehn  unde: 

Pofertă reprezintă punctajul obținut de fiecare ofertă; 

Pfin reprezintă punctajul obținut de fiecare ofertă, pentru factorul de evaluare „prețul ofertei”; 

Ptehn reprezintă punctajul obținut de fiecare ofertă, pentru factorul de evaluare „capacitate tehnică”; 

Punctajul tehnic este compus din 2 factori și se acordă astfel: Ptehn = Pexp. + Pgarantie 

Pexp reprezintă punctajul obținut de fiecare ofertă, pentru factorul de evaluare nr. 2, „experiență 

profesională a personalului propus”. 

Pgarantie, reprezintă punctajul obținut de fiecare ofertă, pentru factorul de evaluare nr.3, Garanție 

pentru produsul software dezvoltat.   

Denumire și nr. factor 

evaluare 

 Elemente evaluate Pondere Punctaj maxim 

acordat 

Prețul 

ofertei  

factor nr. 1 Propunerea financiară fără TVA – Pfin  20% 20 p 

 

Capacitatea 

tehnică 

factor nr. 2 Experiența profesională a  

personalului propus - Pexp 

60% 60 p 

factor nr. 3 Garanție pentru produsul software dezvoltat 20% 20 p 
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- Pgarantie 

  TOTAL   100% 100 p  

Factorii de evaluare și ponderea alocată: 

Denumire factor  

evaluare 

Descriere Pondere (%) 

Punctaj maxim (puncte) 

Factor de evaluare nr.1 

Prețul ofertei 

Componentă a propunerii 

financiare 

20% 

Punctaj maxim factor:  

20 puncte  

Factorul constă în componenta financiară a ofertei, respectiv prețul ofertei fără TVA. 

Ofertanții, în vederea dimensionării propunerii financiare, se vor raporta la nivelul celui mai mare 

contract subsecvent al acestui lot, din punct de vedere al numărului de experți necesar pentru 

realizarea acestui contract subsecvent, precum  și la efortul estimat de autoritatea contractantă, 

exprimat în zile-om. 

Ofertanții vor cota propria valoare a efortului aferent fiecărei categorii de experți, vor calcula media  

acestui efort și vor obține valoarea celui mare contract subsecvent, înmulțind această valoare medie  

cu efortul estimat de autoritatea contractantă  pentru realizarea celui mai mare contract 

subsecvent.  

Valoarea propunerii financiare a lotului, se va obține înmulțind valoarea medie proprie  a efortului 

calculat anterior de fiecare ofertant, cu efortul estimat de autoritatea contractantă pentru 

realizarea tuturor contractelor subsecvente aferente acestui lot. 

Criteriul relevant pentru Autoritatea Contractantă, în aceasta procedura de achizitie, este 

reprezentat de valoarea   costurilor efortului pentru fiecare expert, iar cele două valori calculate 

anterior, și anume valoarea pentru cel mai mare contract subsecvent, respectiv valoarea pentru 

întreg lotul, vor fi folosite pentru a verifica dacă valorile rezultate  depășesc bugetul alocat de către 

Autoritatea Contractantă pe lot, respectiv contract subsecvent, caz în care ofertantul va fi respins. 

 

Prețul fără TVA, va fi exprimat în lei și Euro fără TVA. Conversia leu/euro se va realiza la valoarea 

cursului de schimb al BNR de la data publicării anunțului de participare în SEAP.  

Criteriu: valoarea propunerii financiare în lei, fără TVA. 

Ofertele care depășesc bugetul maxim disponibil vor fi respinse. 

Algoritm de calcul: 

Punctajul se acordă astfel: 



 

78 

a) Pentru cel mai scăzut dintre prețurile  propunerilor financiare se acordă punctajul maxim alocat, 

respectiv 20 puncte; 

b) Pentru celelalte prețuri ale propunerilor financiare, punctajul Pfinn, se calculează astfel: 

Pfinn = (Pretmin.ofertat/Pretn) x 20   

 

Denumire factor  

evaluare nr.2   

Descriere Pondere (%) 

Punctaj maxim (puncte) 

 

 Experiența profesională  

a personalului/experților propuși  

 Pexp 

 

 

Factorul Experiența experților se 

concretizează în numărul de 

proiecte/contracte finalizate cu 

succes,  în care respectivii experți 

au ocupat o poziţie similară, la 

nivelul căreia să fi desfăşurat 

activităţi comparabile cu 

responsabilităţile ce urmează să le 

îndeplinească în viitorul lot al 

acordului cadru.   

 80% 

Punctaj maxim factor 

evaluare nr.2:  

80 puncte 

Factorul de evaluare nr.2 „Experiența profesională a personalului/experților propuși”, constă în 

însumarea punctajelor obținute de fiecare expert propus, în conformitate cu documentele prezentate 

de ofertanți și analizate de comisia de evaluare, și se calculează astfel: 

 Pexp = Pexp1 + Pexp2 + Pexp3 + Pexp4+ Pexp5 

Pentru  a nu distorsiona rezultatul aplicării factorului de evaluare, punctarea experienței profesionale 

a personalului/experților propuși, a fost definită în intervale de punctare (peste nivelul minim 

solicitat), intervale în care se încadrează experienţa expertului ce face obiectul analizei factorului de 

evaluare, măsurată prin numărul de proiecte la care a participat, și care au avut ca obiect servicii de 

dezvoltare software sau mentenanță software și în cadrul cărora au realizat activităţi similare cu cele 

ce urmează a le implementa în cadrul viitorului contract, sau în cazul managerului de proiect, 

suplimentar față de cerința referitoare la numărul de proiecte la care a participat, se solicită 

prezentarea, peste nivelul minim solicitat, de diplome/certificări recunoscute la nivel 

naţional/internaţional în domeniul managementului de proiect. 

Punctajul total maxim al factorului de evaluare nr.2 ce poate fi acordat unei propuneri tehnice pentru 

demonstrarea experienței profesionale a personalului/experților propuși, este de 80 de puncte.  

 

Cerințe solicitate pentru  

îndeplinirea factorului 

 de evaluare nr.2 

Denumirea 

 expertului solicitat 

Punctaj în cadrul 

factorului de 

evaluare nr.2 
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Factor de evaluare:  

Experiența profesională  

a expertului nr.1 propus - 

Pexp1 

- Experienţă demonstrată prin 

participarea în proiecte 

/contracte încheiate cu 

succes la nivelul cărora să fi 

deţinut poziţia de manager de 

proiect/contract sau 

coordonator proiect/contract 

și care au avut ca obiect 

servicii de dezvoltare 

software sau mentenanta 

software. 

- Deţinerea de cunoştinţe în 

domeniul managementului de 

proiect dovedite prin 

prezentarea de 

diplome/certificări 

recunoscute la nivel 

naţional/internaţional. 

 

Expert nr.1 

Manager de proiect 

 

 Punctaj maxim 

factor  10 

puncte 

Algoritm de calcul: Pexp1 = Pnrpr + Pdiplome, unde: 

Pnrpr = punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte, la care a participat expertul propus 

pentru poziția de Manager de proiect, prezentate în plus față de cerința minimă, maxim 7 puncte; 

Pdiplome = punctajul acordat pentru certificările suplimentare în domeniul Managementului de proiect, 

prezentate în plus față de cerința minimă, maxim 3 puncte. 

Pnrpr, punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte în care a participat expertul propus 

pentru poziția de Manager de proiect, prezentate în plus față de cerința minimă, se va calcula astfel:  

● pentru participarea într-un număr mai mare de 5 proiecte/contracte -7 puncte 

● pentru participarea între 4 și 5 proiecte/contracte - 5 puncte 

● pentru participarea între 1 și 3 proiecte/contracte - 3 puncte  

Se acordă punctaj pentru persoana nominalizată pentru poziția solicitată pentru care se prezintă 

recomandări/documente relevante care să demonstreze participarea în proiecte/contracte coordonate 

în calitate de Manager de proiect, având ca obiect servicii de dezvoltare software sau mentenanta 
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software. Se vor contoriza ca și număr doar proiectele/contractele care au avut ca obiect servicii de 

dezvoltare software sau mentenanță software, și care au fost finalizate, în cadrul cărora, respectiva 

persoană a deținut aceeași poziție sau o poziție similară prin atribuțiile care i-au revenit. 

 

NOTĂ: În situația în care expertul propus a fost nominalizat într-un acord cadru, prin intermediul 

căruia au fost derulate mai multe contracte subsecvente care corespund cerinței de similaritate, se va 

contoriza ca experiență numai 1(unu) contract subsecvent al respectivului acord cadru în care expertul 

propus a fost nominalizat în poziția solicitată prin cerință și în cadrul căruia a desfășurat activități 

similare cu cele care urmează a fi îndeplinite în cadrul prezentului lot al acordului cadru, nu numărul 

de contracte subsecvente ale respectivului acord cadru. 

 

În cazul în care expertul propus nu a participat la niciun proiect/contract având ca obiect servicii de 

dezvoltare software sau mentenanță software, oferta se va considera ca fiind neconformă. 

Participarea într-un proiect/contract având ca obiect servicii de dezvoltare software sau mentenanță 

software se consideră conformă (fiind condiție minimă obligatorie) și nu se punctează. 

 

Pdiplome, punctajul acordat pentru certificările suplimentare în domeniul Managementului de proiect, în 

plus față de cerința minimă, se va acorda astfel: 

- Prezentarea uneia dintre diplomele/certificatele următoare, recunoscute la nivel 

național/internațional, care demonstrează finalizarea programului de certificare în domeniul 

proiectului de management: PMP; sau PMI-ACP; sau CSM (Certificare Scrum Master); sau Professional 

Scrum Master I, II,  III - 3 puncte 

-     Prezentarea unei certificări naționale conform COR 242101 - 1 punct 

Prezentarea unei singure diplome/certificări recunoscute la nivel naţional/internaţional nu se 

punctează, fiind condiție minimă obligatorie. 

Cerințe solicitate pentru  

îndeplinirea factorului 

 de evaluare nr.2 

Denumirea 

 expertului solicitat 

Punctaj în cadrul 

factorului de 

evaluare nr.2 
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Factor de evaluare: 

Experiența profesională  

a expertului nr.2 propus - 

Pexp2 

- Experiența demonstrată prin 

participarea în calitate de 

specialist design interfață 

(UI/UX designer) în 

proiecte/contracte încheiate 

cu succes și care au avut ca 

obiect servicii de dezvoltare 

software sau mentenanta 

software. 

- Demonstrarea experienței 

prin prezentarea portofoliului 

de lucrări relevante, maxim 3 

proiecte/portofoliu.  

 

Expert nr.2 

Specialist design interfață 

(UI/UX designer) 

2 experți 

  

Punctaj maxim 

factor 

 10 puncte 

Algoritm de calcul: Pexp2 = Pnrpr + Pportofoliu, unde: 

Pnrpr = punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte, la care au participat experți propuși 

pentru poziția de specialist design interfață, prezentate în plus față de cerința minimă, maxim 5 

puncte; 

Pportofoliu = punctajul acordat pentru calitatea proiectelor propuse în Portofoliu, maxim 5 puncte. 

Pnrpr, punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte în care au participat experții propuși 

pentru poziția de specialist design interfață, prezentate în plus față de cerința minimă, se va calcula 

astfel:   

Pnrpr = (P1
nrpr + P2

nrpr)/2  unde, 

P1
nrpr = punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte, la care a participat expertul nr.1 

propus pentru poziția de specialist design interfață, prezentate în plus față de cerința minimă. 

P2
nrpr = punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte, la care a participat expertul nr.2 

propus pentru poziția de specialist design interfață, prezentate în plus față de cerința minimă. 

Punctajul3 se va acorda astfel: 

● pentru participarea într-un număr mai mare de 5 proiecte/contracte -5 puncte 

● pentru participarea între 4 și 5 proiecte/contracte - 3 puncte 

 
3 Pentru acest punctaj vor fi luate în calcul proiectele în plus față de cerința minima. 
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● pentru participarea între 1 și 3 proiecte/contracte - 1 punct 

Se acordă punctaj pentru persoana nominalizată pentru poziția solicitată pentru care se prezintă 

recomandări/documente relevante care să demonstreze participarea în proiecte/contracte în calitate 

de specialist design interfață (UI/UX designer), având ca obiect servicii de dezvoltare software sau 

mentenanta software. 

Se vor contoriza ca și număr doar proiectele/contractele care au avut ca obiect servicii de dezvoltare 

software sau mentenanță software, și care au fost finalizate, în cadrul cărora, respectiva persoană a 

deținut aceeași poziție sau o poziție similară prin atribuțiile ce i-au revenit. 

NOTĂ: În situația în care expertul propus a fost nominalizat într-un acord cadru, prin intermediul 

căruia au fost derulate mai multe contracte subsecvente care corespund cerinței de similaritate, se va 

contoriza ca experiență numai 1(unu) contract subsecvent al respectivului acord cadru în care a fost 

nominalizat în poziția solicitată prin cerință și în cadrul căruia a desfășurat activități similare cu cele 

care urmează a fi îndeplinite în cadrul prezentului lot al acordului cadru, nu numărul de contracte 

subsecvente ale respectivului acord cadru. 

 

În cazul în care expertul propus nu a participat la niciun proiect/contract având ca obiect servicii de 

dezvoltare software sau mentenanță software, oferta se va considera ca fiind neconformă. 

Participarea într-un proiect/contract având ca obiect servicii de dezvoltare software sau mentenanță 

software se consideră conformă (fiind condiție minimă obligatorie) și nu se punctează. 

 

Punctajul acordat pentru calitatea proiectelor propuse în Portofoliu se va calcula după următorul 

algoritm: 

Pportofoliu  =  [( P1portofoliu1 +  P1portofoliu2)/2 + ( P2portofoliu1 +  P2portofoliu2)2 ]:2,  unde 

- P1portofoliu1;2 reprezintă punctajele obținute de expertul nr.1 pentru calitatea proiectelor prezentate 

în Portofoliu; 

- P2portofoliu1;2 reprezintă punctajele obținute de expertul nr.2 pentru calitatea proiectelor prezentate 

în Portofoliu; 

 

Pportofoliu1 =  Evaluarea din punct de vedere UX/UI a proiectelor din portofoliu 

- Design-ul proiectului respectă din punct de vedere interfețele ale aplicației/ site-ului 

standardele vizuale pentru web. Interfețele proiectului sunt moderne, fără layout-uri 

aglomerate. Design-ul este unul curat, cu multe spații „able”, care au rolul de a evidenția 
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informațiile esențiale, fără interferența elementelor ce distrag atenția și confuzeaza 

utilizatorul. - 5 puncte; 

- Design-ul proiectului respectă parțial din punct de vedere interfețele ale aplicației/ site-ului 

standardele vizuale pentru web. Interfețele proiectului sunt moderne, fără layout-uri 

aglomerate. Design-ul nu este unul curat, cu multe spații able, care au rolul de a evidenția 

informațiile esențiale, fără interferența elementelor ce distrag atenția și confuzeaza 

utilizatorul. - 3 puncte; 

- Design-ul proiectului respecta foarte puțin din punct de vedere interfețele ale aplicației/ site-

ului standardele vizuale pentru web. Interfețele proiectului sunt moderne, fără layout-uri 

aglomerate. Design-ul nu este unul curat, cu multe spații able, care au rolul de a evidenția 

informațiile esențiale, fără interferența elementelor ce distrag atenția și confuzeaza 

utilizatorul. - 1 punct. 

 

Pportofoliu2 = Adaptabilitatea proiectului la device-uri și rezolutii multiple. Design Mobile First 

- Existența întregului conținut/ functionalitati de pe varianta desktop și pe varianta mobile a 

aplicației/ platformei/ site-ului - 5 puncte; 

- Existența conținutului / functionalitati esențial(e) de pe varianta desktop și pe varianta mobile a 

aplicației/ platformei/ site-ului - 3 puncte; 

- Existența parțială/ incompletă a conținutului de pe varianta desktop și pe varianta mobile a 

aplicației/ platformei/ site-ului - 1 punct. 

Fiecare proiect al portofoliului prezentat de ofertanți, va fi evaluat și notat de către membrii comisiei 

de evaluare, realizându-se o medie pentru fiecare cerință, astfel: 

Pportofoliu1 = ( P1
portofoliu1 + P2

portofoliu1 + P3
portofoliu1)/3, unde: 

P1,2,3
portofoliu1 reprezintă punctajul acordat pentru evaluarea din punct de vedere UX/UI a celor 3 

proiecte prezentate de ofertanți. 

Pportofoliu2 =( P1
portofoliu2 + P2

portofoliu2+  P
3
portofoliu2)/3, unde: 

P1,2,3
portofoliu2

  reprezintă punctajul acordat pentru evaluarea din punct de vedere al adaptabilității la 

device-uri și rezoluții multiple; design mobile first, a celor 3 proiecte prezentate.  

Cerințe solicitate pentru  

îndeplinirea factorului 

 de evaluare nr.2 

Denumirea 

 expertului solicitat 

Punctaj în cadrul 

factorului de 

evaluare nr.2 
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Factor de evaluare: 

Experiența profesională  

a expertului nr.3 propus - 

Pexp3 

- Experiența demonstrată prin 

participarea în calitate de 

Backend Dev în 

proiecte/contracte încheiate 

cu succes și care au avut ca 

obiect servicii de dezvoltare 

software sau mentenanta 

software. 

-  Deţinerea de cunoştinţe 

într-unul din limbajele de 

programare menționate, 

dovedite prin prezentarea de 

diplome/certificări 

recunoscute la nivel 

naţional/internaţional. 

 

Expert nr.3 

Backend Dev 

3 experți 

 

Punctaj maxim 

factor 

 15 puncte 

Algoritm de calcul: Pexp3 = Pnrpr + Pdiplome, unde: 

Pnrpr = punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte, la care au participat experții propuși 

pentru poziția de Backend Dev, prezentate în plus față de cerința minimă, maxim 9 puncte; 

Pdiplome = punctajul acordat pentru certificările suplimentare obținute de experții propuși în domeniul 

limbajelor de programare, maxim 6 puncte. 

Pnrpr, punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte în care au participat experții propuși 

pentru poziția de Backend Dev, prezentate în plus față de cerința minimă, se va calcula astfel:   

Pnrpr = (P1
nrpr + P2

nrpr + P3
nrpr)/3  unde, 

P1
nrpr = punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte, la care a participat expertul nr.1 

propus pentru poziția de Backend Dev, prezentate în plus față de cerința minimă.  

P2
nrpr = punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte la care a participat expertul nr.2 

propus pentru poziția de Backend Dev, prezentate în plus față de cerința minimă. 

P3
nrpr = punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte la care a participat expertul nr.3 
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propus pentru poziția de Backend Dev, prezentate în plus față de cerința minimă. 

 

Punctajul4 se va acorda astfel: 

● pentru participarea într-un număr mai mare de 5 proiecte/contracte -9 puncte 

● pentru participarea între 4 și 5 proiecte/contracte - 6 puncte 

● pentru participarea între 1 și 3 proiecte/contracte - 3 puncte 

Se acordă punctaj pentru persoana nominalizată pentru poziția solicitată pentru care se prezintă 

recomandări/documente relevante care să demonstreze participarea în proiecte/contracte în calitate 

de Backend Dev, având ca obiect servicii de dezvoltare software sau mentenanta software. 

Se vor contoriza ca și număr doar proiectele/contractele care au avut ca obiect servicii de dezvoltare 

software sau mentenanță software, și care au fost finalizate, în cadrul cărora, respectiva persoană a 

deținut aceeași poziție sau o poziție similară prin atribuțiile ce i-au revenit. 

NOTĂ: În situația în care expertul propus a fost nominalizat într-un acord cadru, prin intermediul 

căruia au fost derulate mai multe contracte subsecvente care corespund cerinței de similaritate, se va 

contoriza ca experiență numai 1(unu) contract subsecvent al respectivului acord cadru în care a fost 

nominalizat în poziția solicitată prin cerință și în cadrul căruia a desfășurat activități similare cu cele 

care urmează a fi îndeplinite în cadrul prezentului lot al acordului cadru, nu numărul de contracte 

subsecvente ale respectivului acord cadru. 

 

În cazul în care expertul propus nu a participat la niciun proiect/contract având ca obiect servicii de dezvoltare 

software sau mentenanță software, oferta se va considera ca fiind neconformă. 

Participarea într-un proiect/contract având ca obiect servicii de dezvoltare software sau mentenanță software 

se consideră conformă (fiind condiție minimă obligatorie) și nu se punctează. 

 

Pdiplome = punctajul acordat pentru certificările suplimentare obținute de experții propuși, în 

domeniul limbajelor de programare, în plus față de cerința minimă, se va acorda astfel: 

Pdiplome = (P1diplome + P2diplome + P3diplome )/3 unde: 

P1diplome = punctajul acordat expertului nr.1, propus pentru poziția de Backend Dev, pentru 

certificările suplimentare în domeniul limbajelor de programare; 

P2diplome = punctajul acordat expertului nr.2, propus pentru poziția de Backend Dev, pentru 

 
4 Pentru acest punctaj vor fi luate în calcul proiectele în plus față de cerința minima. 
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certificările suplimentare în domeniul limbajelor de programare; 

 

P3diplome = punctajul acordat expertului nr.3, propus pentru poziția de Backend Dev, pentru 

certificările suplimentare în domeniul limbajelor de programare; 

Se vor acorda câte 3 puncte pentru fiecare din următoarele categorii de diplome/certificări 

recunoscute la nivel naţional/internaţional, care demonstrează finalizarea unui program de certificare 

profesională în domeniul limbajelor de programare: 

a) JAVA Oracle Certified Professional; 

b) PHP sau GoLANG sau C++ sau Python sau .Net - Certified Professional; 

Prezentarea certificării JAVA Oracle Certified Professional, sau a unei oricare certificări din categoria 

b), suplimentar față de cerința minimă obligatorie, se punctează cu 3 puncte; 

Prezentarea certificării JAVA Oracle Certified Professional, și a unei certificări din categoria b), 

suplimentar față de cerința minimă obligatorie, se punctează cu 6 puncte; 

Prezentarea unei singure diplome/certificări recunoscute la nivel naţional/internaţional nu se 

punctează, fiind condiție minimă obligatorie.  

Cerințe solicitate pentru  

îndeplinirea factorului 

 de evaluare nr.2 

Denumirea 

 expertului solicitat 

Punctaj în cadrul 

factorului de 

evaluare nr.2 

Factor de evaluare: 

Experiența profesională  

a expertului nr.4 propus - 

Pexp4 

 

- Experiența demonstrată prin 

participarea în calitate de 

Frontend Dev în 

proiecte/contracte încheiate 

cu succes și care au avut ca 

obiect servicii de dezvoltare 

software sau mentenanță 

software. 

 

Expert nr.4 

Frontend Dev 

2 experți 

 

Punctaj maxim 

factor 

 15 puncte 
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Algoritm de calcul: Pexp4 = Pnrpr unde, 

Pnrpr = punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte, la care a participat expertul 

propus pentru poziția de Frontend Dev, prezentate în plus față de cerința minimă, maxim 8 

puncte; 

Pnrpr, punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte în care au participat experții 

propuși pentru poziția de Frontend Dev, prezentate în plus față de cerința minimă, se va calcula 

astfel:  

Pnrpr = (P1nrpr + P2nrpr )/2  unde, 

P1nrpr = punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte la care a participat expertul nr.1 

propus pentru poziția de Frontend Dev, prezentate în plus față de cerința minimă. 

P2nrpr = punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte la care a participat expertul nr.2 

propus pentru poziția de Frontend Dev, prezentate în plus față de cerința minimă. 

Punctajul5 se va acorda astfel: 

● pentru participarea într-un număr mai mare de 5 proiecte/contracte - 8 puncte 

● pentru participarea între 4 și 5 proiecte/contracte - 5 puncte 

● pentru participarea între 1 și 3 proiecte/contracte - 3 puncte 

Se acordă punctaj pentru persoana nominalizată pentru poziția solicitată pentru care se prezintă 

recomandări/documente relevante care să demonstreze participarea în proiecte/contracte în calitate 

de Frontend Dev, având ca obiect servicii de dezvoltare software sau mentenanta software. 

 Se vor contoriza ca și număr doar proiectele/contractele finalizate în care respectiva persoană a fost 

nominalizată în această poziție. 

NOTĂ: În situația în care expertul propus a fost nominalizat într-un acord cadru, prin intermediul 

căruia au fost derulate mai multe contracte subsecvente care corespund cerinței de similaritate, se va 

contoriza ca experiență numai 1(unu) contract subsecvent al respectivului acord cadru în care a fost 

nominalizat în poziția solicitată prin cerință și în cadrul căruia a desfășurat activități similare cu cele 

care urmează a fi îndeplinite în cadrul prezentului lot al acordului cadru, nu numărul de contracte 

subsecvente ale respectivului acord cadru. 

În cazul în care expertul nu a participat la niciun proiect/contract similar, oferta se va considera ca 

fiind neconformă. 

 
5 Pentru acest punctaj vor fi luate în calcul proiectele în plus față de cerința minima. 
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Participarea într-un proiect/contract similar se consideră conformă (fiind condiție minimă obligatorie) 

și nu se punctează. 

 

Cerințe solicitate pentru  

îndeplinirea factorului 

 de evaluare nr.2 

Denumirea 

 expertului solicitat 

Punctaj în cadrul 

factorului de 

evaluare nr.2 

Factor de evaluare: 

Experiența profesională  

a expertului nr.5 propus - 

Pexp5 

- Experiența demonstrată prin 

participarea în calitate de 

Analist de business în 

proiecte/contracte încheiate 

cu succes și care au avut ca 

obiect servicii de dezvoltare 

software sau mentenanta 

software; 

-  Deţinerea de cunoştinţe în 

domeniul analizei de business 

dovedite prin prezentarea de 

diplome/certificări 

recunoscute la nivel 

naţional/internaţional. 

Expert nr.5 

Analist de business 

(Business Analyst) 

2 experți 

Punctaj maxim 

factor 

10 puncte 



 

89 

Algoritm de calcul: : Pexp2 = Pnrpr + Pdiplome, unde: 

Pnrpr = punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte, la care a participat expertul propus 

pentru poziția de Analist de business, prezentate în plus față de cerința minimă, maxim 7 puncte; 

Pdiplome = punctajul acordat pentru certificările suplimentare în domeniul analizei de business, maxim 

3 puncte. 

Pnrpr, punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte în care au participat experții propuși 

pentru poziția de Analist de business, prezentate în plus față de cerința minimă, se va calcula astfel:  

Pnrpr = (P1
nrpr + P2

nrpr )/2  unde, 

P1
nrpr = punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte la care a participat expertul nr.1 

propus pentru poziția de Analist de business, prezentate în plus față de cerința minimă. 

P2
nrpr = punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte la care a participat expertul nr.2 

propus pentru poziția de Analist de business, prezentate în plus față de cerința minimă.  

Se acordă punctaj pentru persoana nominalizată pentru poziția solicitată pentru care se prezintă 

recomandări/documente relevante care să demonstreze participarea în proiecte/contracte în calitate 

de Analist de business, având ca obiect servicii de dezvoltare software sau mentenanta software. 

Se vor contoriza ca și număr doar proiectele/contractele care au avut ca obiect servicii de dezvoltare 

software sau mentenanță software, și care au fost finalizate, în cadrul cărora, respectiva persoană a 

deținut aceeași poziție sau o poziție similară prin atribuțiile ce i-au revenit. 

NOTĂ: În situația în care expertul propus a fost nominalizat într-un acord cadru, prin intermediul 

căruia au fost derulate mai multe contracte subsecvente care corespund cerinței de similaritate, se va 

contoriza ca experiență numai 1(unu) contract subsecvent al respectivului acord cadru în care a fost 

nominalizat în poziția solicitată prin cerință și în cadrul căruia a desfășurat activități similare cu cele 

care urmează a fi îndeplinite în cadrul prezentului lot al acordului cadru, nu numărul de contracte 

subsecvente ale respectivului acord cadru. 

Punctajul6 se va acorda astfel: 

● pentru participarea într-un număr mai mare de 5 proiecte/contracte - 7 puncte 

● pentru participarea între 4 și 5 proiecte/contracte - 5 puncte 

● pentru participarea între 1 și 3 proiecte/contracte - 3 puncte 

În cazul în care expertul propus nu a participat la niciun proiect/contract având ca obiect servicii de 

 
6 Pentru acest punctaj vor fi luate în calcul proiectele în plus față de cerința minima. 
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dezvoltare software sau mentenanță software, oferta se va considera ca fiind neconformă. 

Participarea într-un proiect/contract având ca obiect servicii de dezvoltare software sau mentenanță 

software se consideră conformă (fiind condiție minimă obligatorie) și nu se punctează. 

 

Pdiplome, punctajul acordat pentru certificările suplimentare în domeniul Analizei de business, se va 

acorda astfel: 

- Prezentarea uneia dintre diplomele/certificatele următoare, recunoscute la nivel 

național/internațional, care demonstrează finalizarea programului de certificare în domeniul analizei 

de business: CBAP (Certified Business Analysis Professional) - 3 puncte 

- Prezentarea oricărei alte diplome/certificări naționale/internaționale în domeniul de analizei de 

business - 1 puncte 

Punctajul final al factorului Pdiplome pentru cei 2 experți propuși pentru poziția de Analist de business, se 

va calcula astfel: Pdiplome = (P1
diplome + P2

diplome)/2, unde: 

- P1
diplome  reprezintă punctajul acordat pentru certificările suplimentare în domeniul Analizei de 

business pentru expertul nr.1 propus pentru poziția de Analist de business; 

- P2
diplome  reprezintă punctajul acordat pentru certificările suplimentare în domeniul Analizei de 

business pentru expertul nr.2 propus pentru poziția de Analist de business; 

În cazul în care expertul propus nu prezintă nicio certificare recunoscută la nivel 

național/internațional în domeniul Analizei de business , oferta se va considera ca fiind neconformă.  

Denumire factor  

evaluare 

 

Descriere 

Punctaj în cadrul 

factorului de 

evaluare nr.3 

Factor de  

evaluare nr.3 - Pgaran 

Garanție asigurată de 

contractant pentru produsul 

software dezvoltat, pentru o 

perioadă minimă de 12 luni 

 

În perioada termenului de garanție ofertantul va 

executa operațiuni de mentenanță colectivă a 

produsului software precum: 

- repararea erorilor de tip funcțional neconforme cu 

așteptarea beneficiarului, conform specificațiilor 

inițiale, care nu au fost identificate în perioada de 

testare; 

 

- repararea erorilor de tip funcțional neconforme 

cu așteptarea beneficiarului, care au fost 

determinate pe parcursul de viață al produsului dar 

nu au fost identificate în perioada de analiză; 

 

- modificarea produsului în vederea îmbunătățirii 

 20% 

Punctaj maxim 

factor evaluare 

nr.3:  

20 puncte 
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comportamentului aplicației și a funcționalităților 

existente; 

 

- modificarea datelor alterate de anumite erori 

precum și crearea de script-uri de corecție date 

istorice care pot apărea în astfel de situații; 

 

- modificarea structurilor de date în cazul în care 

problemele funcționale identificate se datorează 

acestui lucru; 

 

- actualizarea documentației aferente(de orice tip) 

proiectului ,respectiv modificarea procedurilor de 

instalare actualizare aplicație, dacă natura 

problemei identificate solicita sau presupune acest 

lucru; 

 

- analizează impactul modificărilor care urmează a 

fi implementate în vederea corectării 

 

Inpactul asupra proiectului adică 

 

Și asupra funcționalității existente 

Factorul constă în punctarea garanției asigurată pentru fiecare din produsele software dezvoltate, 

suplimentar față de perioada minimă de 12 luni. 

Punctajul se acordă astfel: 

- pentru acordarea unei garanții de 12 luni, cea minimă, nu se acordă punctaj (0 puncte); 

- pentru acordarea unei garanții de 18 luni, se acordă 10 puncte; 

- pentru acordarea unei garanții de 24 luni, se acordă 15 puncte; 

- pentru acordarea unei garanții de 36 luni, se acordă un 20 puncte; 

Evaluarea propunerii tehnice: 

Oferta tehnică va fi evaluată în raport cu cerințele caietului de sarcini. 

Punctele se vor acorda pentru specificațiile care depășesc cerințele minime, conform factorilor de 

evaluare specificați. 

Evaluarea ofertelor: 

Punctajul final al ofertelor, va fi stabilit prin calcularea sumei punctajelor aferente fiecărui factor de 

evaluare, calculate conform algoritmului de calcul prezentat. În baza prevederilor art. 115 alin.(2) lit. 

b) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă stabilește încheierea acordului cadru cu mai mulți 

operatori economici, respectiv 15, având în vedere complexitatea și volumul/cantitatea 

serviciilor/activităților care fac obiectul acordului-cadru, durata de valabilitate stabilită, precum și 

necesitățile și constrângerile autorității contractante și în măsura în care există un număr suficient de 
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operatori economici care au îndeplinit criteriile de calificare și care au prezentat oferte admisibile. 

Primele 15 oferte admisibile stabilite în ordine descrescătoare a punctajului obținut, vor fi declarate 

câștigătoare și vor putea participa la procesul de reofertare pentru atribuirea contractelor 

subsecvente.  

În cazul în care două sau mai multe oferte acumulează același punctaj total, departajarea se va face 

având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordine descrescătoare a ponderilor 

acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă va solicita noi propuneri 

financiare, oferta desemnată câștigătoare fiind cea cu propunerea financiară cea mai mică. 

În cazul în care numărul operatorilor economici care au îndeplinit criteriile de calificare şi care au 

prezentat oferte admisibile este mai mic decât numărul maxim stabilit (15 operatori economici) 

indicat în anunţul de participare, autoritatea contractantă va continua procedura de atribuire pentru 

încheierea acordului-cadru numai cu acel/acei operator/operatori economic/economici care 

îndeplineşte/îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie solicitate şi care au prezentat ofertă 

admisibilă. 

Contractele subsecvente se vor atribui cu reluarea competiției între operatorii economici care sunt parte 

la acordul-cadru, conform dispozițiilor art. 118 alin. (1) lit. b) și art. 119 din Legea nr. 98/2016 și art. 110 

din HG nr. 395/2016; reluarea competiției se va face prin intermediul SEAP. 

Elementele/condițiile care rămân neschimbabile pe întreaga durată a acordului-cadru sunt: obligațiile 

pe care operatorii economici și le-au asumat prin propunerea tehnică, în ceea ce privește cerințele 

privind experiența generală, specifică și profesională a experților, cunoștințele necesare ale acestora, 

diplome/certificări ale cunoștințelor dobândite. 

Autoritatea contractantă atribuie fiecare contract subsecvent ofertantului care prezintă oferta cea 

mai avantajoasă din punct de vedere economic, desemnată prin aplicarea criteriului de atribuire 

„prețul cel mai scăzut”. Elementul care va face obiectul reluării competiției pentru atribuirea 

contractelor subsecvente este exclusiv prețul total aferent serviciului care face obiectul contractului 

subsecvent, respectiv tariful zi-om îmbunătățit față de cel ofertat la nivelul acordului - cadru, raportat 

la efortul estimat de autoritatea contractantă în caietul de sarcini pentru fiecare categorie și număr 

de experți solicitați în vederea realizării respectivului contract subsecvent. 

Operatorii economici au dreptul ca, în procesul de reofertare, să modifice elementul care face 

obiectul reluării competiției numai în sensul îmbunătățirii acestuia, respectiv tariful zi-om al 

experților, fără să afecteze elementele/condițiile stabilite în acordul cadru. În cazul în care, în urma 

reofertării, autoritatea contractantă nu obține îmbunătățiri ale elementului care face obiectul reluării 

competiției, aceasta are obligația de a atribui contractul subsecvent ofertantului clasat pe primul loc 

în cadrul procedurii aplicate pentru încheierea acordului-cadru, prin luarea în considerare a condițiilor 

și elementelor prevăzute în oferta inițială a acestuia, actualizată.  

4.3.6. Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor 

Etapa include realizarea următoarelor livrabile: 

a. Document cod sursa – explica structura codului 

b. Document proceduri de instalare, de compilare, de rulare a codului sursa în infrastructură 
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c. Document procedură de go-live (note de lansare)  

d. Document materiale training 

e. Codul sursa 

f. Server de test pentru inspectarea soluției 

4.3.7. Recepție / acceptanță finală 

 

Recepția se face în baza testelor funcționale / securitate rezultate cu succes.  

Procedura de acceptanta presupune contractarea în baza unui contract subsecvent a loturilor de 

testare funcțională, de performanta, respectiv de securitate, a livrabilelor furnizate. 

Dacă în urma testarilor rezultatele nu sunt de succes, livrabilul va fi refuzat în vederea efectuarii 

corecturilor rezultate din rapoartele de testare ale produsului. 

 

4.4. Lotul 4 - Testare funcționalități 

4.4.1. Descriere necesităților  

Conform standardului de piață, este necesara executia unui set de scenarii funcționale și reale 

pentru a se asigura de faptul ca produsul software a fost construit corect și nu a omis nici o 

funcționalitate menționată în BRD. De asemenea, se verifică și ca funcționalitățile dezvoltate 

funcționează corect conform cerințelor. 

Scopul testării functionalitatilor produsului software este de a ajuta beneficiarul sa confirme ca 

dezvoltarea este conform specificatiilor cerute. 

Testarea funcționalităților e necesară pentru a asigura autoritatea contractantă de calitatea 

produsului achiziționat. 

4.4.2. Cerințe specifice 

În această etapă se vor avea în vedere desfășurarea următoarelor activități, conform cerințelor 

furnizate de ADR: 

✔ Planificarea în detaliu, coordonarea și supervizarea desfășurării procesului de testare, până 

la livrare, asigurându-se că toate resursele implicate își îndeplinesc atribuțiile la timp și în 

mod corespunzător. 

✔ Testarea aplicațiile software și documentarea bug-urile identificate. 

✔ Întocmirea, definirea și executarea scripturile și a proceselor de testare automată a 

produselor software. 

✔ Livrarea documentației specifice acestei etape în concordanță cu rezultatele care trebuie 

obținute în urma prestării serviciilor conform capitolului 4.4.6.  
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4.4.3. Resurse umane necesare 

Având în vedere complexitatea, dimensiunea şi importanţa viitoarelor proiecte și raportându-ne la 

cel mare contract subsecvent, din cadrul acestui lot, dar în special la proiectele regionale, testarea 

concomitent per regiune, a tuturor dezvoltărilor realizate în vederea integrării instituțiilor publice, 

de la nivelul orașelor reședință de județ, cu Sistemul Național de Interoperabilitate și cu Punctul de 

Contact Unic Electronic, se consideră necesară solicitarea unui număr minim de 5 experți cheie (1 

manager de proiect, 2 Tester Manual (QA Engineer) și 2 Tester Automatizări (QA Automation 

Engineer), fiecare dintre aceștia avand un rol determinant în realizarea corectă a procesului de 

testare și întocmire a livrabilelor la standardele pieței. Totodată, menționăm că folosirea mai 

multor experți de același tip în paralel, reduce considerabil timpul total de implementare.  

Așa cum reiese și din art.3, instrucțiunea 1/2017, experții cheie, în cazul de față Tester Manual (QA 

Engineer) și Tester Automatizări (QA Automation Engineer), sunt aceia a căror activitate este 

reflectată direct, într-o proporţie majoritară în rezultatul întregului contract. De asemenea, 

expertul manager de proiect, va fi încadrat tot ca expert cheie întrucât conform art. 3, 

instrucțiunea 1/2017,activitatea desfășurată de acesta în cadrul contractului este reflectată într-o 

proporţie minoră ca efort depus din punctul de vedere al volumului de muncă, dar are un impact 

major asupra esenţei rezultatului întregului contract. 

Având în vedere cele mai sus menționate, se consideră necesară solicitarea următoarelor cerinţe 

minime obligatorii privind experienţa şi competențele personalului din cadrul echipei prestatorului: 

 

 Tip expert Nr. minim de 

experți 

a. Manager de proiect (Project Manager) 1 

b. Tester Manual (QA Engineer) 2 

c. Tester Automatizări (QA Automation Engineer) 2 

 

Responsabilități ale experților echipei de implementare: 

 

EXPERT Responsabilitățile expertului  

Manager de proiect 

(Project Manager) 
➔ Coordonarea eficientă a tuturor activităților proiectului în 

vederea atingerii obiectivelor stabilite la cele mai înalte standarde de 
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calitate. 

➔ Pregătirea și organizarea planurilor de activitate în cadrul 

proiectului și asigurarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor 

proiectului. 

➔ Asigurarea comunicării cu Autoritatea Contractantă și respectarea 

obligațiilor contractuale. 

➔ Întocmește, împreună cu Autoritatea Contractantă, planul de 

execuție a unui proiect 

➔ Monitorizează activitățile în vederea contabilizării modului de 

execuție și determinării eventualelor întârzieri 

➔ Coordonează activitățile din cadrul proiectului supervizând direct 

echipele tehnice și echipe partenere (dacă e cazul). 

➔ Monitorizează în timp progresul atins față de obiectivele propuse 

și redactează rapoarte lunare către Autoritatea Contractantă și parteneri 

(dacă e cazul) cu respectarea datelor prevăzute în contracte. 

➔ Asigură circulația informației în cadrul proiectului organizând 

periodic întâlniri cu echipa Autoritatii Contractante. 

➔ Asigură rezolvarea problemelor apărute în realizarea proiectului și 

informează la timp Autoritatea Contractantă despre problemele apărute. 

➔ Face propuneri de îmbunătățire pentru a maximiza eficienta 

atingerii obiectivelor propuse. 

➔ Întreține taskurile și activitățile într-un sistem de Project 

Management 

Tester Manual (QA 

Engineer) 

➔ Testează manual aplicațiile software și documentează bug-urile 

identificate. 

➔ Evaluează și testează programe software pentru a verifica că 

programele funcţionează corect şi respectă cerinţele prestabilite. 

➔ Creează și execută planuri de testare funcțională a aplicațiilor 

software; 

➔ Întocmește planul de testare și scenariile de test conform 

specificatiilor funcționale;  

➔ Întocmește rapoartele cu rezultatele testării; 

➔ Dezvoltă, menține și evaluează instrumentele de testare, 

raportează bug-urile pentru a îmbunătății calitatea aplicațiilor; 

➔ Cercetează și identifica oportunități pentru a dezvolta procese 

îmbunătățite 

Tester Automatizări 

(QA Automation 

Engineer) 

➔ Întocmește, definește și execută scripturile și procesele de testare 

automată a produselor software 

➔ Creează și execută planuri de testare automată ale securității, 

performanței, integrării și funcționalității aplicațiilor;  

➔ Întocmește planul de testare și scenariile de test conform 
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specificațiilor funcționale; 

➔ Crează/efectuează proceduri de testare automată a 

funcționalităților produselor software; 

➔ Crează/efectuează proceduri de testare automată a performanței 

produselor software; 

➔ Întocmește rapoartele cu rezultatele testării; 

➔ Dezvoltă, menține și evaluează instrumentele de testare și 

raportează bugurile pentru a îmbunătății calitatea aplicațiilor; 

➔ Cercetează și identifică oportunități pentru a dezvolta procese 

îmbunătățite; 

 

 

Cerințe minime solicitate a fi îndeplinite de experții propuși: 

a. Manager de proiect (Project Manager) 

Studii  Studii superioare  finalizate  cu diplomă de licență (sau echivalent). 

Experienţa generală  
Minim 5 ani experiență în ocuparea unei poziții prin prisma căreia a avut 

responsabilități și sarcini de project management. 

Experiența specifică 

Experienţă specifică demonstrată prin participarea în cel puţin un 

proiect/ contract încheiat cu succes, având ca obiect  servicii de 

mentenanță software sau de dezvoltare software,  la nivelul căruia să fi 

deţinut poziţia de manager de proiect/contract/, coordonator 

proiect/contract ; 

Cunoștințe necesare 

− Cunoașterea metodologiei de management de proiect ; 

− Cunoașterea fazelor procesului de dezvoltare software (software 

development life cycle); 

− Capacitatea de a evalua riscurile legate de proiect și de a lua măsuri 

de limitare a acestora; 

− Abilități avansate de comunicare și relaționare cu toate părțile 

interesate dintr-un proiect de dezvoltare software; 

− Cunoștințe în utilizarea a cel puțin unui software de management de 

proiect (Ms Project, Jira, YouTrack etc). 

Demonstrare cunoștințe/ 

experiența specifică 

− Scrisoare de recomandare per fiecare proiect/contract  finalizat cu 

succes din care reiese implicarea, experiența și cunoștințele 

solicitate, contracte în care a prestat astfel de activități, fișa de 

post, contractul de muncă,  (sau alte documente justificative) din 

cuprinsul cărora să reiasă obiectivele postului și descrierea 

atribuțiilor specifice managementului de proiecte. 

Diplome/Certificări/ Deţinerea de cunoştinţe în domeniul managementului de proiect 
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Atestate/Acreditări dovedite prin prezentarea unei diplome/certificări recunoscute la nivel 

naţional/internaţional  

 

b. Tester Manual (QA Engineer) 

Studii  Studii superioare  absolvite cu diplomă de licență: ș 

Experienţa generală –  
Minim 2 ani experiență în ocuparea unei poziții prin prisma căreia a avut 

responsabilități și sarcini de  Tester Manual  

Experiența specifică 

Experienţă specifică demonstrată prin participarea în proiecte/contracte 

încheiate cu succes, având ca obiect servicii de mentenanță sau 

dezvoltare software, la nivelul căruia să fi deţinut poziţia de tester 

manual.  

Cunoștințe necesare 

− Cunoștințe generale despre testare software și strategii de testare; 

− Cunoștințe generale despre procesul de dezvoltare software; 

− Cunoștințe avansate metodologii de testare manuala a produselor 

software. 

− Capacitate de elabora plan/document scenarii de test în baza 

specificatiilor BRD; 

− Cunoașterea tool-urilor de testare de specialitate. 

Demonstrare cunoștințe/ 

experiență 

Scrisoare de recomandare per fiecare proiect/contract  finalizat cu succes 

din care reiese implicarea, experiența și cunoștințele solicitate, contracte 

în care a prestat astfel de activități, fișa de post, contractul de muncă,  

(sau alte documente justificative) din cuprinsul cărora să reiasă 

obiectivele postului și descrierea atribuțiilor specifice ; 

 

c. Tester Automatizări (QA Automation Engineer) 

Studii  Studii superioare  absolvite cu diplomă de licență  

Experienţa generală –  
Minim 5 ani experiență în ocuparea unei poziții prin prisma căreia a avut 

responsabilități și sarcini de  Tester Automatizări (QA Automation 

Engineer)   

Experiența specifică 

Experienţă specifică demonstrată prin participarea în cel puţin un 

proiect/contract încheiat cu succes, având ca obiect servicii de 

mentenanță sau dezvoltări software, la nivelul căruia să fi deţinut poziţia 

de Tester Automatizări (QA Automation Engineer).   

Cunoștințe necesare 

− Cunoștințe generale despre testare software și strategii de testare; 

− Cunoștințe generale despre procesul de dezvoltare software; 

− Cunoștințe avansate metodologii de testare manuala a produselor 

software; 
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− Cunoștințe avansate despre diferite tipuri de testare: performanța, 

stres, incarcare, recuperare sistem (recovery), anduranta, regresie, 

etc; 

− Cunoștințe în programare (Bash, Groovy, alt limbaj de programare);  

− Cunoștințe generale baze de date (ex. SQL sau NoSQL);  

− Cunoștințe despre diferite tool-uri de testare automată: K6, Selenium, 

Cucumber, Protractor, Katalon, etc; 

− Cunoștințe de bază networking;  

− Cunoștințe de bază virtualizare;  

− Cunoștințe de bază securitate informatică. 

Demonstrare cunoștințe/ 

experiență 

Scrisoare de recomandare per fiecare proiect/contract  finalizat cu 

succes din care reiese implicarea, experiența și cunoștințele solicitate, 

contracte în care a prestat astfel de activități, fișa de post, contractul de 

muncă,  (sau alte documente justificative similare) din cuprinsul cărora să 

reiasă obiectivele postului și descrierea atribuțiilor specifice ; 

 

4.4.4. Valoare estimată 

 

Acest lot va cuprinde un număr minim de 11 contracte subsecvente și un număr de maxim de 21 

contracte subsecvente. Fiecărui contract secvent îi va corespunde un caiet de sarcini cu specificații 

diferite, însă cu același obiect, respectiv testare funcționalități pentru produsele software dezvoltate 

Cel mai mic contract subsecvent din cadrul acestui lot presupune un efort de 60 zile-om și are o 

valoare totala estimată de 119.978 lei fără TVA. 

Cel mai mare contract subsecvent din cadrul acestui lot presupune un efort de 299 zile-om și are o 

valoare totala estimată de 597.891 lei fără TVA. 

Valoarea totala estimată pentru execuția tuturor contractelor subsecvente din cadrul acestui lot este 

de 5.315.403 lei fără TVA și presupune un efort de 2.658 zile-om. 

Nr. minim 

contracte 

subsecvente 

/ Lot 

Zile om pentru 

cel mai mic 

contract 

subsecvent din 

acest lot 

Valoare 

estimată pentru 

cel mai mic 

contract 

subsecvent din 

acest lot (lei) 

Nr. maxim 

contracte 

subsecvente 

/ Lot 

Zile om pentru 

cel mai mare 

contract 

subsecvent  din 

acest lot 

Valoare 

estimată 

pentru cel mai 

mare contract 

subsecvent din 

acest lot (lei) 

11 60 119.978 21 299 597.891 

 

Având în vedere că pentru realizarea celui mai mic contract subsecvent autoritatea contractantă a 

estimat un necesar de 5 experți cheie (1 manager de proiect, 2 Tester Manual (QA Engineer) și 2 
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Tester Automatizări (QA Automation Engineer), iar pentru realizarea celui mai mare contract 

subsecvent, autoritatea contractantă  estimează  necesitatea suplimentării numărului de experți  

cheie cu încă 5 experți non-cheie, respectiv un 1 manager de proiect, 2 Tester Manual (QA Engineer) și 

2 Tester Automatizări (QA Automation Engineer), ofertanții vor transmite documentele solicitate în 

caietul de sarcini al acordului -cadru, care certifică îndeplinirea cerințelor minime de calificare doar 

pentru experții cheie, iar pentru experții non-cheie, ofertanții care  dispun de numărul suplimentar de 

experți non-cheie, vor trebui să nominalizeze persoanele propuse, urmând ca documentele 

justificative solicitate prin documentația de atribuire care demonstrează  îndeplinirea cerințelor 

minime solicitate a fi îndeplinite în caietul de sarcini aferente acordului cadru, să fie prezentate în 

cadrul procesului de reofertare inițiat pentru realizarea fiecărui  contract subsecvent. Documentele 

care vor fi prezentate la acel moment sunt următoarele: 

● declarația de disponibilitate semnată de persoana propusă, în cazul în care aceasta nu este 

angajatul ofertantului. 

● Curriculum Vitae (CV), aferent fiecărei persoane propuse în cadrul echipei, semnat de către 

fiecare titular și datat. 

● Copii ale documentelor justificative relevante care demonstrează îndeplinirea cerințelor 

referitoare la studiile, expertiza și experiența specifică relevantă solicitată și prezentată în CV, 

cum ar fi: 

❖ diplome de studii, certificări, alte diplome relevante; 

❖ recomandări sau alte documente edificatoare din care să reiasă activitățile desfășurate 

și care să evidențieze experiența profesională specifică relevantă; 

Copiile documentelor trebuie să fie confirmate pentru conformitate cu originalul documentelor 

respective. Certificatele/diplomele/ documentele justificative emise în altă limbă decât limba 

română vor fi prezentate în limba de origine, însoțite de traducerea autorizată în limba română. 

În cazul în care unul din experții non-cheie dintre cei solicitați în cadrul procesului de reofertare pentru 

realizarea unui contract subsecvent, nu îndeplinește criteriile de calificare stabilite , ofertantul va fi 

descalificat din respectivul proces de reofertare. 

4.4.5. Evaluare oferte si factori de evaluare 

Criteriul de atribuire este „cel mai bun raport calitate-preț”. 

Factorii de evaluare utilizați pentru aplicarea criteriului cel mai bun raport calitate-preț sunt: 

• factorul “preț” are o pondere de 20% în totalul criteriului de atribuire, căruia îi corespunde un 

maximum de 20 puncte; 
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• factorul “capacitate tehnică” - are o pondere de 80 % în totalul criteriului de atribuire, căruia îi 

corespunde un maxim de 80 puncte; 

Punctajul final al ofertei va fi stabilit prin calcularea sumei punctajelor aferente fiecărui factor de 

evaluare, calculate conform algoritmului de calcul: Pofertă = Pfin + Ptehn unde 

Pofertă, reprezintă punctajul obținut de fiecare ofertă; 

Pfin, reprezintă punctajul obținut de fiecare ofertă, pentru factorul de evaluare „propunere  

financiară”; 

Ptehn, reprezintă punctajul obținut de fiecare ofertă, pentru factorul de evaluare „capacitate 

tehnică”; 

Punctajul tehnic este compus din factori stabiliți pentru evaluarea și selectarea celor mai competitive 

oferte  și se acordă astfel: Ptehn = Pexp  

 Pexp., reprezintă punctajul obținut de fiecare ofertă, pentru factorul de evaluare nr. 2, „experiență 

profesională a personalului propus”. 

Factorii luați în considerare pentru evaluarea ofertelor și punctajul aferent fiecărui factor sunt 

prezentați în continuare:   

Denumire și nr. factor 

evaluare 

 Factori de evaluare Pondere Punctaj maxim 

acordat 

Prețul  

ofertei 

factor nr. 1 Propunerea financiară fără TVA – Pfin 20% 20 p 

Propunerea 

tehnică 

factor nr. 2 Experiența profesională a personalului 

propus - Pexp  

80% 80 p 

  TOTAL 100% 100 p  

Factorii de evaluare și ponderea alocată: 

Denumire factor  
evaluare 

Descriere Pondere (%) 
Punctaj maxim  

 

Prețul ofertei - Pfin 

Componentă a propunerii  

financiare 

20% 

Punctaj maxim factor:  

20 puncte  
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Factorul constă în componenta financiară a ofertei, respectiv prețul ofertei fără TVA. 

Ofertanții, în vederea dimensionării propunerii financiare, se vor raporta la nivelul celui mai mare 

contract subsecvent al acestui lot, din punct de vedere al numărului de experți necesar pentru 

realizarea acestui contract subsecvent, precum  și la efortul estimat de autoritatea contractantă, 

exprimat în zile-om. 

Ofertanții vor cota propria valoare a efortului aferent fiecărei categorii de experți, vor calcula media  

acestui efort și vor obține valoarea celui mare contract subsecvent, înmulțind această valoare 

medie  cu efortul estimat de autoritatea contractantă  pentru realizarea celui mai mare contract 

subsecvent.  

Valoarea propunerii financiare a lotului, se va obține înmulțind valoarea medie proprie  a efortului 

calculat anterior de fiecare ofertant, cu efortul estimat de autoritatea contractantă pentru 

realizarea tuturor contractelor subsecvente aferente acestui lot. 

Criteriul relevant pentru Autoritatea Contractantă, în aceasta procedura de achizitie, este 

reprezentat de valoarea   costurilor efortului pentru fiecare expert, iar cele două valori calculate 

anterior, și anume valoarea pentru cel mai mare contract subsecvent, respectiv valoarea pentru 

întreg lotul, vor fi folosite pentru a verifica dacă valorile rezultate  depășesc bugetul alocat de 

către Autoritatea Contractantă pe lot, respectiv contract subsecvent, caz în care ofertantul va fi 

respins. 

Prețul fără TVA, va fi exprimat în lei și Euro fără TVA. Conversia leu/euro se va realiza la valoarea 

cursului de schimb al BNR de la data publicării anunțului de participare în SEAP.  

Criteriu: valoarea propunerii financiare în lei, fără TVA. 

Ofertele care depășesc bugetul maxim disponibil vor fi respinse. 

Algoritm de calcul: 

Punctajul se acordă astfel: 

a) Pentru cel mai scăzut dintre prețurile  propunerilor financiare se acordă punctajul maxim alocat, 

respectiv 20 puncte; 

b) Pentru celelalte prețuri ale propunerilor financiare, punctajul Pfinn, se calculează astfel: 

Pfinn = (Pretmin.ofertat/Pretn) x 20  

 

 

Denumire factor  

evaluare 

Descriere 
Pondere (%) 

Punctaj maxim 

(puncte) 
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 Experiența profesională  

a personalului/experților propuși  

 Pexp   

 

 

Factorul Experiența experților se 

concretizează în numărul de 

proiecte/contracte finalizate cu succes,  

în care respectivii experți au ocupat o 

poziţie similară, la nivelul căreia să fi 

desfăşurat activităţi comparabile cu 

responsabilităţile ce urmează să le 

îndeplinească în viitorul lot al acordului 

cadru.      

 80% 

Punctaj maxim 

factor evaluare 

nr.2:  

80 puncte  

Factorul de evaluare nr.2 „Experiența profesională a personalului/experților propuși”, constă în 

însumarea punctajelor obținute de fiecare expert propus, în conformitate cu documentele 

prezentate de ofertanți și analizate de comisia de evaluare, și se calculează astfel: 

 Pexp = Pexp1 + Pexp2 + Pexp3  

Pexp1 reprezentand punctajul maxim de 10 puncte acordat rolului de Project Manager; 

Pexp2 reprezentand punctajul  maxim de 30 puncte acordat rolului de Tester manual (QA Engineer); 

Pexp3 reprezentand punctajul maxim de 40 puncte acordat rolului de Tester Automatizări (QA 

Automation Engineer).  

Pentru  a nu distorsiona rezultatul aplicării factorului de evaluare, punctarea experienței 

profesionale a personalului/experților propuși, a fost definită în intervale de punctare (peste nivelul 

minim solicitat), intervale în care se încadrează experienţa expertului ce face obiectul analizei 

factorului de evaluare, măsurată prin numărul de proiecte la care a participat, realizând activităţi 

similare cu cele ce urmează a le implementa în cadrul viitorului contract, sau în cazul managerului 

de proiect, suplimentar față de cerința referitoare la numărul de proiecte la care a participat, se 

solicită prezentarea, peste nivelul minim solicitat, de diplome/certificări recunoscute la nivel 

naţional/internaţional în domeniul managementului de proiect. 

Punctajul total maxim al factorului de evaluare nr.2 ce poate fi acordat unei propuneri tehnice pentru 

demonstrarea experienței profesionale a personalului/experților propuși, este de 80 de puncte.  

 

Cerințe solicitate pentru  

îndeplinirea factorului 

 de evaluare nr.2   

Denumirea 

 expertului 

solicitat 

Punctaj în 

cadrul 

factorului de 

evaluare nr.2 

Factor de evaluare:  

Experiența profesională  

a expertului nr.1 propus - Pexp1 

- Experienţă demonstrată prin participarea în proiecte /contracte 

 

Expert nr.1 

 

Punctaj factor   
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încheiate cu succes la nivelul cărora să fi deţinut poziţia de 

manager de proiect/contract sau coordonator proiect/contract și 

care au avut ca obiect servicii de dezvoltare software sau 

mentenanta software. 

- Deţinerea de cunoştinţe în domeniul managementului de proiect 

dovedite prin prezentarea de diplome/certificări recunoscute la 

nivel naţional/internaţional.  

Manager de 

proiect 

10 puncte 

Algoritm de calcul: Pexp1 = Pnrpr + Pdiplome, unde: 

Pnrpr = punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte, la care a participat expertul propus 

pentru poziția de Manager de proiect, prezentate în plus față de cerința minimă, maxim 7 puncte; 

Pdiplome = punctajul acordat pentru certificările suplimentare în domeniul Managementului de proiect, 

prezentate în plus față de cerința minimă, maxim 3 puncte. 

Pnrpr, punctajul7 acordat pentru numărul de proiecte/contracte în care a participat expertul propus 

pentru poziția de Manager de proiect, prezentate în plus față de cerința minimă, se va calcula astfel:  

 

● pentru participarea într-un număr mai mare de 5 proiecte/contracte - 7 puncte 

● pentru participarea între 4 și 5 proiecte/contracte - 5 puncte 

● pentru participarea între 1 și 3 proiecte/contracte - 3 puncte 

Se acordă punctaj pentru persoana nominalizată pentru poziția solicitată pentru care se prezintă 

recomandări/documente relevante care să demonstreze participarea în proiecte/contracte 

coordonate în calitate de Manager de proiect, având ca obiect servicii de dezvoltare software sau 

mentenanta software. 

Se vor contoriza ca și număr doar proiectele/contractele finalizate, în care respectiva persoană a fost 

nominalizată în această poziție. 

NOTĂ: În situația în care expertul propus a fost nominalizat într-un acord cadru, prin intermediul 

căruia au fost derulate mai multe contracte subsecvente care corespund cerinței de similaritate, se 

va contoriza ca experiență numai 1(unu) contract subsecvent al respectivului acord cadru în care 

expertul propus a fost nominalizat în poziția solicitată prin cerință și în cadrul căruia a desfășurat 

activități similare cu cele care urmează a fi îndeplinite în cadrul prezentului lot al acordului cadru, 

nu numărul de contracte subsecvente ale respectivului acord cadru. 

În cazul în care expertul propus nu a participat la niciun proiect/contract având ca obiect servicii de 

dezvoltare software sau mentenanță software, oferta se va considera ca fiind neconformă. 

Participarea într-un proiect/contract având ca obiect servicii de dezvoltare software sau mentenanță 

software se consideră conformă (fiind condiție minimă obligatorie) și nu se punctează. 

 

 
7 Pentru acest punctaj vor fi luate în calcul proiectele în plus față de cerința minima. 
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Pdiplome, punctajul acordat pentru certificările suplimentare în domeniul Managementului de proiect, 

în plus față de cerința minimă, se va acorda astfel: 

- Prezentarea uneia dintre diplomele/certificatele următoare, recunoscute la nivel 

național/internațional, care demonstrează finalizarea programului de certificare în domeniul 

proiectului de management: PMP; sau PMI-ACP; sau CSM (Certificare Scrum Master); sau Professional 

Scrum Master I, II,  III - 3 puncte 

-     Prezentarea unei certificări naționale conform COR 242101 - 1 punct 

Prezentarea unei singure diplome/certificări recunoscute la nivel naţional/internaţional nu se 

punctează, fiind condiție minimă obligatorie.  

Cerințe solicitate pentru  

îndeplinirea factorului 

 de evaluare  nr.2   

Denumirea 
 expertului 

solicitat 

Punctaj în 
cadrul 

factorului de 
evaluare nr.2  

Factor de evaluare:  

Experiența profesională  

a expertului nr.2 propus - Pexp2 

Experiența demonstrată prin participarea în calitate de Tester 

manual în proiecte/contracte încheiate cu succes și care au avut 

ca obiect servicii de dezvoltare software sau mentenanta 

software.  

Expert nr.2 

Tester manual 

(QA engineer) 

2 experți 

Punctaj factor   

30 puncte 

Algoritm de calcul: Pexp2 = Pnrpr, unde: 

Pnrpr = punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte, la care a participat expertul propus 

pentru poziția de Tester manual, prezentate în plus față de cerința minimă, maxim 30 puncte; 

Pnrpr, punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte în care au participat experții propuși 

pentru poziția de Frontend Dev, prezentate în plus față de cerința minimă, se va acorda și calcula 

astfel:  

Punctajul8 se va acorda astfel: 

● pentru participarea într-un număr mai mare de 5 proiecte/contracte -30 puncte 

● pentru participarea între 4 și 5 proiecte/contracte - 20 puncte 

● pentru participarea între 1 și 3 proiecte/contracte - 10 puncte  

Punctajul se va calcula astfel: 

Pnrpr = (P1
nrpr + P2

nrpr )/2  unde, 

P1
nrpr = punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte la care a participat expertul nr.1 

propus pentru poziția de Tester manual, prezentate în plus față de cerința minimă. 

P2
nrpr = punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte la care a participat expertul nr.2 

 
8 Pentru acest punctaj vor fi luate în calcul proiectele în plus față de cerința minima. 
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propus pentru poziția de Tester manual, prezentate în plus față de cerința minimă. 

 

Se acordă punctaj pentru persoanele nominalizate pentru poziția solicitată pentru care se prezintă 

recomandări/documente relevante care să demonstreze participarea în proiecte/contracte în calitate 

de Tester manual, având ca obiect servicii de dezvoltare software sau mentenanta software. 

Se vor contoriza ca și număr doar proiectele/contractele care au avut ca obiect servicii de dezvoltare 

software sau mentenanță software, și care au fost finalizate, în cadrul cărora, respectiva persoană a 

deținut aceeași poziție sau o poziție similară prin atribuțiile ce i-au revenit. 

NOTĂ: În situația în care expertul propus a fost nominalizat într-un acord cadru, prin intermediul 

căruia au fost derulate mai multe contracte subsecvente care corespund cerinței de similaritate, se 

va contoriza ca experiență numai 1(unu) contract subsecvent al respectivului acord cadru în care a 

fost nominalizat în poziția solicitată prin cerință și în cadrul căruia a desfășurat activități similare cu 

cele care urmează a fi îndeplinite în cadrul prezentului lot al acordului cadru, nu numărul de 

contracte subsecvente ale respectivului acord cadru. 

 

În cazul în care expertul propus nu a participat la niciun proiect/contract având ca obiect servicii de 

dezvoltare software sau mentenanță software, oferta se va considera ca fiind neconformă. 

Participarea într-un proiect/contract având ca obiect servicii de dezvoltare software sau mentenanță 

software se consideră conformă (fiind condiție minimă obligatorie) și nu se punctează.  

Cerințe solicitate pentru  

îndeplinirea factorului 

 de evaluare nr.2 

Denumirea 
 expertului 

solicitat 

Punctaj în 
cadrul 

factorului de 
evaluare nr.2 

Factor de evaluare:  

Experiența profesională  

a expertului nr.3 propus - Pexp3 

Experiența demonstrată prin participarea în calitate de Tester 

automatizări în proiecte/contracte încheiate cu succes și care au 

avut ca obiect servicii de dezvoltare software sau mentenanta 

software. 

 

Expert nr.3 

Tester 

automatizări 

(QA Automation 

engineer)  

 

2 experți 

Punctaj factor   

40 puncte 

Algoritm de calcul: Pexp2 = Pnrpr, unde: 

Pnrpr = punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte, la care a participat expertul propus 

pentru poziția de Tester automatizări, prezentate în plus față de cerința minimă, maxim 40 puncte; 

Pnrpr, punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte în care au participat experții propuși 

pentru poziția de Frontend Dev, prezentate în plus față de cerința minimă, se va acorda și calcula 

astfel:  
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Punctajul9 se va acorda astfel: 

● pentru participarea într-un număr mai mare de 5 proiecte/contracte - 24 puncte 

● pentru participarea între 4 și 5 proiecte/contracte - 17 puncte 

● pentru participarea între 1 și 3 proiecte/contracte - 10 puncte 

Punctajul se va calcula astfel: 

Pnrpr = (P1
nrpr + P2

nrpr )/2  unde, 

P1
nrpr = punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte la care a participat expertul nr.1 

propus pentru poziția de Tester automatizări, prezentate în plus față de cerința minimă. 

P2
nrpr = punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte la care a participat expertul nr.2 

propus pentru poziția de Tester automatizări, prezentate în plus față de cerința minimă. 

Se acordă punctaj pentru persoana nominalizată pentru poziția solicitată pentru care se prezintă 

recomandări/documente relevante care să demonstreze participarea în proiecte/contracte în calitate 

de Tester automatizări, având ca obiect servicii de dezvoltare software sau mentenanta software. 

Se vor contoriza ca și număr doar proiectele/contractele finalizate în care respectiva persoană a fost 

nominalizată în această poziție. 

NOTĂ: În situația în care expertul propus a fost nominalizat într-un acord cadru, prin intermediul 

căruia au fost derulate mai multe contracte subsecvente care corespund cerinței de similaritate, se 

va contoriza ca experiență numai 1(unu) contract subsecvent al respectivului acord cadru în care a 

fost nominalizat în poziția solicitată prin cerință și în cadrul căruia a desfășurat activități similare cu 

cele care urmează a fi îndeplinite în cadrul prezentului lot al acordului cadru, nu numărul de 

contracte subsecvente ale respectivului acord cadru. 

În cazul în care expertul propus nu a participat la niciun proiect/contract având ca obiect servicii de 

dezvoltare software sau mentenanță software, oferta se va considera ca fiind neconformă. 

Participarea într-un proiect/contract având ca obiect servicii de dezvoltare software sau mentenanță 

software se consideră conformă (fiind condiție minimă obligatorie) și nu se punctează.  

Evaluarea propunerii tehnice: 

Oferta tehnică va fi evaluată în raport cu cerințele caietului de sarcini. 

Punctajul se va acorda pentru specificațiile care depășesc cerințele minime, conform factorilor de 

evaluare specificați. 

Evaluarea ofertelor: 

Punctajul final al ofertelor, va fi stabilit prin calcularea sumei punctajelor aferente fiecărui factor de 

evaluare, calculate conform algoritmului de calcul prezentat. În baza prevederilor art. 115 alin.(2) 

lit. b) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă stabilește încheierea acordului cadru cu mai 

mulți operatori economici, respectiv 15, având în vedere complexitatea și volumul/cantitatea 

 
9 Pentru acest punctaj vor fi luate în calcul proiectele în plus față de cerința minima. 



 

107 

serviciilor/activităților care fac obiectul acordului-cadru, durata de valabilitate stabilită, precum și 

necesitățile și constrângerile autorității contractante și în măsura în care există un număr suficient 

de operatori economici care au îndeplinit criteriile de calificare și care au prezentat oferte 

admisibile. 

Primele 15 oferte admisibile stabilite în ordine descrescătoare a punctajului obținut, vor fi declarate 

câștigătoare și vor putea participa la procesul de reofertare pentru atribuirea contractelor 

subsecvente.  

În cazul în care două sau mai multe oferte acumulează același punctaj total, departajarea se va face 

având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordine descrescătoare a ponderilor 

acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă va solicita noi propuneri 

financiare, oferta desemnată câștigătoare fiind cea cu propunerea financiară cea mai mică. 

În cazul în care numărul operatorilor economici care au îndeplinit criteriile de calificare şi care au 

prezentat oferte admisibile este mai mic decât numărul maxim stabilit (15 operatori economici) 

indicat în anunţul de participare, autoritatea contractantă va continua procedura de atribuire pentru 

încheierea acordului-cadru numai cu acel/acei operator/operatori economic/economici care 

îndeplineşte/îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie solicitate şi care au prezentat ofertă 

admisibilă. 

Contractele subsecvente se vor atribui cu reluarea competiției între operatorii economici care sunt parte 

la acordul-cadru, conform dispozițiilor art. 118 alin. (1) lit. b) și art. 119 din Legea nr. 98/2016 și art. 110 

din HG nr. 395/2016; reluarea competiției se va face prin intermediul SEAP. 

Elementele/condițiile care rămân neschimbabile pe întreaga durată a acordului-cadru sunt: 

obligațiile pe care operatorii economici și le-au asumat prin propunerea tehnică, în ceea ce privește 

cerințele privind experiența generală, specifică și profesională a experților, cunoștințele necesare ale 

acestora, diplome/certificări ale cunoștințelor dobândite. 

Autoritatea contractantă atribuie fiecare contract subsecvent ofertantului care prezintă oferta cea 

mai avantajoasă din punct de vedere economic, desemnată prin aplicarea criteriului de atribuire 

„prețul cel mai scăzut”. Elementul care va face obiectul reluării competiției pentru atribuirea 

contractelor subsecvente este exclusiv prețul total aferent serviciului care face obiectul contractului 

subsecvent, respectiv tariful zi-om îmbunătățit față de cel ofertat la nivelul acordului - cadru, 

raportat la efortul estimat de autoritatea contractantă în caietul de sarcini pentru fiecare categorie 

și număr de experți solicitați în vederea realizării respectivului contract subsecvent. 

Operatorii economici au dreptul ca, în procesul de reofertare, să modifice elementul care face 

obiectul reluării competiției numai în sensul îmbunătățirii acestuia, respectiv tariful zi-om al 

experților, fără să afecteze elementele/condițiile stabilite în acordul cadru. În cazul în care, în urma 

reofertării, autoritatea contractantă nu obține îmbunătățiri ale elementului care face obiectul 

reluării competiției, aceasta are obligația de a atribui contractul subsecvent ofertantului clasat pe 

primul loc în cadrul procedurii aplicate pentru încheierea acordului-cadru, prin luarea în considerare 

a condițiilor și elementelor prevăzute în oferta inițială a acestuia, actualizată.  
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4.4.6 Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor 

Etapa include realizarea următoarelor livrabile: 

a. Documentație cu strategia de testare 

b. Documentație cu planul de testare 

c. Documentație cu rezultatele testelor efectuate 

d. Scripturile și procedurile de testare automată 

e. Document cum se livreaza, executa si se interpreteaza rezultatele testelor automate 

 

4.4.7 Recepție / acceptanță finală 

 

Recepția se face prin validarea existenței documentelor. Calitatea documentelor se validează 

comparând scenariile de test documentate cu funcționalitățile din Business Requirements 

Document. 

4.5. Lotul 5 - Testare Securitate 

 

4.5.1. Descriere necesităților 

Conform standardului de piață, testele de securitate au devenit un pas important și obligatoriu în 

procesul de dezvoltare software în special datorită numărului mare de atacuri informatice din 

piața. 

Testul de securitate ne oferă garanția faptului că soluțiile achizitionate nu sunt supuse atacurilor 

informatice. 

4.5.2. Cerințe specifice 

În aceasta etapa se vor avea în vedere desfășurarea următoarelor activități, conform cerințelor 

furnizate de ADR: 

✔ Planificarea în detaliu, coordonarea și supervizarea desfășurării procesului de testare, până 

la livrare, asigurându-se că toate resursele implicate își îndeplinesc atribuțiile la timp și în 

mod corespunzător. 

✔ Întocmirea planului de testare a securității produselor software / infrastructurilor server și 

scenariile de test conform specificațiilor funcționale; efectuează testele de securitate și 

întocmește rapoartele aferente. 

✔ Livrarea documentației specifice acestei etape în concordanță cu rezultatele care trebuie 

obținute în urma prestării serviciilor conform capitolului 4.5.6.  
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4.5.3. Resurse umane necesare 

Având în vedere complexitatea, dimensiunea şi importanţa viitoarelor proiecte și raportându-ne la 

cel mare contract subsecvent, din cadrul acestui lot, dar în special la proiectele regionale, care 

presupun testarea integrărilor dezvoltate, concomitent per regiune a tuturor instituțiilor publice, 

de la nivelul orașelor reședință de județ, cu Sistemul Național de Interoperabilitate și cu Punctul de 

Contact Unic Electronic, se consideră necesară solicitarea unui număr minim de 3 experți cheie (1 

manager de proiect, 2 Expert Securitate (Security Expert) fiecare dintre aceștia avand un rol 

determinant în realizarea corectă a proceduri de testare și întocmirea livrabilelor la standardele 

pieței. Totodată, menționăm că folosirea mai multor experți de același tip în paralel, reduce 

considerabil timpul total de implementare.  

Așa cum reiese și din art.3, instrucțiunea 1/2017, experții cheie, în cazul de față Expert Securitate 

(Security Expert), sunt aceia a căror activitate este reflectată direct, într-o proporţie majoritară în 

rezultatul întregului contract. De asemenea, expertul manager de proiect va fi fi încadrat tot ca 

expert cheie întrucât conform art. 3, instrucțiunea 1/2017,activitatea desfășurată de aceștia în 

cadrul contractului este reflectată într-o proporţie minoră ca efort depus din punctul de vedere al 

volumului de muncă, dar are un impact major asupra esenţei rezultatului întregului contract. 

Având în vedere cele mai sus menționate, se consideră necesară solicitarea următoarelor cerinţe 

minime obligatorii privind experienţa şi competențele personalului din cadrul echipei prestatorului: 

 

 
Tip expert 

Nr. minim de 

experți 

a. Manager de proiect (Project Manager) 1 

b. Expert Securitate (Security Expert) 2 

 

Responsabilități ale experților echipei de implementare: 

 

EXPERT Responsabilitățile expertului  

Manager de proiect 

(Project Manager) ➔ Coordonarea eficientă a tuturor activităților proiectului în vederea 

atingerii obiectivelor stabilite la cele mai înalte standarde de calitate. 

➔ Pregătirea și organizarea planurilor de activitate în cadrul 

proiectului și asigurarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor 

proiectului. 
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➔ Asigurarea comunicării cu Autoritatea Contractantă și respectarea 

obligațiilor contractuale. 

➔ Întocmește, împreună cu Autoritatea Contractantă, planul de 

execuție a unui proiect 

➔ Monitorizează activitățile în vederea contabilizării modului de 

execuție și determinării eventualelor întârzieri 

➔ Coordonează activitățile din cadrul proiectului supervizând direct 

echipele tehnice și echipe partenere (dacă e cazul). 

➔ Monitorizează în timp progresul atins față de obiectivele propuse și 

redactează rapoarte lunare către Autoritatea Contractantă și parteneri 

(dacă e cazul) cu respectarea datelor prevăzute în contracte. 

➔ Asigură circulația informației în cadrul proiectului organizând 

periodic întâlniri cu echipa Autoritatii Contractante. 

➔ Asigură rezolvarea problemelor apărute în realizarea proiectului și 

informează la timp Autoritatea Contractantă despre problemele apărute. 

➔ Face propuneri de îmbunătățire pentru a maximiza eficienta 

atingerii obiectivelor propuse. 

➔ Întreține taskurile și activitățile într-un sistem de Project 

Management  

Expert Securitate 

(Security Expert) 
➔ Întocmește planul de testare a securității produselor 

software/infrastructurilor server și scenariile de test conform 

specificațiilor funcționale.  

➔ Efectuează testele de securitate și întocmește rapoartele aferente 

➔ Evaluează și testează securitatea programelor software și 

infrastructurilor hardware aferente, pentru a verifica că programele 

funcționează corect și respectă cerințele prestabilite.  

➔ Creează și execută planuri de testare ale securității, performanței, 

integrării și funcționalității aplicațiilor; 

➔ Creează și execută planuri de testare ale securității, performanței, 

integrării și funcționalității infrastructurii server; 

➔ Întocmește planul de testare a securității produselor software și 

scenariile de test conform specificațiilor funcționale 
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➔ Testează aplicațiile software pentru a identifica vulnerabilitățile 

de securitate; 

➔ Întocmește rapoartele cu rezultatele testării; 

➔ Întocmește și definește procedurile de securitate (atât pentru 

dezvoltarea de produse software cât și pentru testarea acestora) 

Cerințe minime solicitate a fi îndeplinite de experții propuși: 

 

a. Manager de proiect (Project Manager) 

Studii  Studii superioare  finalizate  cu diplomă de licență (sau echivalent). 

Experienţa generală  
Minim 5 ani experiență în ocuparea unei poziții prin prisma căreia a avut 

responsabilități și sarcini de project management. 

Experiența specifică 

Experienţă specifică demonstrată prin participarea în cel puţin un proiect/ 

contract încheiat cu succes, având ca obiect  servicii de mentenanță 

software, sau de dezvoltare software,  la nivelul căruia să fi deţinut poziţia 

de manager de proiect/contract/, coordonator proiect/contract ; 

Cunoștințe necesare 

− Cunoașterea metodologiei de management de proiect ; 

− Cunoașterea fazelor procesului de dezvoltare software (software 

development life cycle); 

− Capacitatea de a evalua riscurile legate de proiect și de a lua măsuri de 

limitare a acestora; 

− Abilități avansate de comunicare și relaționare cu toate părțile 

interesate dintr-un proiect de dezvoltare software; 

− Cunoștințe în utilizarea a cel puțin unui software de management de 

proiect (Ms Project, Jira, YouTrack etc). 

Demonstrare 

cunoștințe/ 

experiența specifică  

Scrisoare de recomandare per fiecare proiect/contract  finalizat cu succes 

din care reiese implicarea, experiența și cunoștințele solicitate, contracte 

în care a prestat astfel de activități, fișa de post, contractul de muncă,  

(sau alte documente justificative) din cuprinsul cărora să reiasă obiectivele 

postului și descrierea atribuțiilor specifice managementului de proiecte. 

Diplome/Certificari/ 

Atestate/Acreditari  

Deţinerea de cunoştinţe în domeniul managementului de proiect dovedite 

prin prezentarea unei diplome/certificări recunoscute la nivel 

naţional/internaţional  

 

b. Expert Securitate (Security Expert) 

Studii  Studii superioare  absolvite cu diplomă de licență:  

Experienţa generală  
Minim 5 ani experiență în ocuparea unei poziții prin prisma căreia a avut 

responsabilități și sarcini de expert securitate în realizarea de servicii de 

dezvoltare programe informatice.  

Experiența specifică 
− Experienţă demonstrată prin participarea în cel puţin un 

proiect/contract încheiat cu succes, având ca obiect servicii de 
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dezvoltare software sau mentenanță software care include și etapa de 

testare securitate, la nivelul căruia să fi deţinut poziţia de expert 

securitate . 

Cunoștințe necesare 

− Cunoștințe în programare si algoritmica;  

− Cunoștințe arhitectura software;  

− Cunoștințe de infrastructura server (Linux & Windows);  

− Cunoștințe de networking;  

− Cunoștințe de bază sisteme de operare tip server;  

− Cunoștințe de bază virtualizare;  

− Cunoștințe avansate securitate informatică;  

− Cunoștințe avansate despre conceptele standardele de securitate. 

Demonstrare 

cunoștințe / 

experiență 

Scrisoare de recomandare per fiecare proiect/contract  finalizat cu succes 

din care reiese implicarea, experiența și cunoștințele solicitate, contracte 

în care a prestat astfel de activități, fișa de post, contractul de muncă,  

(sau alte documente justificative similare) din cuprinsul cărora să reiasă 

obiectivele postului și descrierea atribuțiilor specifice ; 

Diplome/Certificari/ 

Atestate/Acreditari 

Deţinerea de cunoştinţe în domeniul securității informatice dovedite prin 

prezentarea unei diplome/certificări recunoscute la nivel 

național/internațional 

 

4.5.4. Valoare estimată 

Acest lot va cuprinde un număr minim de 11 contracte subsecvente și un număr de maxim de 21 

contracte subsecvente.  

Cel mai mic contract subsecvent din cadrul acestui lot presupune un efort de 27 zile-om și are o 

valoare totala estimată de 77.472 lei fără TVA. 

Cel mai mare contract subsecvent din cadrul acestui lot presupune un efort de 158 zile-om și are o 

valoare totala estimată de 453.355 lei fără TVA. 

Valoarea totala estimată pentru execuția tuturor contractelor subsecvente din cadrul acestui lot este 

de 5.124.349 lei fără TVA și presupune un efort de 1.786 zile-om. 

Nr. minim 

contracte 

subsecvente 

/ Lot 

Zile om pentru 

cel mai mic 

contract 

subsecvent din 

acest lot 

Valoare 

estimată pentru 

cel mai mic 

contract 

subsecvent din 

acest lot (lei) 

Nr. maxim 

contracte 

subsecvente 

/ Lot 

Zile om pentru 

cel mai mare 

contract 

subsecvent  din 

acest lot 

Valoare 

estimată pentru 

cel mai mare 

contract 

subsecvent din 

acest lot (lei) 

11 27 77.472 21 158 453.355 

 

Având în vedere că pentru realizarea celui mai mic contract subsecvent autoritatea contractantă a 

estimat un necesar de 3 experți cheie (1 manager de proiect, 2 expert securitate), iar pentru realizarea 

celui mai mare contract subsecvent, autoritatea contractantă  estimează  necesitatea suplimentării 
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numărului de experți  cheie cu încă 3 experți non-cheie, respectiv cu încă 1 manager de proiect și 2 

expert securitate, ofertanții vor transmite documentele solicitate în caietul de sarcini al acordului -

cadru, care certifică îndeplinirea cerințelor minime de calificare doar pentru experții cheie, iar 

pentru experții non-cheie, ofertanții care  dispun de numărul suplimentar de experți non-cheie, vor 

trebui să nominalizeze persoanele propuse, urmând ca documentele justificative solicitate prin 

documentația de atribuire care demonstrează  îndeplinirea cerințelor minime solicitate a fi îndeplinite 

în caietul de sarcini aferente acordului cadru, să fie prezentate în cadrul procesului de reofertare 

inițiat pentru realizarea fiecărui  contract subsecvent. Documentele care vor fi prezentate la acel 

moment sunt următoarele: 

● declarația de disponibilitate semnată de persoana propusă, în cazul în care aceasta nu este 

angajatul ofertantului. 

● Curriculum Vitae (CV), aferent fiecărei persoane propuse în cadrul echipei, semnat de către 

fiecare titular și datat. 

● Copii ale documentelor justificative relevante care demonstrează îndeplinirea cerințelor 

referitoare la studiile, expertiza și experiența specifică relevantă solicitată și prezentată în CV, cum ar 

fi: 

❖ diplome de studii, certificări, alte diplome relevante; 

❖ recomandări sau alte documente edificatoare din care să reiasă activitățile desfășurate și care 

să evidențieze experiența profesională specifică relevantă;  

Copiile documentelor trebuie să fie confirmate pentru conformitate cu originalul documentelor 

respective. Certificatele/diplomele/ documentele justificative emise în altă limbă decât limba 

română vor fi prezentate în limba de origine, însoțite de traducerea autorizată în limba română. 

În cazul în care unul din experții non-cheie dintre cei solicitați în cadrul procesului de reofertare pentru 

realizarea unui contract subsecvent, nu îndeplinește criteriile de calificare stabilite , ofertantul va fi 

descalificat din respectivul proces de reofertare. 

4.5.5. Evaluare oferte si factori de evaluare 

Criteriul de atribuire este „cel mai bun raport calitate-preț”. 

Factorii de evaluare utilizați pentru aplicarea criteriului cel mai bun raport calitate-preț sunt:  

• factorul “preț” are o pondere de 20% în totalul criteriului de atribuire, căruia îi corespunde un 

maximum de 20 puncte; 

• factorul “capacitate tehnică” - are o pondere de 80 % în totalul criteriului de atribuire, căruia îi 

corespunde un maxim de 80 puncte; 

Punctajul final al ofertei va fi stabilit prin calcularea sumei punctajelor aferente fiecărui factor de 

evaluare, calculate conform algoritmului de calcul: Pofertă = Pfin + Ptehn unde 

Pofertă, reprezintă punctajul obținut de fiecare ofertă; 

Pfin, reprezintă punctajul obținut de fiecare ofertă, pentru factorul de evaluare „prețul ofertei”; 

Ptehn, reprezintă punctajul obținut de fiecare ofertă, pentru factorul de evaluare „capacitate tehnică”; 

Punctajul tehnic este compus din factori stabiliți pentru evaluarea și selectarea celor mai competitive 

oferte  și se acordă astfel: Ptehn = Pexp  
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Pexp., reprezintă punctajul obținut de fiecare ofertă, pentru factorul de evaluare nr. 2, „experiență 

profesională a personalului propus”. 

Factorii luați în considerare pentru evaluarea ofertelor și punctajul aferent fiecărui factor sunt 

prezentați în continuare:   

Denumire și nr. factor 

evaluare 

 Factori de evaluare Pondere Punctaj maxim 

acordat 

Prețul  
ofertei  

factor nr. 1 Propunerea financiară fără TVA – Pfin 20% 20 p  

Propunerea 

tehnică factor nr. 2 
Experiența profesională a personalului 

propus - Pexp 

80% 80 p 

  TOTAL 100% 100 p  

Factorii de evaluare și ponderea alocată: 

Denumire factor  
evaluare 

Descriere Pondere (%) 
Punctaj maxim  

Factor de evaluare nr.1 

 Prețul ofertei 

 

Componentă a propunerii  

financiare 

20% 

Punctaj maxim factor:  

20 puncte   

Factorul constă în componenta financiară a ofertei, respectiv prețul ofertei fără TVA.  

Ofertanții, în vederea dimensionării propunerii financiare, se vor raporta la nivelul celui mai mare 

contract subsecvent al acestui lot, din punct de vedere al numărului de experți necesar pentru 

realizarea acestui contract subsecvent, precum  și la efortul estimat de autoritatea contractantă, 

exprimat în zile-om. 

Ofertanții vor cota propria valoare a efortului aferent fiecărei categorii de experți, vor calcula 

media  acestui efort și vor obține valoarea celui mare contract subsecvent, înmulțind această 

valoare medie  cu efortul estimat de autoritatea contractantă  pentru realizarea celui mai mare 

contract subsecvent.  

Valoarea propunerii financiare a lotului, se va obține înmulțind valoarea medie proprie  a efortului 

calculat anterior de fiecare ofertant, cu efortul estimat de autoritatea contractantă pentru 

realizarea tuturor contractelor subsecvente aferente acestui lot. 

Criteriul relevant pentru Autoritatea Contractantă, în aceasta procedura de achizitie, este 
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reprezentat de valoarea   costurilor efortului pentru fiecare expert, iar cele două valori calculate 

anterior, și anume valoarea pentru cel mai mare contract subsecvent, respectiv valoarea pentru 

întreg lotul, vor fi folosite pentru a verifica dacă valorile rezultate  depășesc bugetul alocat de 

către Autoritatea Contractantă pe lot, respectiv contract subsecvent, caz în care ofertantul va fi 

respins. 

 

Prețul fără TVA, va fi exprimat în lei și Euro fără TVA. Conversia leu/euro se va realiza la valoarea 

cursului de schimb al BNR de la data publicării anunțului de participare în SEAP.  

Criteriu: valoarea propunerii financiare în lei, fără TVA. 

Ofertele care depășesc bugetul maxim disponibil pentru acest lot vor fi respinse. 

Algoritm de calcul 

Punctajul se acordă astfel: 

a) Pentru cel mai scăzut dintre prețurile  propunerilor financiare se acordă punctajul maxim 

alocat, respectiv 20 puncte; 

b) Pentru celelalte prețuri ale propunerilor financiare, punctajul Pfinn, se calculează astfel: 

Pfinn = (Pretmin.ofertat/Pretn) x 20 

 

 

Denumire factor  

evaluare nr.2 

Descriere Pondere (%) 

Punctaj maxim 

(puncte) 

 

Experiența profesională a 

 personalului/experților propuși -  Pexp 

 

 

 

Factorul Experiența experților se 

concretizează în numărul de 

proiecte/contracte finalizate cu 

succes,  în care respectivii experți 

au ocupat o poziţie similară, la 

nivelul căreia să fi desfăşurat 

activităţi comparabile cu 

responsabilităţile ce urmează să le 

îndeplinească în viitorul lot al 

acordului cadru.   

80% 

Punctaj maxim 

factor evaluare 

nr.2 

80 puncte 

Factorul de evaluare nr.2 „Experiența profesională a personalului/experților propuși”, constă în 

însumarea punctajelor obținute de fiecare expert propus, în conformitate cu documentele 
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prezentate de ofertanți și analizate de comisia de evaluare, și se calculează astfel: 

 Pexp = Pexp1 + Pexp2  

Pexp1  reprezentând punctajul maxim de 20 puncte acordat rolului de Project Manager; 

Pexp2 reprezentând punctajul maxim de 60 puncte acordat rolului de Expert Securitate (Security 

Expert) 

Pentru  a nu distorsiona rezultatul aplicării factorului de evaluare, punctarea experienței 

profesionale a personalului/experților propuși, a fost definită în intervale de punctare (peste 

nivelul minim solicitat), intervale în care se încadrează experienţa expertului ce face obiectul 

analizei factorului de evaluare, măsurată prin numărul de proiecte la care a participat, realizând 

activităţi similare cu cele ce urmează a le implementa în cadrul viitorului contract, sau în cazul 

managerului de proiect, și a expertului de securitate, suplimentar față de cerința referitoare la 

numărul de proiecte la care a participat, se solicită prezentarea, peste nivelul minim solicitat, de 

diplome/certificări recunoscute la nivel naţional/internaţional în domeniul de activitate specific 

fiecărui expert. 

Punctajul total maxim al factorului de evaluare nr.2 ce poate fi acordat unei propuneri tehnice 

pentru demonstrarea experienței profesionale a personalului/experților propuși, este de 80 de 

puncte.  

 

Cerințe solicitate pentru  

îndeplinirea factorului 

 de evaluare nr.2 

Denumirea 

 expertului solicitat 

Punctaj în cadrul 

factorului de 

evaluare nr.2 

Factor de evaluare:  

Experiența profesională  

a expertului nr.1 propus - Pexp1 

- Experienţă demonstrată prin participarea în proiecte 

/contracte încheiate cu succes la nivelul cărora să fi 

deţinut poziţia de manager de proiect/contract sau 

coordonator proiect/contract și care au avut ca obiect 

servicii de dezvoltare software sau mentenanta 

software. 

- Deţinerea de cunoştinţe în domeniul managementului 

de proiect dovedite prin prezentarea de 

diplome/certificări recunoscute la nivel 

naţional/internaţional.  

Expert nr.1 

Manager de proiect 

Punctaj factor   

20 puncte 
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Algoritm de calcul: Pexp1 = Pnrpr + Pdiplome, unde: 

Pnrpr = punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte, la care a participat expertul 

propus pentru poziția de Manager de proiect, prezentate în plus față de cerința minimă, maxim 

15 puncte; 

Pdiplome = punctajul acordat pentru certificările suplimentare în domeniul Managementului de 

proiect, prezentate în plus față de cerința minimă, maxim 5 puncte. 

Pnrpr, punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte în care a participat expertul 

propus pentru poziția de Manager de proiect, prezentate în plus față de cerința minimă, se va 

acorda și calcula astfel: 

Punctajul10 se va acorda astfel:  

● pentru participarea într-un număr mai mare de 5 proiecte/contracte -15 puncte 

● pentru participarea între 4 și 5 proiecte/contracte - 10 puncte 

● pentru participarea între 1 și 3 proiecte/contracte - 5 puncte 

Se acordă punctaj pentru persoana nominalizată pentru poziția solicitată pentru care se prezintă 

recomandări/documente relevante care să demonstreze participarea în proiecte/contracte 

coordonate în calitate de Manager de proiect, având ca obiect servicii de dezvoltare software sau 

mentenanță software. Se vor contoriza ca și număr doar proiectele/contractele care au avut ca 

obiect servicii de dezvoltare software sau mentenanță software, și care au fost finalizate, în 

cadrul cărora, respectiva persoană a deținut aceeași poziție sau o poziție similară prin atribuțiile 

ce i-au revenit. 

NOTĂ: În situația în care expertul propus a fost nominalizat într-un acord cadru, prin intermediul 

căruia au fost derulate mai multe contracte subsecvente care corespund cerinței de similaritate, 

se va contoriza ca experiență numai 1(unu) contract subsecvent al respectivului acord cadru în 

care expertul propus a fost nominalizat în poziția solicitată prin cerință și în cadrul căruia a 

desfășurat activități similare cu cele care urmează a fi îndeplinite în cadrul prezentului lot al 

acordului cadru, nu numărul de contracte subsecvente ale respectivului acord cadru. 

În cazul în care expertul propus nu a participat la niciun proiect/contract având ca obiect servicii  

de dezvoltare software sau mentenanță software, oferta se va considera ca fiind neconformă. 

Participarea într-un proiect/contract având ca obiect servicii de dezvoltare software sau 

mentenanță software se consideră conformă (fiind condiție minimă obligatorie) și nu se 

punctează. 

Pdiplome, punctajul acordat pentru certificările suplimentare în domeniul Managementului de 

proiect, în plus față de cerința minimă, se va acorda astfel: 

- Prezentarea uneia dintre diplomele/certificatele următoare, recunoscute la nivel 

național/internațional, care demonstrează finalizarea programului de certificare în domeniul 

proiectului de management: PMP; sau PMI-ACP; sau CSM (Certificare Scrum Master);  sau 

Professional Scrum Master I, II,  III - 5 puncte 

 
10 Pentru acest punctaj vor fi luate în calcul proiectele în plus față de cerința minima. 
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- Prezentarea unei certificări naționale conform COR 242101 - 2,5 puncte 

Prezentarea unei singure diplome/certificări recunoscute la nivel naţional/internaţional nu se 

punctează, fiind condiție minimă obligatorie.  

Cerințe solicitate pentru  

îndeplinirea factorului 

 de evaluare nr.2 

Denumirea 
 expertului solicitat 

Punctaj în cadrul 
factorului de 
evaluare nr.2 

Factor de evaluare: 

Experiența profesională a  

expertului nr.2 propus - Pexp2 

- Experiența demonstrată prin participarea în calitate 

de Expert securitate (Security Expert), în 

proiecte/contracte încheiate cu succes și care au avut ca 

obiect servicii de dezvoltare software sau mentenanta 

software. 

 

- Deţinerea de cunoştinţe în domeniul securității 

informatice/cibernetice, dovedite prin prezentarea de 

diplome/certificări recunoscute la nivel 

național/internațional  

Expert nr.2 

Expert securitate 

(Security Expert) 

 

2 experți 

Punctaj factor   

60 puncte 

Algoritm de calcul: Pexp2 = Pnrpr + Pdiplome, unde: 

Pnrpr = punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte, la care a participat expertul 

propus pentru poziția de Expert securitate (Security Expert), prezentate în plus față de cerința 

minimă, maxim 30 puncte; 

Pdiplome = punctajul acordat pentru certificările suplimentare în domeniul securității 

informatice/cibernetice, maxim 30 puncte. 
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Pnrpr punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte la care au participat experții 

propuși pentru poziția de Expert securitate (Security Expert), prezentate în plus față de cerința 

minimă, se va acorda și calcula astfel:   

Punctajul11 se va acorda astfel: 

● pentru participarea într-un număr mai mare de 5 proiecte/contracte -30 puncte 

● pentru participarea între 4 și 5 proiecte/contracte - 20 puncte 

● pentru participarea între 1 și 3 proiecte/contracte - 10 puncte 

Punctajul final al factorului Pnrpr pentru cei 2 experți propuși pentru poziția de Expert securitate 

(Security Expert), se va calcula astfel:  

Pnrpr = (P1
nrpr + P2

nrpr)/2, unde: 

- P1
nrpr reprezintă punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte, la care a participat 

expertul nr.1 propus pentru poziția de Expert securitate (Security Expert), prezentate în plus 

față de cerința minimă; 

- P2
nrpr reprezintă punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte, la care a participat 

expertul nr.2 propus pentru poziția de Expert securitate (Security Expert), prezentate în plus 

față de cerința minimă; 

 

Se acordă punctaj pentru persoanele nominalizate pentru poziția solicitată pentru care se 

prezintă recomandări/documente relevante care să demonstreze participarea în 

proiecte/contracte în calitate de Expert securitate (Security Expert), având ca obiect servicii 

de dezvoltare software sau mentenanță software.  

Se vor contoriza ca și număr doar proiectele/contractele care au avut ca obiect servicii de 

dezvoltare software sau mentenanță software, și care au fost finalizate, în cadrul cărora, 

respectiva persoană a deținut aceeași poziție sau o poziție similară prin atribuțiile ce i-au 

revenit. 

NOTĂ: În situația în care expertul propus a fost nominalizat într-un acord cadru, prin intermediul 

căruia au fost derulate mai multe contracte subsecvente care corespund cerinței de similaritate, 

se va contoriza ca experiență numai 1(unu) contract subsecvent al respectivului acord cadru în  

care a fost nominalizat în poziția solicitată prin cerință și în cadrul căruia a desfășurat activități 

similare cu cele care urmează a fi îndeplinite în cadrul prezentului lot al acordului cadru, nu 

numărul de contracte subsecvente ale respectivului acord cadru. 

În cazul în care expertul nu a participat la niciun proiect/contract similar, oferta se va considera 

ca fiind neconformă. 

Participarea într-un proiect/contract similar se consideră conformă (fiind condiție minimă 

obligatorie) și nu se punctează. 

Pdiplome punctajul acordat pentru prezentarea uneia dintre diplomele/certificatele următoare, 

recunoscute la nivel național/internațional, care demonstrează finalizarea următoarelor 

 
11 Pentru acest punctaj vor fi luate în calcul proiectele în plus față de cerința minima. 
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programe de certificare în domeniul securității informatice/cibernetice, prezentate în plus față 

de cerința minimă, se va acorda astfel: 

- 15 puncte pentru prezentarea unei certificări din oricare din cele 4 tipuri menționate mai jos; 

- 30 de puncte pentru prezentarea a 2 certificări diferite, câte una din oricare dintre cele 4 

tipuri menționate mai jos. 

a) Auditor de sisteme informatice (certificare CISA sau echivalent), sau Managementul 

securității informatice (certificare CISM/CISSP sau echivalent) - 15 puncte; 

b) Expert managementul riscurilor de securitate cibernetică (certificare CRISC sau echivalent) 

- 15 puncte; 

c) Securitatea ciclului de viață a sistemelor informatice (certificare CSSLP sau echivalent) - 15 

puncte; 

d) Expert testarea vulnerabilităților (certificare CEH sau echivalent) - 15 puncte 

 

Punctajul final al factorului Pdiplome pentru cei 2 experți propuși pentru poziția de Expert securitate, 

se va calcula astfel: Pdiplome = (P1
diplome + P2

diplome)/2, unde: 

- P1
diplome  reprezintă punctajul acordat pentru certificările suplimentare în domeniul domeniul 

securității informatice/cibernetice, pentru expertul nr.1 propus pentru poziția de Expert 

securitate; 

- P2
diplome  reprezintă punctajul acordat pentru certificările suplimentare în domeniul domeniul 

securității informatice/cibernetice, pentru expertul nr.2 propus pentru poziția de Expert 

securitate; 

Evaluarea propunerii tehnice: 

Oferta tehnică va fi evaluată în raport cu cerințele caietului de sarcini.  

Punctajul se va acorda pentru specificațiile care depășesc cerințele minime, conform factorilor 

de evaluare specificați. 

Evaluarea ofertelor: 

Punctajul final al ofertelor, va fi stabilit prin calcularea sumei punctajelor aferente fiecărui 

factor de evaluare, calculate conform algoritmului de calcul prezentat. În baza prevederilor art. 

115 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă stabilește încheierea acordului 

cadru cu mai mulți operatori economici, respectiv 15, având în vedere complexitatea și 

volumul/cantitatea serviciilor/activităților care fac obiectul acordului-cadru, durata de 

valabilitate stabilită, precum și necesitățile și constrângerile autorității contractante și în măsura 

în care există un număr suficient de operatori economici care au îndeplinit criteriile de calificare 

și care au prezentat oferte admisibile. 

Primele 15 oferte admisibile stabilite în ordine descrescătoare a punctajului obținut, vor fi 

declarate câștigătoare și vor putea participa la procesul de reofertare pentru atribuirea 

contractelor subsecvente.  

În cazul în care două sau mai multe oferte acumulează același punctaj total, departajarea se va 

face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordine descrescătoare a  

ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă va solicita 
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noi propuneri financiare, oferta desemnată câștigătoare fiind cea cu propunerea financiară cea 

mai mică. 

În cazul în care numărul operatorilor economici care au îndeplinit criteriile de calificare şi care 

au prezentat oferte admisibile este mai mic decât numărul maxim stabilit (15 operatori 

economici) indicat în anunţul de participare, autoritatea contractantă va continua procedura de 

atribuire pentru încheierea acordului-cadru numai cu acel/acei operator/operatori 

economic/economici care îndeplineşte/îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie solicitate şi 

care au prezentat ofertă admisibilă. 

Contractele subsecvente se vor atribui cu reluarea competiției între operatorii economici care sunt 

parte la acordul-cadru, conform dispozițiilor art. 118 alin. (1) lit. b) și art. 119 din Legea nr. 98/2016 

și art. 110 din HG nr. 395/2016; reluarea competiției se va face prin intermediul SEAP. 

Elementele/condițiile care rămân neschimbabile pe întreaga durată a acordului-cadru sunt: 

obligațiile pe care operatorii economici și le-au asumat prin propunerea tehnică, în ceea ce 

privește cerințele privind experiența generală, specifică și profesională a experților, cunoștințele 

necesare ale acestora, diplome/certificări ale cunoștințelor dobândite. 

Autoritatea contractantă atribuie fiecare contract subsecvent ofertantului care prezintă oferta 

cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, desemnată prin aplicarea criteriului de 

atribuire „prețul cel mai scăzut”. Elementul care va face obiectul reluării competiției pentru 

atribuirea contractelor subsecvente este exclusiv prețul total aferent serviciului care face 

obiectul contractului subsecvent, respectiv tariful zi-om îmbunătățit față de cel ofertat la nivelul 

acordului - cadru, raportat la efortul estimat de autoritatea contractantă în caietul de sarcini 

pentru fiecare categorie și număr de experți solicitați în vederea realizării respectivului contract 

subsecvent. 

Operatorii economici au dreptul ca, în procesul de reofertare, să modifice elementul care face 

obiectul reluării competiției numai în sensul îmbunătățirii acestuia, respectiv tariful zi-om al 

experților, fără să afecteze elementele/condițiile stabilite în acordul cadru. În cazul în care, în 

urma reofertării, autoritatea contractantă nu obține îmbunătățiri ale elementului care face 

obiectul reluării competiției, aceasta are obligația de a atribui contractul subsecvent ofertantului 

clasat pe primul loc în cadrul procedurii aplicate pentru încheierea acordului-cadru, prin luarea 

în considerare a condițiilor și elementelor prevăzute în oferta inițială a acestuia, actualizată.  

 

4.5.6. Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor 

Etapa include realizarea următorului livrabil: 

a. Document Security Audit Report 

− Constatări 

− Riscuri 

− Recomandări 

− Descrierea metodologiilor de testare 
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− Rapoarte privind datele care s-au folosit în testare 

4.5.7. Recepție / acceptanța finală 

 

Recepția se face prin validarea existenței documentelor și confirmarea execuțiilor testelor prin 

reproducerea aleatoare a riscurilor identificata in raport. 

 

4.6. Lotul 6 - Servicii mentenanta infrastructură server 

4.6.1. Descriere necesităților 

Orice produs software are nevoie de infrastructură software pentru a putea fi publicat și făcut 

disponibil beneficiarului. 

Infrastructura server are nevoie în permanență de supraveghere și monitorizare pentru a se asigura 

disponibilitatea produsului software către beneficiar. 

4.6.2. Cerințe specifice 

În aceasta etapa se vor avea în vedere desfasurarea urmatoarelor activitati, conform cerințelor 

furnizate de ADR: 

✔ Supravegherea, monitorizarea infrastructurilor server de aplicații în vederea asigurarii 

disponibilității produselor software; 

✔ Intervenția în caz de urgență în vederea restabilirii serverelor căzute/ oprite din cauza 

problemelor tehnice; 

✔ Efectuarea de proceduri întreținere (update/ backup/ etc) asupra serverelor în vederea 

prevenirii dezastrelor. 

✔ Livrarea documentației specifice acestei etape în concordanță cu rezultatele care trebuie 

obținute în urma prestării serviciilor conform capitolului 4.6.6.  

4.6.3. Resurse umane necesare 

Având în vedere complexitatea, dimensiunea şi importanţa viitoarelor proiecte si raportându-ne la 

cel mare contract subsecvent, din cadrul acestui lot, dar în special la proiectele regionale, se 

consideră necesară solicitarea unui număr minim de 5 experți cheie (1 manager de proiect, 2 Server 

(Infrastructure) Administrator, 2 Inginer DevOps), fiecare dintre aceștia avand un rol determinant 

în realizarea obiectului contractului la standardele pieței. Totodată, menționăm că folosirea mai 

multor experți de același tip în paralel, reduce considerabil timpul total de implementare.  

Având în vedere cele mai sus menționate, se consideră necesară solicitarea următoarele cerinţe 

minime obligatorii privind experienţa şi competentele personalului din cadrul echipei furnizorului: 
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Tip expert 

Nr. minim 

de experți 

a. Manager de proiect (Project Manager) 1 

b. Server (Infrastructure) Administrator 2 

c. Inginer DevOps 2 

 

Responsabilități ale experților echipei de implementare: 

 

EXPERT Responsabilitățile expertului 

Manager de proiect 

(Project Manager) ➔ Coordonarea eficientă a tuturor activităților proiectului în vederea 

atingerii obiectivelor stabilite la cele mai înalte standarde de calitate. 

➔ Pregătirea și organizarea planurilor de activitate în cadrul 

proiectului și asigurarea resurselor necesare pentru atingerea 

obiectivelor proiectului. 

➔ Asigurarea comunicării cu Autoritatea Contractantă și respectarea 

obligațiilor contractuale. 

➔ Întocmește, împreună cu Autoritatea Contractantă, planul de 

execuție a unui proiect 

➔ Monitorizează activitățile în vederea contabilizării modului de 

execuție și determinării eventualelor întârzieri 

➔ Coordonează activitățile din cadrul proiectului supervizând direct 

echipele tehnice și echipe partenere (dacă e cazul). 

➔ Monitorizează în timp progresul atins față de obiectivele propuse și 

redactează rapoarte lunare către Autoritatea Contractantă si parteneri 

(dacă e cazul) cu respectarea datelor prevăzute în contracte. 

➔ Asigură circulația informației în cadrul proiectului organizând 

periodic întâlniri cu echipa Autoritatii Contractante. 

➔ Asigură rezolvarea problemelor apărute în realizarea proiectului și 

informează la timp Autoritatea Contractantă despre problemele apărute. 

➔ Face propuneri de îmbunătățire pentru a maximiza eficienta 

atingerii obiectivelor propuse. 

➔ Întreține taskurile și activitățile într-un sistem de Project 
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Management  

Server (Infrastructure) 

Administrator 

➔ Instalează și configurează aplicații software în infrastructură server 

aplicații (sau cloud) 

➔ Întreține aplicații software; 

➔ Configurează aplicații software; 

➔ Actualizează sisteme de operare și librării adițional servere de 

aplicații 

➔ Crearea/efectuarea de proceduri de backup date 

➔ Crearea/efectuarea de proceduri de monitorizare 

disponibilitate/funcționare/consum resurse a produselor server din 

producție 

➔ Întocmește și definește procedurile de 

actualizare/instalare/configurare/backup asociate produselor software în 

serverele de aplicații 

➔ Administrare infrastructuri software cloud si on prem 

➔ Identificare problemelor din retea si rezolvarea lor; 

➔ Discuții cu clientului pentru a specifica necesitățile rețelei și 

bugetarea ei; 

➔ Monitorizare sistemelor din rețea si actualizarea software-urilor 

care rulează pe masini; 

➔ Definirea politicilor securitate și acces in retea; 

➔ Configurarea utilizatorilor, permisiunilor, parolelor, etc. 

Inginer DevOps ➔ Crearea/efectuarea/programarea scripturilor/procedurilor în 

vederea automatizării proceselor IT.  

➔ Configurează aplicații software, actualizează sisteme de operare și 

librării adițional servere de aplicații si automatizeaza aceste procese 

➔ Crearea/efectuarea/programarea scripturilor/procedurilor în 

vederea automatizării instalării / configurării produselor software din  

infrastructură server aplicații 

➔ Crearea/efectuarea/programarea scripturilor/procedurilor în 

vederea automatizării proceselor de backup din infrastructură server 

aplicații  
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➔ Întocmirea și definirea documentației aferente muncii prestate 

➔ Instalare și configurare produse software în infrastructură server 

aplicații (sau cloud); 

➔ Automatizarea proceselor de instalare / backup / actualizare din 

infrastructura server aplicații. 

 

 

a. Manager de proiect (Project Manager) 

Studii  Studii superioare  finalizate  cu diplomă de licență (sau echivalent). 

Experienţa generală  
Minim 5 ani experiență în ocuparea unei poziții prin prisma căreia a avut 

responsabilități și sarcini de project management. 

Experiența specifică 

Experienţă specifică demonstrată prin participarea în cel puţin un proiect/ 

contract încheiat cu succes, având ca obiect  servicii de mentenanță 

software, sau de dezvoltare software,  la nivelul căruia să fi deţinut poziţia 

de manager de proiect/contract/ coordonator proiect/contract ; 

Cunoștințe necesare 

− Cunoașterea metodologiei de management de proiect ; 

− Cunoașterea fazelor procesului de dezvoltare software (software 

development life cycle); 

− Capacitatea de a evalua riscurile legate de proiect și de a lua măsuri de 

limitare a acestora; 

− Abilități avansate de comunicare și relaționare cu toate părțile 

interesate dintr-un proiect de dezvoltare software; 

− Cunoștințe în utilizarea a cel puțin unui software de management de 

proiect (Ms Project, Jira, YouTrack etc).  

Demonstrare cunoștințe/ 

experiența specifică 

Scrisoare de recomandare per fiecare proiect/contract  finalizat cu succes 

din care reiese implicarea, experiența și cunoștințele solicitate, contracte 

în care a prestat astfel de activități, fișa de post, contractul de muncă,  

(sau alte documente justificative) din cuprinsul cărora să reiasă obiectivele 

postului și descrierea atribuțiilor specifice managementului de proiecte. 

Diplome/Certificari/ 

Atestate / Acreditari 

Deţinerea de cunoştinţe în domeniul managementului de proiect dovedite 

prin prezentarea unei diplome/certificări recunoscute la nivel 

naţional/internaţional  

 

b. Server (Infrastructure) Administrator 

Studii  Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent.    

Experienţa generală 
Minim 5 ani experienţă în ocuparea unei poziții prin prisma căreia a avut 

responsabilități și sarcini de Server (Infrastructure) Administrator. 
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Experiența specifică 

Experienţa specifica demonstrată prin participarea în cel puţin un 

proiect/contract încheiat cu succes, având ca obiect servicii de dezvoltare 

sau mentenanță software, la nivelul căruia să fi deținut poziția de Server 

(Infrastructure) Administrator.  

Cunoștințe necesare 

− Cunoștințe de avansate de configurare și instalare hardware și 

software: servere, rețele/subrețele și sisteme de operare, Windows, 

Linux, etc; 

− Cunoștințe avansate despre cele mai bune practici pentru 

managementul, controlul și monitorizarea unei rețele; 

− Cunoștințe avansate despre firewalls, VPN, securitate rețea, 

identificarea problemelor și rezolvarea lor; 

− Cunoștințe avansate despre întreținere produse software, proceduri de 

backup și recuperarea datelor, precum și metodologii de prevenire și 

evitare a dezastrelor.  

Demonstrare cunoștințe / 

experiență 

Scrisoare de recomandare per fiecare proiect/contract finalizat cu succes 

din care reiese implicarea, experiența și cunoștințele solicitate, contracte 

în care a prestat astfel de activități, fișa de post, contractul de muncă 

(sau alte documente justificative), din cuprinsul cărora să reiasă 

obiectivele postului și descrierea atribuțiilor specifice; 

Diplome/Certificari/ 

Atestate/Acreditari 

Deţinerea de cunoştinţe în domeniul administrării infrastructurilor 

hardware dovedite prin prezentarea unei diplome/ certificări recunoscute 

la nivel naţional/internaţional. 

 

c. Inginer DevOps 

Studii  Studii superioare absolvite cu diplomă de licență, sau echivalent  

Experienţa generală 
Minim 5 ani experienţă în ocuparea unei poziții prin prisma căreia a avut 

responsabilități și sarcini de dezvoltare software (software development) și 

operațiuni IT 

Experiența specifică 

Experienţa specifica demonstrată prin participarea în cel puţin un 

proiect/contract încheiat cu succes, având ca obiect servicii de dezvoltare 

sau mentenanță software, la nivelul căruia să fi deținut poziția de Inginer 

DevOps. 

Cunoștințe necesare 

− Cunoștințe în programare specifice intocmirii de scripturi automatizare 

(Bash, Python sau Ruby);  

− Cunoștințe avansate de unelte DevOps: Jenkins, Groovy, Ansible, 

Docker, Chef, Puppet, Splunk, etc; 

− Cunoștințe avansate de sisteme cloud: Azure, AWS, GCP, etc; 

− Cunoștințe instalare/configurare aplicații software;  

− Cunoștințe avansate de networking;  

− Cunoștințe avansate sisteme de operare tip server;  

− Cunoștințe avansate de instalare și configurare a bazelor de date: Sql si 

NoSql; 

− Cunoștințe avansate de sisteme de virtualizare: VMWare, VirtualBox, 
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Windows Virtual PC, Docker, Kubernetes, OpenShift, etc; 

− Cunoștințe avansate securitate informatică;  

− Cunoștințe avansate de hardware server și stații de lucru;  

− Experiența cu unelte de monitorizare: Grafana, Nagios, Prometheus, 

etc.  

Demonstrare cunoștințe/ 

experiență 

Scrisoare de recomandare per fiecare proiect/contract finalizat cu succes 

din care reiese implicarea, experiența și cunoștințele solicitate, contracte 

în care a prestat astfel de activități, fișa de post, contractul de muncă 

(sau alte documente justificative), din cuprinsul cărora să reiasă 

obiectivele postului și descrierea atribuțiilor specifice; 

Diplome/Certificări/ 

Atestate/Acreditări 

Deţinerea de cunoştinţe în domeniu dovedite prin prezentarea unei 

diplome/ certificări recunoscute la nivel naţional/internaţional 

 

4.6.4. Valoare estimată 

Acest lot va cuprinde un număr minim de 7 contracte subsecvente și un număr de maxim de 11 contracte 

subsecvente.  

Cel mai mic contract subsecvent din cadrul acestui lot presupune un efort de 20 zile-om și are o valoare 

totala estimată de 45.814 lei fără TVA. 

Cel mai mare contract subsecvent din cadrul acestui lot presupune un efort de 50 zile-om și are o valoare 

totala estimată de 114.535 lei fără TVA. 

Valoarea totala estimată pentru execuția tuturor contractelor subsecvente din cadrul acestui lot este de 

572.676 lei fără TVA și presupune un efort de 250 zile-om. 

Nr. minim 

contracte 

subsecvente/ 

Lot 

Zile om pentru 

cel mai mic 

contract 

subsecvent din 

acest lot 

Valoare estimată 

pentru cel mai 

mic contract 

subsecvent din 

acest lot (lei) 

Nr. maxim 

contracte 

subsecvente/ 

Lot 

Zile om pentru 

cel mai mare 

contract 

subsecvent  din 

acest lot 

Valoare 

estimată pentru 

cel mai mare 

contract 

subsecvent din 

acest lot (lei) 

7 20 45.814 11 50 114.535 

 

Având în vedere că pentru realizarea celui mai mic contract subsecvent autoritatea contractantă a 

estimat un necesar de 5 experți cheie (1 manager de proiect, 2 Server (Infrastructure) Administrator, 2 

Inginer DevOps), iar pentru realizarea celui mai mare contract subsecvent, autoritatea contractantă  

estimează  necesitatea suplimentării numărului de experți  cheie cu încă 5 experți non-cheie, respectiv 1 

manager de proiect,  2 Server (Infrastructure) Administrator, 2 Inginer DevOps, ofertanții vor transmite 
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documentele solicitate în caietul de sarcini al acordului -cadru, care certifică îndeplinirea cerințelor 

minime de calificare doar pentru experții cheie, iar pentru experții non-cheie, ofertanții care  dispun de 

numărul suplimentar de experți non-cheie, vor trebui să nominalizeze persoanele propuse, urmând ca 

documentele justificative solicitate prin documentația de atribuire care demonstrează  îndeplinirea 

cerințelor minime solicitate a fi îndeplinite în caietul de sarcini aferente acordului cadru, să fie 

prezentate în cadrul procesului de reofertare inițiat pentru realizarea fiecărui  contract subsecvent. 

Documentele care vor fi prezentate la acel moment sunt următoarele: 

● declarația de disponibilitate semnată de persoana propusă, în cazul în care aceasta nu este 

angajatul ofertantului. 

● Curriculum Vitae (CV), aferent fiecărei persoane propuse în cadrul echipei, semnat de către 

fiecare titular și datat. 

● Copii ale documentelor justificative relevante care demonstrează îndeplinirea cerințelor 

referitoare la studiile, expertiza și experiența specifică relevantă solicitată și prezentată în CV, 

cum ar fi: 

❖ diplome de studii, certificări, alte diplome relevante; 

❖ recomandări sau alte documente edificatoare din care să reiasă activitățile desfășurate 

și care să evidențieze experiența profesională specifică relevantă; 

Copiile documentelor trebuie să fie confirmate pentru conformitate cu originalul documentelor 

respective. Certificatele/diplomele/ documentele justificative emise în altă limbă decât limba 

română vor fi prezentate în limba de origine, însoțite de traducerea autorizată în limba română. 

În cazul în care unul din experții non-cheie dintre cei solicitați în cadrul procesului de reofertare pentru 

realizarea unui contract subsecvent, nu îndeplinește criteriile de calificare stabilite, ofertantul va fi 

descalificat din respectivul proces de reofertare. 

4.6.5. Evaluare oferte si factori de evaluare 

Criteriul de atribuire este „cel mai bun raport calitate-preț”. 

Factorii de evaluare utilizați pentru aplicarea criteriului cel mai bun raport calitate-preț sunt: 

• factorul “prețul ofertei” are o pondere de 20% în totalul criteriului de atribuire, căruia îi corespunde 

un maximum de 20 puncte; 

• factorul “capacitate tehnică” - are o pondere de 80% în totalul criteriului de atribuire, căruia îi 

corespunde un maxim de 80 puncte; 

Punctajul final al ofertei va fi stabilit prin calcularea sumei punctajelor aferente fiecărui factor de 

evaluare, calculate conform algoritmului de calcul: Pofertă = Pfin + Ptehn unde 

Pofertă  reprezintă punctajul obținut de fiecare ofertă; 

Pfin   reprezintă punctajul obținut de fiecare ofertă, pentru factorul de evaluare „prețul ofertei”; 
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Ptehn  reprezintă punctajul obținut de fiecare ofertă, pentru factorul de evaluare „capacitate tehnică”; 

Punctajul tehnic este compus din factori stabiliți pentru evaluarea și selectarea celor mai competitive 

oferte  și se acordă astfel: Ptehn = Pexp 

Pexp., reprezintă punctajul obținut de fiecare ofertă, pentru factorul de evaluare nr. 2, „experiență 

profesională a personalului propus”. 

Factorii luați în considerare pentru evaluarea ofertelor și punctajul aferent fiecărui factor sunt 

prezentați în continuare:   

Denumire și nr. factor 

evaluare 

 Factori de evaluare Pondere Punctaj maxim 

acordat 

Prețul  
ofertei  

factor nr. 1 Propunerea financiară fără TVA – Pfin 20% 20 p  

Propunerea 

tehnică factor nr. 2 
Experiența profesională a personalului 

propus - Pexp 

80% 80 p 

  TOTAL 100% 100 p  

Factorii de evaluare și ponderea alocată: 

Denumire factor  
evaluare 

Descriere Pondere (%) 
Punctaj maxim  

Factor de evaluare nr.1 

 Prețul ofertei 

Componentă a propunerii  

financiare 

20% 
Punctaj maxim factor:  

20 puncte   

Factorul constă în componenta financiară a ofertei, respectiv prețul ofertei fără TVA.  

Ofertanții, în vederea dimensionării propunerii financiare, se vor raporta la nivelul celui mai mare 

contract subsecvent al acestui lot, din punct de vedere al numărului de experți necesar pentru 

realizarea acestui contract subsecvent, precum  și la efortul estimat de autoritatea contractantă, 

exprimat în zile-om. 

Ofertanții vor cota propria valoare a efortului aferent fiecărei categorii de experți, vor calcula media  

acestui efort și vor obține valoarea celui mare contract subsecvent, înmulțind această valoare medie  

cu efortul estimat de autoritatea contractantă  pentru realizarea celui mai mare contract subsecvent.  

Valoarea propunerii financiare a lotului, se va obține înmulțind valoarea medie proprie  a efortului 

calculat anterior de fiecare ofertant, cu efortul estimat de autoritatea contractantă pentru realizarea 
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tuturor contractelor subsecvente aferente acestui lot. 

Criteriul relevant pentru Autoritatea Contractantă, în aceasta procedura de achizitie, este 

reprezentat de valoarea   costurilor efortului pentru fiecare expert, iar cele două valori calculate 

anterior, și anume valoarea pentru cel mai mare contract subsecvent, respectiv valoarea pentru întreg 

lotul, vor fi folosite pentru a verifica dacă valorile rezultate  depășesc bugetul alocat de către 

Autoritatea Contractantă pe lot, respectiv contract subsecvent, caz în care ofertantul va fi respins. 

 

Prețul fără TVA, va fi exprimat în lei și Euro fără TVA. Conversia leu/euro se va realiza la valoarea 

cursului de schimb al BNR de la data publicării anunțului de participare în SEAP.  

Criteriu: valoarea propunerii financiare în lei, fără TVA. 

Ofertele care depășesc bugetul maxim disponibil pentru acest lot vor fi respinse. 

Algoritm de calcul 

Punctajul se acordă astfel: 

a) Pentru cel mai scăzut dintre prețurile  propunerilor financiare se acordă punctajul maxim alocat, 

respectiv 20 puncte; 

b) Pentru celelalte prețuri ale propunerilor financiare, punctajul Pfinn, se calculează astfel: 

Pfinn = (Pretmin.ofertat/Pretn) x 20 

 

Denumire factor  

evaluare nr.2 

Descriere Pondere (%) 

Punctaj maxim 

(puncte) 

 

Experiența profesională a 

 personalului/experților propuși -  Pexp 

 

 

 

Factorul Experiența experților se 

concretizează în numărul de 

proiecte/contracte finalizate cu 

succes,  în care respectivii experți 

au ocupat o poziţie similară, la 

nivelul căreia să fi desfăşurat 

activităţi comparabile cu 

responsabilităţile ce urmează să le 

îndeplinească în viitorul lot al 

acordului cadru.   

80% 

Punctaj maxim 

factor evaluare 

nr.2 

80 puncte 

Factorul de evaluare nr.2 „Experiența profesională a personalului/experților propuși”, constă în 

însumarea punctajelor obținute de fiecare expert propus, în conformitate cu documentele 



 

131 

prezentate de ofertanți și analizate de comisia de evaluare, și se calculează astfel: 

 Pexp = Pexp1 + Pexp2 + Pexp3 

Pexp1 reprezentând punctajul maxim de 20 puncte acordat rolului de Project Manager; 

Pexp2 reprezentând punctajul maxim de 30 puncte acordat rolului de Server (Infrastructure) 

Administrator; 

Pexp3  reprezentând punctajul maxim de 30 puncte acordat rolului de Inginer DevOps. 

Pentru  a nu distorsiona rezultatul aplicării factorului de evaluare, punctarea experienței 

profesionale a personalului/experților propuși, a fost definită în intervale de punctare (peste nivelul 

minim solicitat), intervale în care se încadrează experienţa expertului ce face obiectul analizei 

factorului de evaluare, măsurată prin numărul de proiecte la care a participat, realizând activităţi 

similare cu cele ce urmează a le implementa în cadrul viitorului contract, sau în cazul managerului 

de proiect, a administratorului de infrastructură și a inginerului DevOps, suplimentar față de cerința 

referitoare la numărul de proiecte la care a participat, se solicită prezentarea, peste nivelul minim 

solicitat, de diplome/certificări recunoscute la nivel naţional/internaţional în domeniul de activitate 

specific fiecărui expert. 

Punctajul total maxim al factorului de evaluare nr.2 ce poate fi acordat unei propuneri tehnice pentru 

demonstrarea experienței profesionale a personalului/experților propuși, este de 80 de puncte.  

 

Cerințe solicitate pentru  

îndeplinirea factorului 

 de evaluare nr.2 

Denumirea 

 expertului solicitat 

Punctaj în cadrul 

factorului de 

evaluare nr.2 

Factor de evaluare:  

Experiența profesională  

a expertului nr.1 propus - Pexp1 

- Experienţă demonstrată prin participarea în proiecte 

/contracte încheiate cu succes la nivelul cărora să fi 

deţinut poziţia de manager de proiect/contract sau 

coordonator proiect/contract și care au avut ca obiect, 

domenii comparabile cu obiectul servicii de dezvoltare 

software sau mentenanta software. 

 

- Deţinerea de cunoştinţe în domeniul managementului de 

proiect dovedite prin prezentarea de diplome/certificări 

recunoscute la nivel naţional/internaţional.    

Expert nr.1 

Manager de proiect 

 

Punctaj factor   

20 puncte 

Algoritm de calcul: Pexp1 = Pnrpr + Pdiplome, unde: 

Pnrpr = punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte, la care a participat expertul propus 
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pentru poziția de Manager de proiect, prezentate în plus față de cerința minimă, maxim 15 puncte; 

Pdiplome = punctajul acordat pentru certificările suplimentare în domeniul Managementului de proiect, 

prezentate în plus față de cerința minimă, maxim 5 puncte. 

Pnrpr, punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte în care a participat expertul propus 

pentru poziția de Manager de proiect, prezentate în plus față de cerința minimă, se va acorda și  

calcula astfel: 

Punctajul12 se va acorda astfel:  

● pentru participarea într-un număr mai mare de 5 proiecte/contracte -15 puncte 

● pentru participarea între 4 și 5 proiecte/contracte - 10 puncte 

● pentru participarea între 1 și 3 proiecte/contracte - 5 puncte 

Se acordă punctaj pentru persoana nominalizată pentru poziția solicitată pentru care se prezintă 

recomandări/documente relevante care să demonstreze participarea în proiecte/contracte 

coordonate în calitate de Manager de proiect, având ca obiect servicii de dezvoltare software sau 

mentenanta software. 

Se vor contoriza ca și număr doar proiectele/contractele finalizate, în care respectiva persoană a 

fost nominalizată în această poziție. 

NOTĂ: În situația în care expertul propus a fost nominalizat într-un acord cadru, prin intermediul 

căruia au fost derulate mai multe contracte subsecvente care corespund cerinței de similaritate, se 

va contoriza ca experiență numai 1(unu) contract subsecvent al respectivului acord cadru în care 

expertul propus a fost nominalizat în poziția solicitată prin cerință și în cadrul căruia a desfășurat  

activități similare cu cele care urmează a fi îndeplinite în cadrul prezentului lot al acordului cadru, 

nu numărul de contracte subsecvente ale respectivului acord cadru. 

În cazul în care expertul propus nu a participat la niciun proiect/contract similar, oferta se va 

considera ca fiind neconformă. 

Participarea într-un proiect/contract similar se consideră conformă (fiind condiție minimă 

obligatorie) și nu se punctează. 

Pdiplome, punctajul acordat pentru certificările suplimentare în domeniul Managementului de proiect, 

în plus față de cerința minimă, se va acorda astfel: 

- Prezentarea uneia dintre diplomele/certificatele următoare, recunoscute la nivel 

național/internațional, care demonstrează finalizarea programului de certificare în domeniul 

proiectului de management: PMP; sau PMI-ACP; sau CSM (Certificare Scrum Master);  sau Professional 

Scrum Master I, II,  III - 5 puncte 

- Prezentarea unei certificări naționale conform COR 242101 - 2,5 puncte 

Prezentarea unei singure diplome/certificări recunoscute la nivel naţional/internaţional nu se 

punctează, fiind condiție minimă obligatorie.  

 
12 Pentru acest punctaj vor fi luate în calcul proiectele în plus față de cerința minima. 
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Cerințe solicitate pentru  

îndeplinirea factorului 

 de evaluare nr.2  

Denumirea 
 expertului solicitat 

Punctaj în cadrul 
factorului de 
evaluare nr.2  

Factor de evaluare: 

Experiența profesională a  

expertului nr.2 propus - Pexp2 

- Experiența demonstrată prin participarea în calitate de 

Server (infrastructure) Administrator, în 

proiecte/contracte încheiate cu succes și care au avut ca 

obiect servicii de dezvoltare software sau mentenanta 

software. 

 

- Deţinerea de cunoştinţe în domeniul administrării 

infrastructurilor, dovedite prin prezentarea de 

diplome/certificări recunoscute la nivel 

național/internațional  

Expert nr.2 

Server 
(infrastructure) 
Administrator 

 

2 experți 

Punctaj factor   
30 puncte 

Algoritm de calcul: Pexp2 = Pnrpr + Pdiplome, unde: 

Pnrpr = punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte, la care a participat expertul propus 

pentru poziția de Server (infrastructure) Administrator, prezentate în plus față de cerința minimă, 

maxim 15 puncte; 

Pdiplome = punctajul acordat pentru certificările suplimentare în domeniul administrării 

infrastructurilor, maxim 15 puncte. 

 

Pnrpr punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte la care au participat experții propuși 

pentru poziția de Server (infrastructure) Administrator, prezentate în plus față de cerința minimă, 

se va acorda și calcula astfel:  

Punctajul13 se va acorda astfel: 

● pentru participarea într-un număr mai mare de 5 proiecte/contracte -15 puncte 

● pentru participarea între 4 și 5 proiecte/contracte - 10 puncte 

● pentru participarea între 1 și 3 proiecte/contracte - 5 puncte 

Punctajul final al factorului Pnrpr pentru cei 2 experți propuși pentru poziția de Server (infrastructure) 

Administrator, se va calcula astfel:  

Pnrpr = (P1
nrpr + P2

nrpr)/2, unde: 

- P1
nrpr reprezintă punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte, la care a participat 

expertul nr.1 propus pentru poziția de Server (infrastructure) Administrator, prezentate în plus față 

de cerința minimă; 

 
13 Pentru acest punctaj vor fi luate în calcul proiectele în plus față de cerința minima. 
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- P2
nrpr reprezintă punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte, la care a participat 

expertul nr.2 propus pentru poziția de Server (infrastructure) Administrator, prezentate în plus față 

de cerința minimă; 

Se acordă punctaj pentru persoanele nominalizate pentru poziția solicitată pentru care se prezintă 

recomandări/documente relevante care să demonstreze participarea în proiecte/contracte în 

calitate de Server (infrastructure) Administrator, având ca obiect servicii de dezvoltare software 

sau mentenanta software.  

Se vor contoriza ca și număr doar proiectele/contractele care au avut ca obiect servicii de dezvoltare 

software sau mentenanță software, și care au fost finalizate, în cadrul cărora, respectiva persoană a 

deținut aceeași poziție sau o poziție similară prin atribuțiile ce i-au revenit. 

 

NOTĂ: În situația în care expertul propus a fost nominalizat într-un acord cadru, prin intermediul 

căruia au fost derulate mai multe contracte subsecvente care corespund cerinței de similaritate, se 

va contoriza ca experiență numai 1(unu) contract subsecvent al respectivului acord cadru în  care a 

fost nominalizat în poziția solicitată prin cerință și în cadrul căruia a desfășurat activități similare cu 

cele care urmează a fi îndeplinite în cadrul prezentului lot al acordului cadru, nu numărul de 

contracte subsecvente ale respectivului acord cadru. 

În cazul în care expertul propus nu a participat la niciun proiect/contract având ca obiect servicii de 

dezvoltare software sau mentenanță software, oferta se va considera ca fiind neconformă. 

Participarea într-un proiect/contract având ca obiect servicii de dezvoltare software sau mentenanță 

software se consideră conformă (fiind condiție minimă obligatorie) și nu se punctează. 

Pdiplome punctajul acordat pentru certificările în domeniul administrării infrastructurii, suplimentar 

față de cerința minima, se va acorda astfel: 

Prezentarea unei diplome/certificări, recunoscute la nivel național/internațional, care demonstrează 

finalizarea programului de certificare în domeniul administrării infrastructurii, CCNA 3 - Cisco 

Certified Network Associate, se punctează cu 15 puncte; 

Prezentarea unei oricare altă diplome/certificare, recunoscute la nivel național/internațional, care 

demonstrează finalizarea programului de certificare în domeniul administrării infrastructurii,se 

punctează cu 10 puncte; 

Punctajul final al factorului Pdiplome pentru cei 2 experți propuși pentru poziția de Server (infrastructure) 

Administrator, se va calcula astfel: Pdiplome = (P1
diplome + P2

diplome)/2, unde: 

- P1
diplome  reprezintă punctajul acordat pentru certificările suplimentare în domeniul domeniul 

administrării infrastructurii, pentru expertul nr.1 propus pentru poziția de Server (infrastructure) 

Administrator; 

- P2
diplome  reprezintă punctajul acordat pentru certificările suplimentare în domeniul domeniul 

administrării infrastructurii, pentru expertul nr.2 propus pentru poziția de Server (infrastructure) 

Administrator; 
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Cerințe solicitate pentru  

îndeplinirea factorului 

 de evaluare nr.2 

Denumirea 
 expertului solicitat 

Punctaj în cadrul 
factorului de 
evaluare nr.2 

Factor de evaluare: 

Experiența profesională a  

expertului nr.2 propus - Pexp3 

- Experiența demonstrată prin participarea în calitate de 

Inginer DevOps, în proiecte/contracte încheiate cu succes și 

care au avut ca obiect servicii de dezvoltare software sau 

mentenanta software. 

  

- Deţinerea de cunoştinţe în domeniul DevOps, dovedite 

prin prezentarea de diplome/certificări recunoscute la 

nivel național/internațional.   

Expert nr.3 

Inginer DevOps 

2 experți 

Punctaj factor   

30 puncte 

Algoritm de calcul: Pexp2 = Pnrpr + Pdiplome, unde: 

Pnrpr = punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte, la care a participat expertul propus 

pentru poziția de Inginer DevOps , prezentate în plus față de cerința minimă, maxim 15 puncte; 

Pdiplome = punctajul acordat pentru certificările suplimentare în domeniul DevOps, maxim 15 puncte. 

 

Pnrpr punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte la care au participat experții propuși 

pentru poziția de Inginer DevOps , prezentate în plus față de cerința minimă, se va acorda și calcula 

astfel:   

Punctajul14 se va acorda astfel: 

● pentru participarea într-un număr mai mare de 5 proiecte/contracte -15 puncte 

● pentru participarea între 4 și 5 proiecte/contracte - 10 puncte 

● pentru participarea între 1 și 3 proiecte/contracte - 5 puncte 

Punctajul final al factorului Pnrpr pentru cei 2 experți propuși pentru poziția de Server (infrastructure) 

Administrator, se va calcula astfel:  

Pnrpr = (P1
nrpr + P2

nrpr)/2, unde: 

- P1
nrpr reprezintă punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte, la care a participat 

expertul nr.1 propus pentru poziția de Inginer DevOps, prezentate în plus față de cerința minimă; 

- P2
nrpr reprezintă punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte, la care a participat 

expertul nr.2 propus pentru poziția de Inginer DevOps, prezentate în plus față de cerința minimă; 

Se acordă punctaj pentru persoanele nominalizate pentru poziția solicitată pentru care se prezintă 

recomandări/documente relevante care să demonstreze participarea în proiecte/contracte în  

 
14 Pentru acest punctaj vor fi luate în calcul proiectele în plus față de cerința minima. 
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calitate de Inginer DevOps, având ca obiect domenii comparabile cu obiectul servicii de dezvoltare 

software sau mentenanta software.  

Se vor contoriza ca și număr doar proiectele/contractele finalizate în care respectiva persoană a fost 

nominalizată în această poziție. 

NOTĂ: În situația în care expertul propus a fost nominalizat într-un acord cadru, prin intermediul 

căruia au fost derulate mai multe contracte subsecvente care corespund cerinței de similaritate, se 

va contoriza ca experiență numai 1(unu) contract subsecvent al respectivului acord cadru în  care a 

fost nominalizat în poziția solicitată prin cerință și în cadrul căruia a desfășurat activități similare cu 

cele care urmează a fi îndeplinite în cadrul prezentului lot al acordului cadru, nu numărul de 

contracte subsecvente ale respectivului acord cadru. 

În cazul în care expertul nu a participat la niciun proiect/contract similar, oferta se va considera ca 

fiind neconformă. 

Participarea într-un proiect/contract similar se consideră conformă (fiind condiție minimă 

obligatorie) și nu se punctează. 

Pdiplome punctajul acordat pentru certificările în domeniul DevOps, suplimentar față de cerința 

minima, se va acorda astfel: 

Prezentarea unei diplome/certificări dintre cele enumerate mai jos, recunoscute la nivel 

național/internațional, care demonstrează finalizarea programului de certificare: 

- AWS Certified DevOps Engineer Professional; 

- Azure DevOps Solutions Certification; 

- CKA Certified Kubernetes Administrator (CKA) 

se punctează cu 15 puncte. 

Prezentarea unei oricare diplome/certificări, recunoscute la nivel național/internațional, care 

demonstrează finalizarea unui program de certificare în domeniul de activitate, altul decât cele 

enumerate mai sus, se punctează cu 7,5 puncte. 

Punctajul final al factorului Pdiplome pentru cei 2 experți propuși pentru poziția de Server (infrastructure) 

Administrator, se va calcula astfel: Pdiplome = (P1
diplome + P2

diplome)/2, unde: 

- P1
diplome  reprezintă punctajul acordat pentru certificările suplimentare în domeniul DevOps, pentru 

expertul nr.1 propus pentru poziția de Inginer DevOps; 

- P2
diplome  reprezintă punctajul acordat pentru certificările suplimentare în domeniul DevOps, pentru 

expertul nr.2 propus pentru poziția de Inginer DevOps;  

Evaluarea propunerii tehnice: 

Oferta tehnică va fi evaluată în raport cu cerințele caietului de sarcini.  

Punctajul se va acorda pentru specificațiile care depășesc cerințele minime, conform factorilor de 

evaluare specificați. 

Evaluarea ofertelor: 

Punctajul final al ofertelor, va fi stabilit prin calcularea sumei punctajelor aferente fiecărui factor de 
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evaluare, calculate conform algoritmului de calcul prezentat. În baza prevederilor art. 115 alin.(2) 

lit. b) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă stabilește încheierea acordului cadru cu mai 

mulți operatori economici, respectiv 15, având în vedere complexitatea și volumul/cantitatea 

serviciilor/activităților care fac obiectul acordului-cadru, durata de valabilitate stabilită, precum și  

necesitățile și constrângerile autorității contractante și în măsura în care există un număr suficient 

de operatori economici care au îndeplinit criteriile de calificare și care au prezentat oferte 

admisibile. 

Primele 15 oferte admisibile stabilite în ordine descrescătoare a punctajului obținut, vor fi declarate 

câștigătoare și vor putea participa la procesul de reofertare pentru atribuirea contractelor 

subsecvente.  

În cazul în care două sau mai multe oferte acumulează același punctaj total, departajarea se va face 

având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordine descrescătoare a ponderilor 

acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă va solicita noi propuneri 

financiare, oferta desemnată câștigătoare fiind cea cu propunerea financiară cea mai mică. 

În cazul în care numărul operatorilor economici care au îndeplinit criteriile de calificare şi care au 

prezentat oferte admisibile este mai mic decât numărul maxim stabilit (15 operatori economici) 

indicat în anunţul de participare, autoritatea contractantă va continua procedura de atribuire pentru 

încheierea acordului-cadru numai cu acel/acei operator/operatori economic/economici care 

îndeplineşte/îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie solicitate şi care au prezentat ofertă 

admisibilă. 

Contractele subsecvente se vor atribui cu reluarea competiției între operatorii economici care sunt parte 

la acordul-cadru, conform dispozițiilor art. 118 alin. (1) lit. b) și art. 119 din Legea nr. 98/2016 și art. 110 

din HG nr. 395/2016; reluarea competiției se va face prin intermediul SEAP. 

Elementele/condițiile care rămân neschimbabile pe întreaga durată a acordului-cadru sunt: 

obligațiile pe care operatorii economici și le-au asumat prin propunerea tehnică, în ceea ce privește 

cerințele privind experiența generală, specifică și profesională a experților, cunoștințele necesare 

ale acestora, diplome/certificări ale cunoștințelor dobândite. 

Autoritatea contractantă atribuie fiecare contract subsecvent ofertantului care prezintă oferta cea 

mai avantajoasă din punct de vedere economic, desemnată prin aplicarea criteriului de atribuire 

„prețul cel mai scăzut”. Elementul care va face obiectul reluării competiției pentru atribuirea  

contractelor subsecvente este exclusiv prețul total aferent serviciului care face obiectul contractului 

subsecvent, respectiv tariful zi-om îmbunătățit față de cel ofertat la nivelul acordului - cadru, 

raportat la efortul estimat de autoritatea contractantă în caietul de sarcini pentru fiecare categorie 

și număr de experți solicitați în vederea realizării respectivului contract subsecvent. 

Operatorii economici au dreptul ca, în procesul de reofertare, să modifice elementul care face 

obiectul reluării competiției numai în sensul îmbunătățirii acestuia, respectiv tariful zi-om al 

experților, fără să afecteze elementele/condițiile stabilite în acordul cadru. În cazul în care, în urma 

reofertării, autoritatea contractantă nu obține îmbunătățiri ale elementului care face obiectul 

reluării competiției, aceasta are obligația de a atribui contractul subsecvent ofertantului clasat pe 

primul loc în cadrul procedurii aplicate pentru încheierea acordului-cadru, prin luarea în considerare 
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a condițiilor și elementelor prevăzute în oferta inițială a acestuia, actualizată.  

 

4.6.6. Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor 

Etapa include realizarea următoarelor livrabile: 

a. Document inventar al tuturor produse software instalate în infrastructura 

b. Document proceduri actualizare a produselor software care fac subiectul actualizărilor 

c. Asigurarea bunei funcționări (disponibilități) în proportie în 99% din timpul contractului 

 

4.6.7. Receptie / acceptanta finala 

 

Execuția corectă este identificată prin buna funcționare a sistemelor într-o perioada de 99% din 

perioada contractată și documentarea corectă a activităților desfășurate – vezi livrabile. 

4.7. Lotul 7 - Servicii mentenanta software 

4.7.1. Descriere necesităților 

Orice produs software poate genera erori chiar și după o testare/acceptanta riguroasă. 

Scopul serviciului de mentenanță e de a asigura buna functionalitate a produsului și după încheierea   

perioadei de dezvoltare/garanție. 

4.7.2. Cerințe specifice 

În aceasta etapa se vor avea în vedere desfasurarea urmatoarelor activitati, conform cerințelor 

furnizate de ADR: 

✔ Rezolvarea bugurilor apărute în mediul de producție 

✔ Modificarea functionalitatilor existente devenite neconforme din motive diverse (modificare 

legislativă, etc) 

✔ Modificări / îmbunătățiri structuri de baze de date și backup 

✔ Dezvoltare (extindere) funcționalități noi specifice 

✔ Livrarea documentației specifice acestei etape în concordanță cu rezultatele care trebuie 

obținute în urma prestării serviciilor conform capitolului 4.7.6.  

4.7.3. Resurse umane necesare 

Având în vedere complexitatea, dimensiunea şi importanţa viitoarelor proiecte și raportându-ne la cel mai 

mare contract subsecvent, din cadrul acestui lot, se consideră necesară solicitarea unui număr minim de  7 

experți cheie, 1 Manager de proiect, 1 Specialist design interfață (UI/UX Designer), 1 Backend Dev 
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(Java/PHP/GoLANG/C++/Python/.Net), 1 Analist de business (Business Analyst), 1 Analist Programator 

(Software Architect), 1 Tester automatizări, 1 Expert securitate) care să întrunească următoarele cerinţe 

minime obligatorii privind experienţa şi competențele personalului din cadrul echipei furnizorului, și 4 

experți non-cheie 1 Frontend Dev (Javascript si HTML și CSS), 1 Manager de produs (Product manager - 

Wireframe), 1 Server (Infrastructure) Administrator, 1 Tester manual. 

 

 
Tip expert 

Nr. minim de 

experți 
Tip expert 

a. Manager de proiect (Project Manager) 1 Cheie 

b. Specialist design interfata (UI/UX Designer) 1 Cheie 

c. Backend Dev (Java/PHP/GoLANG/C++/Python/.Net) 1 Cheie 

d. Frontend Dev (Javascript si HTML si CSS) 1 Non-cheie 

e. Analist de business (Business Analyst) 1 Cheie 

f. Manager de produs (Product manager - Wireframe) 1 Non-cheie 

g. Analist Programator (Software Architect) 1 Cheie 

h. Server (Infrastructure) Administrator 1 Non-cheie 

i. Tester Manual (QA Engineer) 1 Non-cheie 

j. Tester Automatizări (QA Automation Engineer) 1 Cheie 

k. Expert Securitate (Security Expert) 1 Cheie 

Responsabilități ale experților echipei de implementare: 

 

EXPERT Responsabilitățile expertului  

Manager de proiect 

(Project Manager) ➔ Coordonarea eficientă a tuturor activităților proiectului în vederea 

atingerii obiectivelor stabilite la cele mai înalte standarde de calitate. 

➔ Pregătirea și organizarea planurilor de activitate în cadrul 

proiectului și asigurarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor 

proiectului. 

➔ Asigurarea comunicării cu Autoritatea Contractantă și respectarea 

obligațiilor contractuale. 

➔ Întocmește, împreună cu Autoritatea Contractantă, planul de 

execuție a unui proiect 

➔ Monitorizează activitățile în vederea contabilizării modului de 
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execuție si determinării eventualelor întârzieri 

➔ Coordonează activitățile din cadrul proiectului supervizând direct 

echipele tehnice si echipe partenere (daca e cazul). 

➔ Monitorizează în timp progresul atins față de obiectivele propuse și 

redactează rapoarte lunare către Autoritatea Contractantă si parteneri 

(daca e cazul) cu respectarea datelor prevăzute în contracte. 

➔ Asigură circulația informației in cadrul proiectului organizând 

periodic întâlniri cu echipa Autoritatii Contractante. 

➔ Asigură rezolvarea problemelor apărute în realizarea proiectului și 

informează la timp Autoritatea Contractantă despre problemele apărute. 

➔ Face propuneri de îmbunătățire pentru a maximiza eficienta 

atingerii obiectivelor propuse. 

➔ Întreține taskurile și activitățile într-un sistem de Project 

Management  

Specialist design 

interfata (UI/UX 

Designer) 

➔ 'Prezintă propuneri de design pe baza documentației/wireframe-

urilor primite de la Autoritatea Contractanta 

➔ Creează design de interfețe pe baza documentației de produs / 

wireframe-uri 

➔ Efectuează procese de usability testing, A/B testing, remediază 

eventualele probleme apărute 

➔ Preia feedback din partea stakeholderilor interni/externi și 

actualizează design-ul  

➔ Colaborează cu echipele interne relevante pentru urmărirea 

evoluției produsului, validarea design-ului și efectuarea de actualizări în 

cazul introducerii unor noi funcționalități/actualizări  

Backend Dev 

(Java/PHP/GoLANG/

C++/Python/.Net) 

➔ Dezvoltare produse software și întocmire documentație aferentă 

procesului de dezvoltare; 

➔ Dezvoltă și întreține aplicații software și baze de date; 

➔ Scrie programe software (cod sursă) conform caietelor de sarcini / 

specificatii și a documentelor tehnice; 

➔ Scrie testele unitare pentru codul sursă creat; 

➔ Remediază bug-uri si erori din codul sursa al produselor software; 



 

141 

➔ Optimizează cod sursă; 

➔ Revizuiește cod sursă; 

➔ Proiectează scheme logice și diagrame pentru structurarea 

cerințelor proiectului în secvențe logice; 

➔ Elaborează module de cod în limbaje de programare folosind medii 

de dezvoltare integrate; 

➔ Configurează aplicațiile necesare, testează aplicațiile și modifică 

programele; 

➔ Proiectează și modifică structura bazelor de date prin codarea 

descrierii datelor folosind sisteme de gestiune a bazelor de date; 

➔ Colectează, structurează și analizează informațiile; 

➔ Întocmește rapoarte tehnice; 

➔ Asigură accesul celorlalți membri ai echipei la informațiile 

colectate; 

➔ Asigură buna funcționare a programelor dezvoltate prin respectarea 

procedurilor legate de protecția împotriva atacurilor informatice; 

Frontend Dev 

(Javascript si HTML si 

CSS) 

➔ Dezvoltare produse software și întocmire documentație aferentă 

procesului de dezvoltare; 

➔ Dezvoltă și întreține aplicații software și baze de date; 

➔ Scrie programe software (cod sursă) conform caietelor de sarcini / 

specificatii și a documentelor tehnice; 

➔ Scrie testele unitare pentru codul sursă creat; 

➔ Remediază bug-uri si erori din codul sursa al produselor software; 

➔ Optimizează cod sursă; 

➔ Revizuiește cod sursă; 

➔ Proiectează scheme logice și diagrame pentru structurarea 

cerințelor proiectului în secvențe logice; 

➔ Elaborează module de cod în limbaje de programare folosind medii 

de dezvoltare integrate; 

➔ Configurează aplicațiile necesare, testează aplicațiile și modifică 

programele; 

➔ Proiectează și modifică structura bazelor de date prin codarea 
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descrierii datelor folosind sisteme de gestiune a bazelor de date; 

➔ Colectează, structurează și analizează informațiile; 

➔ Întocmește rapoarte tehnice; 

➔ Asigură accesul celorlalți membri ai echipei la informațiile 

colectate; 

➔ Asigură buna funcționare a programelor dezvoltate prin respectarea 

procedurilor legate de protecția împotriva atacurilor informatice; 

Analist de business 

(Business Analyst) 

➔ 'Întocmește specificațiile funcționale ale produselor software care 

urmează a fi dezvoltate în baza informațiilor adunate de la Autoritatea 

Contractantă. Specificațiile funcționale definite vor deservi în realizarea 

caietele de sarcini pentru dezvoltarea produselor software. 

➔ Coordonează strângerea cerințelor, analizează nevoile utilizatorilor 

aplicațiilor informatice și cerințele lor, situația existentă și cum se dorește 

a fi în viitor; 

➔ Dezvoltă o relație de comunicare cu Autoritatea Contractantă direct 

al produsului software în vederea înțelegerii cerințelor funcționale ale 

produsului software care urmează a fi dezvoltat; 

➔ Dezvoltă o relație de comunicare cu Autoritatea Contractanta 

pentru a defini fluxurile de lucru care acomodează nevoia beneficiarului în 

vederea construcției de produs software; 

➔ Strânge cerințele utilizatorilor, organizează și participă la interviuri, 

întâlniri de lucru, focus grupuri pentru a determina cerințele funcționale; 

➔ Se asigură că toate cerințele Autorității Contractante se regăsesc în 

documentul de analiză. 

➔ întocmește specificațiile funcționale ale produselor software care 

urmează a fi dezvoltate în baza informațiilor adunate de la Autoritatea 

contractantă. 

➔ Analistul de Business va fi responsabil cu colectarea, consolidarea și 

validarea cerințelor și funcționalităților care sunt necesare a fi 

implementate.  

➔ Analistul de Business organizează și conduce ședințele și întâlnirile 

cu Autoritatea Contractantă de colectare de cerințe și informații, de 

validare a documentației de analiză și de găsire a unor soluții alternative 
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pentru implementarea anumitor cerințe/funcționalități (dacă este cazul); 

➔ Analistul de Business este responsabil cu derularea activităților de 

colectare, centralizare și analiză a cerințelor de business (inclusiv procese 

și roluri); 

➔ Analistul de Business va fi implicat in analiza, modelarea și 

optimizarea proceselor de business identificate. 

➔ Analistul de Business va colecta cerințele atât din documentele care 

îi vor fi puse la dispoziție (procese, fluxuri, roluri, modele de business etc) 

dar și prin organizarea de ședințe/întâlniri cu personalul din cadrul 

Autorității Contractante 

➔ Analistul de Business va avea și rolul de a mapa informațiile din 

sistemele/soluțiile informatice operaționale existente cu noua soluție ce va fi 

dezvoltată în cadrul prezentului proiect. 

➔ Analistul de Business întocmește documentația de mapare a 

informațiilor din soluțiile existente la soluția nouă și obține validarea ei de 

către Autoritatea Contractantă; 

➔ Analistul de Business va avea și rolul de interfață între echipa 

tehnică a Contractantului și a Autorității Contractante, având o contribuție 

esențială la transpunerea corectă a cerințelor în soluția tehnică, 

identificarea de posibile îmbunătățiri care pot fi aduse proceselor de 

business ale Autorității Contractante și identificând soluții alternative în 

cazul în care anumite cerințe nu pot fi implementate datorită unor limitări 

tehnice. 

➔ Analistul de Business întocmește documentația de analiză și obține 

validarea ei de către Autoritatea Contractantă; 

➔ Analistul de Business își asumă responsabilitatea corectitudinii și 

acurateței documentelor de analiza (livrabile) prin semnarea lor; 

➔ Analistul de Business defineste scenariile și cazurile de testare; 

➔ Analistul de Business participă activ la derularea activităților de 

instruire a utilizatorilor non-tehnici din cadrul Autorității Contractante. 

Manager de produs 

(Product manager - 

Wireframe) 

➔ 'Defineste fluxurile de date, respectiv fluxurile de lucru, conform 

specificatiilor, respectiv nevoilor Autorității Contractante; 

➔ Creează wireframe-uri in baza fluxurilor de business identificate 
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➔ Realizeaza specificatii high-level pentru designul UI/UX pentru 

produsul software  

➔ Colectează date de piață și le corelează cu cerințe funcționale 

pentru produsele software, prioritizând dezvoltarea acestora 

➔ Elaborează user stories și planifică dezvoltarea funcționalităților 

produsului pe baza acestora  

➔ Elaborează planul și viziunea produsului (roadmap), anticipând 

potențiale schimbări pe termen mediu/lung  

➔ Colaborează cu managerul de proiect si Autoritatea Contractantă in 

vederea coordonării de tip administrativ 

Analist Programator 

(Software Architect) 

➔ Definire arhitectură produse software și standarde de dezvoltare 

software, respectiv uneltele de dezvoltare și tehnologiile folosite.  

➔ Creare arhitectură software produse software enterprise 

➔ Organizare și supervizare procedee tehnice de dezvoltare software 

➔ Organizare și supervizare procedee tehnice de testare software 

➔ Identifică și implementează cele mai eficiente metode de 

implementare și dezvoltare produse software 

➔ Întocmire documentație tehnica de arhitectura produs software 

➔ Întocmire de documentație tehnică pentru programatori (Technical 

Approach) per proiect 

➔ Întocmire/definire proceduri de scriere/testare cod și definire 

standarde de scriere/testare cod (coding best practices) 

➔ Identificare/Documentare soluții de integrare fluxuri de date din 

diferite produse software 

➔ Capacitatea de a înțelege mecanismele de funcționare ale produselor 

software și a tehnologiilor pe care acestea au fost construite 

➔ Întocmește și definește documentația aferentă muncii prestate 

➔ Responsabil cu arhitectura de nivel macro a Sistemului Informatic; 

➔ Acordarea de suport la definirea modelelor de date, fluxurilor de 

informație, ecranelor utilizator, nevoilor de securitate, definirea 

rapoartelor; 

➔ Proiectarea componentelor de integrare cu sistemele externe, 
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evaluarea tehnologiilor pentru posibilitatea integrării in soluții; 

➔ Implementarea celor mai avansate trend-uri în domeniul arhitecturii 

enterprise în zonele de lucru în cadrul proiectului; 

➔ Acordarea de suport în testarea Sistemului Informatic; 

Server 

(Infrastructure) 

Administrator 

➔ Instalează și configurează aplicații software în infrastructură server 

aplicații (sau cloud) 

➔ Întreține aplicații software; 

➔ Configurează aplicații software; 

➔ Actualizează sisteme de operare și librării adițional servere de 

aplicații 

➔ Crearea/efectuarea de proceduri de backup date 

➔ Crearea/efectuarea de proceduri de monitorizare 

disponibilitate/funcționare/consum resurse a produselor server din producție 

➔ Întocmește și definește procedurile de 

actualizare/instalare/configurare/backup asociate produselor software în 

serverele de aplicații 

➔ Administrare infrastructuri software cloud si on prem 

Tester Manual (QA 

Engineer) 
➔ Testează manual aplicațiile software și documentează bug-urile 

identificate. 

➔ Evaluează și testează programe software pentru a verifica că 

programele funcţionează corect şi respectă cerinţele prestabilite. 

➔ Creează și execută planuri de testare funcțională a aplicațiilor 

software; 

➔ Întocmește planul de testare și scenariile de test conform 

specificatiilor funcționale; 

➔ Întocmește rapoartele cu rezultatele testării; 

➔ Dezvoltă, menține și evaluează instrumentele de testare, 

raportează bug-urile pentru a îmbunătății calitatea aplicațiilor; 

➔ Cercetează și identifica oportunități pentru a dezvolta procese 

îmbunătățite; 

Tester Automatizări 

(QA Automation 
➔ Întocmește, definește si execută scripturile și procesele de testare 
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Engineer) automată a produselor software 

➔ Creează și execută planuri de testare automată ale securității, 

performanței, integrării și funcționalității aplicațiilor; 

➔ Întocmește planul de testare și scenariile de test conform 

specificațiilor funcționale; 

➔ Crează/efectuează proceduri de testare automată a 

funcționalităților produselor software; 

➔ Crează/efectuează proceduri de testare automată a performanței 

produselor software; 

➔ Întocmește rapoartele cu rezultatele testării; 

➔ Dezvoltă, menține și evaluează instrumentele de testare si 

raportează bugurile pentru a îmbunătății calitatea aplicațiilor; 

➔ Cercetează și identifică oportunități pentru a dezvolta procese 

îmbunătățite; 

Expert Securitate 

(Security Expert) 
➔ Întocmește planul de testare a securității produselor 

software/infrastructurilor server și scenariile de test conform specificațiilor 

funcționale.  

➔ Efectuează testele de securitate și întocmește rapoartele aferente 

➔ Evaluează și testează securitatea programelor software și 

infrastructurilor hardware aferente, pentru a verifica că programele 

funcționează corect și respectă cerințele prestabilite. 

➔ Creează si execută planuri de testare ale securității, performanței, 

integrării și funcționalității aplicațiilor; 

➔ Creează și execută planuri de testare ale securității, performanței, 

integrării și funcționalității infrastructurii server; 

➔ Întocmește planul de testare a securității produselor software și 

scenariile de test conform specificațiilor funcționale 

➔ Testează aplicațiile software pentru a identifica vulnerabilitățile de 

securitate 

➔ Întocmește rapoartele cu rezultatele testării 

➔ Întocmește și definește procedurile de securitate (atât pentru 

dezvoltarea de produse software cât și pentru testarea acestora) 
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Cerințe minime solicitate a fi îndeplinite de experții propuși: 

 

a. Manager de proiect (Project Manager) 

Studii  Studii superioare  finalizate  cu diplomă de licență (sau echivalent). 

Experienţa generală  Minim 5 ani experiență în ocuparea unei poziții prin prisma căreia a avut 

responsabilități și sarcini de project management. 

Experiența specifică 

Experienţă specifică demonstrată prin participarea în cel puţin un 

proiect/contract încheiat cu succes, având ca obiect  servicii de 

dezvoltare software sau de mentenanță software  la nivelul căruia să fi 

deţinut poziţia de manager de proiect/contract/, coordonator 

proiect/contract ; 

Cunoștințe necesare 

− Cunoașterea metodologiei de management de proiect ; 

− Cunoașterea fazelor procesului de dezvoltare software (software 

development life cycle); 

− Capacitatea de a evalua riscurile legate de proiect și de a lua măsuri 

de limitare a acestora; 

− Abilități avansate de comunicare și relaționare cu toate părțile 

interesate dintr-un proiect de dezvoltare software; 

− Cunoștințe în utilizarea a cel puțin unui software de management de 

proiect (Ms Project, Jira, YouTrack etc). 

Demonstrare 

cunoștințe/experiența 

specifică  

Scrisoare de recomandare per fiecare proiect/contract  finalizat cu succes 

din care reiese implicarea, experiența și cunoștințele solicitate, contracte 

în care a prestat astfel de activități, fișa de post, contractul de muncă,  

(sau alte documente justificative) din cuprinsul cărora să reiasă 

obiectivele postului și descrierea atribuțiilor specifice managementului de 

proiecte. 

Diplome/Certificari/ 

Atestate/Acreditari  

Deţinerea de cunoştinţe în domeniul managementului de proiect dovedite 

prin prezentarea unei diplome/certificări recunoscute la nivel 

naţional/internaţional  

 

b. Specialist design interfata (UI/UX Designer) 

Studii  Studii superioare  absolvite cu diplomă de licență.  

Experienţa generală  
Minim 5 ani experiență  în ocuparea unei poziții prin prisma căreia a avut 

responsabilități și sarcini de specialist design interfață.  

Experiența specifică 
Experiență specifică, demonstrată prin participarea în cel puţin un 

proiect/contract încheiat cu succes, la nivelul căruia să fi deținut poziția 

de specialist design interfață.  

Cunoștințe necesare 

− Cunoștințe avansate de utilizare a programelor software relevante (ex. 

Adobe Creative Suite, Miro, Sketch, suita Microsoft Office);  

− Cunoștințe avansate HTML5, CSS3; 

− O bună înțelegere a implementării practicilor de Technical SEO. 
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Demonstrare 

cunoștințe/experiență 

specifică 

− Scrisoare de recomandare per fiecare proiect/contract finalizat cu 

succes din care reiese implicarea, experiența și cunoștințele solicitate, 

contracte în care a prestat astfel de activități, fișa de post, contractul 

de muncă, (sau alte documente justificative) din cuprinsul cărora să 

reiasă obiectivele postului și descrierea atribuțiilor specifice.  

− Prezentare portofoliu cu proiectele anterioare similare 

 

c. Backend Dev (Java/PHP/GoLANG/C++/Python/.Net) 

Studii  Studii superioare  absolvite cu diplomă de licență sau echivalent.  

Experienţa generală  
Experiență  de minim 5 ani în ocuparea unei poziții prin prisma căreia a 

avut responsabilități și sarcini de backend development.   

Experiența specifică 

Experienţă specifică demonstrată prin participarea în cel puţin un 

proiect/contract încheiat cu succes, având ca obiect  servicii de 

mentenanță software, sau de dezvoltare software, la nivelul căruia să fi 

deţinut poziţia de dezvoltator back-end.  

Cunoștințe necesare 

− Cunoștințe avansate în object-oriented programming aplicabile într-unul 

din limbajele de programare menționate; 

− Cunoașterea fazelor procesului de dezvoltare software (software 

development life cycle); 

− Cunoașterea instrumentelor de dezvoltare software și testare unitară; 

− Cunoștințe despre baze de date SQL & NoSQL; 

− Cunoștințe generale despre alte limbaje de programare nemenționate; 

− Capacitatea de dezvoltare produs software în baza documentației 

specifice BRD/TSD; 

− Cunoștințe utilizare soluții de stocare și întreținere cod sursa și 

management al versiunilor (GIT); 

− Capacitatea de a documenta și explica procedeul de dezvoltare folosit. 

Demonstrare 

cunoștințe/experiență 

specifică 

Scrisoare de recomandare per fiecare proiect/contract finalizat cu succes 

din care reiese implicarea, experiența și cunoștințele solicitate, contracte 

în care a prestat astfel de activități, fișa de post, contractul de muncă, (sau 

alte documente justificative) din cuprinsul cărora să reiasă obiectivele 

postului și descrierea atribuțiilor specifice backend development.  

Diplome/Certificari/ 

Atestate/Acreditari 

Deţinerea de cunoştinţe într-unul din limbajele de programare menționate, 

dovedite prin prezentarea unei diplome/certificări recunoscute la nivel 

naţional/internaţional.  

 

d. Frontend Dev (Javascript si HTML și CSS) 

Studii  Studii superioare  absolvite cu diplomă de licență sau echivalent.  

Experienţa generală  
Minim 5 ani experiență în ocuparea unei poziții prin prisma căreia a 

avut responsabilități și sarcini de frontend development în realizarea de 

servicii de dezvoltare programe informatice.  

Experiența specifică Experienţă specifică demonstrată prin participarea în cel puţin un 

proiect/ contract încheiat cu succes, având ca obiect  servicii de 



 

149 

mentenanță software, sau de dezvoltare software, la nivelul căruia să fi 

deţinut poziţia de Frontend Dev (Javascript si HTML si CSS)  

Cunoștințe necesare 

− Cunoștințe avansate într-unul dintre platformele (frameworks) de 

dezvoltare rapida JAVASCRIPT: Angular/VueJS/React; 

− Cunoștințe avansate Javascript, HTML5, CSS3; 

− O bună înțelegere a implementării practicilor de SEO, în special ce 

ține de web development. 

Demonstrare 

cunoștințe/experiență 

specifică 

Scrisoare de recomandare per fiecare proiect/contract  finalizat cu 

succes din care reiese implicarea, experiența și cunoștințele solicitate, 

contracte în care a prestat astfel de activități, fișa de post, contractul 

de muncă,  (sau alte documente justificative) din cuprinsul cărora să 

reiasă obiectivele postului și descrierea atribuțiilor specifice postului. 

 

e. Analist de business (Business Analyst) 

Studii  Studii superioare  absolvite cu diplomă de licență (sau echivalent).  

Experienţa generală  
Minim 5 ani experiență în ocuparea unei poziții prin prisma căreia a 

avut responsabilități și sarcini de analist de business.  

Experiența specifică 

Experienţă specifică demonstrată prin participarea în cel puţin un 

proiect/contract încheiat cu succes, pe o poziţie similară la nivelul 

căruia să fi desfăşurat activităţi similare cu responsabilităţile din acest 

contract;  

Cunoștințe necesare 

− Abilități de înțelegere, analiză și modelare a proceselor și cerințelor 

de business; 

− Abilitatea de a identifica riscuri, probleme și oportunități în cadrul 

proiectelor; 

− Abilități de comunicare și relaționare cu clientul și cu persoane 

cheie din echipa de dezvoltare software; 

− Cunoștințe despre soluțiile tehnice relevante/potrivite pentru 

rezolvarea cerințelor de business ale clientului în conformitate cu 

standardele pieței. 

Demonstrare 

cunoștințe/experiență 

specifică 

Scrisoare de recomandare per fiecare proiect/contract finalizat cu 

succes din care reiese implicarea, experiența și cunoștințele solicitate, 

contracte în care a prestat astfel de activități, fișa de post, contractul 

de muncă, (sau alte documente justificative) din cuprinsul cărora să 

reiasă obiectivele postului și descrierea atribuțiilor specifice în 

domeniul analizei de business. 

Diplome/Certificari/ 

Atestate/Acreditari 

Deţinerea de cunoştinţe în domeniul analizei de business dovedite prin 

prezentarea unei diplome/certificări recunoscute la nivel 

naţional/internaţional. 

 

f. Manager de produs (Product manager - Wireframe) 

Studii  Studii superioare  absolvite cu diplomă de licență sau echivalent. 
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Experienţa generală  
Minim 5 ani experiență în ocuparea unei poziții prin prisma căreia a 

avut responsabilități și sarcini de product manager - wireframe.  

Experiența specifică 

Experienţă specifică demonstrată prin participarea în cel puţin un 

proiect/ contract încheiat cu succes, având ca obiect  mentenanță 

software, sau dezvoltare software, la nivelul căruia să fi deţinut poziţia 

de Manager de produs (Product manager - Wireframe). 

Cunoștințe necesare 

− Aptitudini tehnice și de proiectare - UI/UX design software, 

wireframing, software (Adobe Creative Suite); 

− Cunoașterea fazelor procesului de dezvoltare software (software 

development life cycle); 

− Capacitatea de a analiza piața și a identifica soluții și oportunități 

pentru dezvoltarea produsului software la cele mai înalte standarde 

de calitate; 

− Abilități avansate de comunicare, relaționare, planificare și 

prioritizare. 

Demonstrare 

cunoștințe/experiență 

specifică 

− Scrisoare de recomandare per fiecare proiect/contract finalizat cu 

succes din care reiese implicarea, experiența și cunoștințele 

solicitate, contracte în care a prestat astfel de activități, fișa de 

post, contractul de muncă (sau alte documente justificative), din 

cuprinsul cărora să reiasă obiectivele postului și descrierea 

atribuțiilor specifice managerului de produs; 

− Prezentare portofoliu (5 proiecte anterioare relevante) xxx 

 

g. Analist Programator (Software Architect) 

Studii  Studii superioare  absolvite cu diplomă de licență sau echivalent. 

Experienţa generală  
Minim 5 ani experiență în ocuparea unei poziții prin prisma căreia a 

avut responsabilități și sarcini de analist programator (software 

architect)  

Experiența specifică 
Experienţă specifică demonstrată prin participarea în cel puţin un 

proiect/contract încheiat cu succes, pe o poziţie similară la nivelul 

căruia să fi deținut poziția de analist programator.  

Cunoștințe necesare 

− Performance analysis (analiza cod sursa din punct de vedere 

performanța aplicație); 

− Optimizare, manipulare, modificare cod sursa în vederea 

imbunatatirii performantei aplicației; 

− Cunoștințe avansate în programare (OOP, Design Patterns, Coding 

Standards);  

− Cunoștințe avansate baze de date (SQL si NoSQL);  

− Cunoștințe de bază networking;  

− Cunoștințe de arhitectura și design produs software; 

− Cunoștințe de bază securitate informatică. 
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Demonstrare 

cunoștințe/experiență 

similară 

Scrisoare de recomandare per fiecare proiect/contract finalizat cu 

succes din care reiese implicarea, experiența și cunoștințele solicitate, 

contracte în care a prestat astfel de activități, fișa de post, contractul 

de muncă, (sau alte documente justificative) din cuprinsul cărora să 

reiasă obiectivele postului și descrierea atribuțiilor specifice în 

domeniul arhitecturii software. 

Diplome/Certificări/ 

Atestate/Acreditări 

Deţinerea de cunoştinţe în domeniul arhitecturii produselor software 

dovedite prin prezentarea unei diplome/ certificări recunoscute la 

nivel naţional/internaţional. 

 

h. Server (Infrastructure) Administrator 

Studii  Studii superioare  absolvite cu diplomă de licență. 

Experienţa generală  
Minim 5 ani experienţă în ocuparea unei poziții prin prisma căreia a 

avut responsabilități și sarcini de administrator infrastructură.  

Experiența specifică 

Experienţă specifică demonstrată prin participarea în cel puţin un 

proiect/ contract încheiat cu succes, având ca obiect servicii de 

dezvoltare software sau mentenanta software la nivelul căruia să fi 

deţinut poziţia de server administrator (administrator infrastructură). 

Cunoștințe necesare 

− Cunoștințe de avansate de configurare și instalare hardware și 

software: servere, rețele/subretele și sisteme de operare, 

Windows, Linux, etc; 

− Cunoștințe avansate despre cele mai bune practici pentru 

managementul, controlul și monitorizarea unei rețele; 

− Cunoștințe avansate despre firewalls, VPN, identificarea 

problemelor și rezolvarea lor; 

− Cunoștințe avansate despre produse software de backup și 

recuperare a datelor, precum si metodologii. 

Demonstrare 

cunoștințe/experiență 

similară 

Scrisoare de recomandare per fiecare proiect/contract finalizat cu 

succes din care reiese implicarea, experiența și cunoștințele solicitate, 

fișa de post, contractul de muncă (sau alte documente justificative) 

din cuprinsul cărora să reiasă obiectivele postului și descrierea 

atribuțiilor specifice de server (infrastructure) administrator. ; 

Diplome/Certificări/ 

Atestate/Acreditări 

Deţinerea de cunoştinţe în domeniul administrării infrastructurilor 

hardware dovedite prin prezentarea unei diplome/ certificări 

recunoscute la nivel naţional/internaţional 

 

i. Tester Manual (QA Engineer) 

Studii  Studii superioare  absolvite cu diplomă de licență.  

Experienţa generala  
Minim 2 ani experiență în ocuparea unei poziții prin prisma căreia a 

avut responsabilități și sarcini de  Tester Manual.  

Experiența specifica 
Experienţă demonstrată prin participarea în cel puţin un 

proiect/contract încheiat cu succes, având ca obiect servicii de 

mentenanță sau dezvoltare software, la nivelul căruia să fi deţinut 
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poziţia de tester manual.  

Cunoștințe necesare 

− Cunoștințe generale despre testare software și strategii de testare; 

− Cunoștințe generale despre procesul de dezvoltare software; 

− Cunoștințe avansate metodologii de testare manuala a produselor 

software. 

− Capacitate de elabora plan/document scenarii de test în baza 

specificatiilor BRD; 

− Cunoașterea tool-urilor de testare de specialitate. 

Demonstrare 

cunoștințe/experiență 

Scrisoare de recomandare per fiecare proiect/contract  finalizat cu 

succes din care reiese implicarea, experiența și cunoștințele solicitate, 

contracte în care a prestat astfel de activități, fișa de post, contractul 

de muncă,  (sau alte documente justificative) din cuprinsul cărora să 

reiasă obiectivele postului și descrierea atribuțiilor specifice;  

 

j. Tester Automatizări (QA Automation Engineer) 

Studii  Studii superioare  absolvite cu diplomă de licență.  

Experienţa generala  

Minim 5 ani experiență în ocuparea unei poziții prin prisma căreia a 

avut responsabilități și sarcini de  Tester Automatizări (QA Automation 

Engineer)  

Experiența specifica 

Experienţă demonstrată prin participarea în cel puţin un 

proiect/contract încheiat cu succes, având ca obiect servicii de 

mentenanță sau dezvoltări software, la nivelul căruia să fi deţinut 

poziţia de Tester Automatizări (QA Automation Engineer).   

 

 

Cunoștințe necesare 

 

 

 

 

− Cunoștințe generale despre testare software și strategii de testare; 

− Cunoștințe generale despre procesul de dezvoltare software; 

− Cunoștințe avansate metodologii de testare manuala a produselor 

software;  

− Cunoștințe avansate despre diferite tipuri de testare: performanța, 

stres, incarcare, recuperare sistem (recovery), anduranta, regresie, 

etc; 

− Cunoștințe în programare (Bash, Groovy, alt limbaj de programare);  

− Cunoștințe generale baze de date (ex. SQL sau NoSQL);  

− Cunoștințe despre diferite tool-uri de testare automată: K6, 

Selenium, Cucumber, Protractor, Katalon, etc; 

− Cunoștințe de bază networking;  

− Cunoștințe de bază virtualizare;  

− Cunoștințe de bază securitate informatică.  

Demonstrare 

cunoștințe/experiență 

Scrisoare de recomandare per fiecare proiect/contract  finalizat cu 

succes din care reiese implicarea, experiența și cunoștințele solicitate, 

contracte în care a prestat astfel de activități, fișa de post, contractul 

de muncă,  (sau alte documente justificative) din cuprinsul cărora să 

reiasă obiectivele postului și descrierea atribuțiilor specifice ; 

 

k. Expert Securitate (Security Expert) 

Studii  Studii superioare  absolvite cu diplomă de licență.  
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Experienţa generala  
Minim 5 ani experiență în ocuparea unei poziții prin prisma căreia a 

avut responsabilități și sarcini de expert securitate, în realizarea de 

servicii de dezvoltare programe informatice   

Experiența specifica 

− Experienţa specifica  în securitate informatica demonstrată prin 

participarea în cel puţin un proiect/contract încheiat cu succes, 

având ca obiect servicii de dezvoltare software sau mentenanță 

software, pe o poziţie similară la nivelul căruia să fi desfăşurat 

activităţi similare cu responsabilităţile din acest contract. 

Cunoștințe necesare 

− Cunoștințe în programare si algoritmica;  

− Cunoștințe arhitectura software;  

− Cunoștințe de infrastructura server (Linux & Windows);  

− Cunoștințe de networking;  

− Cunoștințe de bază sisteme de operare tip server;  

− Cunoștințe de bază virtualizare;  

− Cunoștințe avansate securitate informatică;  

− Cunoștințe avansate despre conceptele standardele de securitate. 

Demonstrare 

cunoștințe/experiență 

Scrisoare de recomandare per fiecare proiect/contract  finalizat cu 

succes din care reiese implicarea, experiența și cunoștințele solicitate, 

contracte în care a prestat astfel de activități, fișa de post, contractul 

de muncă,  (sau alte documente justificative) din cuprinsul cărora să 

reiasă obiectivele postului și descrierea atribuțiilor specifice ; 

Diplome/Certificari/ 

Atestate/ Acreditari 

Deţinerea de cunoştinţe în domeniul securității informatice dovedite 

prin prezentarea unei diplome/ certificări recunoscute la nivel 

național/internațional: 

 

4.7.4. Valoare estimată 

Acest lot va cuprinde un număr minim de 7 contracte subsecvente și un număr de maxim de 11 

contracte subsecvente.  

Cel mai mic contract subsecvent din cadrul acestui lot presupune un efort de 100 zile-om și are o 

valoare totala estimată de 233.778 lei fără TVA. 

Cel mai mare contract subsecvent din cadrul acestui lot presupune un efort de 250 zile-om și are 

o valoare totala estimată de 584.444 lei fără TVA. 

Valoarea totala estimată pentru execuția tuturor contractelor subsecvente din cadrul acestui lot 

este de 2.922.221 lei fără TVA și presupune un efort de 1.250 zile-om. 

Nr. minim 

contracte 

subsecvente 

/ Lot 

Zile om pentru 

cel mai mic 

contract 

subsecvent din 

Valoare 

estimată 

pentru cel mai 

mic contract 

Nr. maxim 

contracte 

subsecvente / 

Lot 

Zile om pentru 

cel mai mare 

contract 

subsecvent  

Valoare 

estimată 

pentru cel mai 

mare contract 



 

154 

acest lot subsecvent din 

acest lot (lei) 

din acest lot subsecvent din 

acest lot (lei) 

7 100 233.778 11 250 584.444 

 

Având în vedere că pentru realizarea celui mai mic contract subsecvent autoritatea contractantă a 

estimat un necesar de 7 experți cheie (1 manager de proiect, 1 Specialist design interfata (UI/UX 

Designer), 1 Backend Dev (Java/PHP/GoLANG/C++/Python/.Net), , 1 Analist de business (Business 

Analyst), 1 Analist Programator (Software Architect), 1 tester automatizări, 1 expert securitate), și 4 

experți non cheie (1 Frontend Dev (Javascript si HTML si CSS), 1 Manager de produs (Product manager - 

Wireframe), 1 Server (Infrastructure) Administrator, 1 tester manual), iar pentru realizarea celui mai 

mare contract subsecvent, autoritatea contractantă  estimează  necesitatea suplimentării numărului de 

experți  cu încă 13 experți non-cheie, respectiv 1 manager de proiect, 1 Specialist design interfata 

(UI/UX Designer), 2 Backend Dev (Java/PHP/GoLANG/C++/Python/.Net), 2 Frontend Dev (Javascript si 

HTML si CSS), 1 Analist de business (Business Analyst), 1 Manager de produs (Product manager - 

Wireframe), 1 Analist Programator (Software Architect), 1 Server (Infrastructure) Administrator, 1 Tester 

manual, 1 Tester automatizări, 1 Expert securitate, ofertanții vor transmite documentele solicitate în 

caietul de sarcini al acordului -cadru, care certifică îndeplinirea cerințelor minime de calificare doar 

pentru experții cheie, iar pentru experții non-cheie, ofertanții care  dispun de numărul suplimentar de 

experți non-cheie, vor trebui să nominalizeze persoanele propuse, urmând ca documentele justificative 

solicitate prin documentația de atribuire care demonstrează  îndeplinirea cerințelor minime solicitate a 

fi îndeplinite în caietul de sarcini aferente acordului cadru, să fie prezentate în cadrul procesului de 

reofertare inițiat pentru realizarea fiecărui  contract subsecvent. Documentele care vor fi prezentate la 

acel moment sunt următoarele: 

 

● declarația de disponibilitate semnată de persoana propusă, în cazul în care aceasta nu este 

angajatul ofertantului. 

● Curriculum Vitae (CV), aferent fiecărei persoane propuse în cadrul echipei, semnat de către 

fiecare titular și datat. 

● Copii ale documentelor justificative relevante care demonstrează îndeplinirea cerințelor 

referitoare la studiile, expertiza și experiența specifică relevantă solicitată și prezentată în 

CV, cum ar fi: 

❖ diplome de studii, certificări, alte diplome relevante; 

❖ recomandări sau alte documente edificatoare din care să reiasă activitățile desfășurate și 

care să evidențieze experiența profesională specifică relevantă; 

Copiile documentelor trebuie să fie confirmate pentru conformitate cu originalul documentelor 

respective. Certificatele/diplomele/ documentele justificative emise în altă limbă decât limba 

română vor fi prezentate în limba de origine, însoțite de traducerea autorizată în limba română. 
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În cazul în care unul din experții non-cheie dintre cei solicitați în cadrul procesului de reofertare 

pentru realizarea unui contract subsecvent, nu îndeplinește criteriile de calificare stabilite , ofertantul 

va fi descalificat din respectivul proces de reofertare. 

4.7.5. Evaluare oferte si factori de evaluare 

Criteriul de atribuire este „cel mai bun raport calitate-preț”. 

Factorii luați în considerare pentru evaluarea ofertelor și punctajul aferent fiecărui factor sunt 

prezentați în continuare:  

• factorul “prețul ofertei” are o pondere de 20% în totalul criteriului de atribuire, căruia îi 

corespunde un maxim de 20 puncte; 

• factorul “propunere tehnică” - are o pondere de 80 % în totalul criteriului de atribuire, căruia îi 

corespunde un maxim de 80 puncte; 

Punctajul final al ofertei va fi stabilit prin calcularea sumei punctajelor aferente fiecărui factor de 

evaluare, calculate conform algoritmului de calcul: Pofertă = Pfin + Ptehn unde 

Pofertă, reprezintă punctajul obținut de fiecare ofertă; 

Pfin, reprezintă punctajul obținut de fiecare ofertă, pentru factorul de evaluare „prețul ofertei”; 

Ptehn, reprezintă punctajul obținut de fiecare ofertă, pentru factorul de evaluare „propunere 

tehnică”; 

Punctajul tehnic este compus din factori stabiliți pentru evaluarea și selectarea celor mai 

competitive oferte  și se acordă astfel: Ptehn = Pexp 

 Pexp., reprezintă punctajul obținut de fiecare ofertă, pentru factorul de evaluare nr. 2, „experiență 

profesională a personalului propus”. 

Factorii luați în considerare pentru evaluarea ofertelor și punctajul aferent fiecărui factor sunt 

prezentați în continuare:   

Denumire și nr. factor 

evaluare  Factori de evaluare Pondere 
Punctaj 
maxim 
acordat 

Prețul 

ofertei  

factor nr. 1 Propunerea financiară fără TVA – Pfin 20% 20 p 

 Propunerea 

tehnică  

factor nr. 2 Experiența profesională a  

personalului propus - Pexp 

80% 80 p 

  TOTAL   100%  100 p  
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Factorii de evaluare și ponderea alocată: 

Denumire factor  

evaluare 

Descriere Pondere 

Prețul ofertei 
Componentă a propunerii 

financiare 

20% 

Punctaj maxim factor: 20 puncte  

Factorul constă în componenta financiară a ofertei, respectiv prețul ofertei fără TVA. 

Ofertanții, în vederea dimensionării propunerii financiare, se vor raporta la nivelul celui mai 

mare contract subsecvent al acestui lot, din punct de vedere al numărului de experți necesar 

pentru realizarea acestui contract subsecvent, precum  și la efortul estimat de autoritatea 

contractantă, exprimat în zile-om. 

Ofertanții vor cota propria valoare a efortului aferent fiecărei categorii de experți, vor calcula 

media  acestui efort și vor obține valoarea celui mare contract subsecvent, înmulțind această 

valoare medie  cu efortul estimat de autoritatea contractantă  pentru realizarea celui mai mare 

contract subsecvent.  

Valoarea propunerii financiare a lotului, se va obține înmulțind valoarea medie proprie  a efortului 

calculat anterior de fiecare ofertant, cu efortul estimat de autoritatea contractantă pentru 

realizarea tuturor contractelor subsecvente aferente acestui lot. 

Criteriul relevant pentru Autoritatea Contractantă, în aceasta procedura de achizitie, este 

reprezentat de valoarea   costurilor efortului pentru fiecare expert, iar cele două valori calculate 

anterior, și anume valoarea pentru cel mai mare contract subsecvent, respectiv valoarea pentru 

întreg lotul, vor fi folosite pentru a verifica dacă valorile rezultate  depășesc bugetul alocat de 

către Autoritatea Contractantă pe lot, respectiv contract subsecvent, caz în care ofertantul va fi 

respins. 

Prețul fără TVA, va fi exprimat în lei și Euro fără TVA. Conversia leu/euro se va realiza la 

valoarea cursului de schimb al BNR de la data publicării anunțului de participare în SEAP.  

Criteriu: valoarea propunerii financiare în lei, fără TVA. 

Ofertele care depășesc bugetul maxim disponibil vor fi respinse. 

Algoritm de calcul 

Punctajul se acordă astfel: 

a) Pentru cel mai scăzut dintre prețurile  propunerilor financiare se acordă punctajul maxim 

alocat, respectiv 20 puncte; 

b) Pentru celelalte prețuri ale propunerilor financiare, punctajul Pfinn, se calculează astfel: 

Pfinn = (Pretmin.ofertat/Pretn) x 20   
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Denumire factor  

evaluare 

Descriere 
Pondere (%) 

Punctaj maxim 

(puncte) 

  

 Experiența profesională  

a personalului/experților 
propuși – Pexp  

Factorul Experiența experților se 

concretizează în numărul de 

proiecte/contracte finalizate cu succes,  

în care respectivii experți au ocupat o 

poziţie similară, la nivelul căreia să fi 

desfăşurat activităţi comparabile cu 

responsabilităţile ce urmează să le 

îndeplinească în viitorul lot al acordului 

cadru.    

 80% 

Punctaj maxim factor 

evaluare nr.2:  

80 puncte  

Factorul de evaluare nr.2 „Experiența profesională a personalului/experților propuși”, constă în 

însumarea punctajelor obținute de fiecare expert propus, în conformitate cu documentele 

prezentate de ofertanți și analizate de comisia de evaluare, și se calculează astfel: 

 Pexp = Pexp1 + Pexp2 + Pexp3 + Pexp4 + Pexp5+Pexp6+Pexp7 

Pexp1 reprezentand punctajul maxim de 6 puncte acordat rolului de Project Manager; 

Pexp2 reprezentand punctajul  maxim de 8 puncte acordat rolului de Analist de business; 

Pexp3 reprezentand punctajul maxim de 8 puncte acordat rolului de Specialist design interfata 

(UI/UX Designer) 

Pexp4 reprezentand punctajul maxim de  8 puncte acordat rolului de Backend Dev  

Pexp5 reprezentand punctajul maxim de 6 puncte acordat rolului de Analist Programator 

(Software Architect) 

Pexp6 reprezentand punctajul maxim de 6 puncte acordat rolului de Tester Automatizări (QA 

Automation Engineer) 

Pexp7 reprezentand punctajul maxim de 6 puncte acordat rolului de Expert Securitate (Security 

Expert) 

 

Pentru a nu distorsiona rezultatul aplicării factorului de evaluare, punctarea experienței 

profesionale a personalului/experților propuși, a fost definită în intervale de punctare (peste 

nivelul minim solicitat), intervale în care se încadrează experienţa expertului ce face obiectul 

analizei factorului de evaluare, măsurată prin numărul de proiecte la care a participat,și care au 

avut ca obiect servicii de dezvoltare software sau mentenanță software și în cadrul cărora a 

realizat activităţi similare cu cele ce urmează a le implementa în cadrul viitorului contract, sau 

în cazul managerului de proiect, suplimentar față de cerința referitoare la numărul de proiecte la 

care a participat, se solicită prezentarea, peste nivelul minim solicitat, de diplome/certificări 

recunoscute la nivel naţional/internaţional în domeniul managementului de proiect. 
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Punctajul total maxim al factorului de evaluare nr.2 ce poate fi acordat unei propuneri tehnice pentru 

demonstrarea experienței profesionale a personalului/experților propuși, este de 80 de puncte.      

 

Cerințe solicitate pentru  

îndeplinirea factorului 

 de evaluare nr.2  

Denumirea 

 expertului solicitat 

Punctaj în cadrul 

factorului de  

evaluare nr.2  

Factor de evaluare: 

 Experiența profesională a expertului 
 nr.1 propus - Pexp1 

- Experienţă demonstrată prin participarea în 

proiecte /contracte încheiate cu succes la 

nivelul cărora să fi deţinut poziţia de manager 

de proiect/contract sau coordonator 

proiect/contract și care au avut ca obiect 

servicii de dezvoltare software sau 

mentenanta software. 

- Deţinerea de cunoştinţe în domeniul 

managementului de proiect dovedite prin 

prezentarea de diplome/certificări 

recunoscute la nivel naţional/internaţional.  

  

Expert nr.1 

Manager de proiect 

  

Punctaj factor 

 10 puncte 
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Algoritm de calcul: Pexp1 = Pnrpr + Pdiplome, unde: 

Pnrpr = punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte, la care a participat expertul 

propus pentru poziția de Manager de proiect, prezentate în plus față de cerința minimă, maxim 5 

puncte; 

Pdiplome = punctajul acordat pentru certificările suplimentare în domeniul Managementului de 

proiect, prezentate în plus față de cerința minimă, maxim 5 puncte. 

Pnrpr, punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte în care a participat expertul 

propus pentru poziția de Manager de proiect, prezentate în plus față de cerința minimă, se va 

calcula astfel:  

Punctajul15 se va acorda astfel: 

● pentru participarea într-un număr mai mare de 5 proiecte/contracte -5 puncte 

● pentru participarea între 4 și 5 proiecte/contracte - 3 puncte 

● pentru participarea între 1 și 3 proiecte/contracte - 1 punct 

Se acordă punctaj pentru persoana nominalizată pentru poziția solicitată pentru care se prezintă 

recomandări/documente relevante care să demonstreze participarea în proiecte/contracte 

coordonate în calitate de Manager de proiect, având ca obiect servicii de dezvoltare software sau 

mentenanta software. 

Se vor contoriza ca și număr doar proiectele/contractele care au avut ca obiect servicii de 

dezvoltare software sau mentenanță software, și care au fost finalizate, în cadrul cărora, 

respectiva persoană a deținut aceeași poziție sau o poziție similară prin atribuțiile ce i-au 

revenit. 

NOTĂ: În situația în care expertul propus a fost nominalizat într-un acord cadru, prin intermediul 

căruia au fost derulate mai multe contracte subsecvente care corespund cerinței de similaritate, 

se va contoriza ca experiență numai 1(unu) contract subsecvent al respectivului acord cadru în 

care expertul propus a fost nominalizat în poziția solicitată prin cerință și în cadrul căruia a 

desfășurat activități similare cu cele care urmează a fi îndeplinite în cadrul prezentului lot al 

acordului cadru, nu numărul de contracte subsecvente ale respectivului acord cadru. 

În cazul în care expertul propus nu a participat la niciun proiect/contract având ca obiect servicii 

de dezvoltare software sau mentenanță software, oferta se va considera ca fiind neconformă. 

Participarea într-un proiect/contract având ca obiect servicii de dezvoltare software sau 

mentenanță software se consideră conformă (fiind condiție minimă obligatorie) și nu se 

punctează. 

Pdiplome, punctajul acordat pentru certificările suplimentare în domeniul Managementului de 

proiect, în plus față de cerința minimă, se va acorda astfel: 

● Prezentarea uneia dintre diplomele/certificatele următoare, recunoscute la nivel 

național/internațional, care demonstrează finalizarea programului de certificare în 

domeniul proiectului de management: PMP; PMI-ACP; CSM (Certificare Scrum Master);  

 
15 Pentru acest punctaj vor fi luate în calcul proiectele în plus față de cerința minima. 
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Professional Scrum Master I, II,  III - 5 puncte 

● Prezentarea unei diplome/certificări recunoscute la nivel național, conform COR 242101 - 

2 punct. 

Prezentarea unei singure diplome/certificări recunoscute la nivel naţional/internaţional nu se 

punctează, fiind condiție minimă obligatorie.  

Cerințe solicitate pentru  

îndeplinirea factorului 

 de evaluare nr.2  

Denumirea 

 expertului solicitat 

Punctaj în cadrul 

factorului de  

evaluare nr.2  

Factor de evaluare:  

Experiența profesională a  

expertului nr.2 propus - Pexp2 

- Experienţă demonstrată prin participarea în 

calitate de analist de business în proiecte 

/contracte încheiate cu succes, și care au avut 

ca obiect servicii de dezvoltare software sau 

mentenanță software.  

- Deţinerea de cunoştinţe în domeniul analizei 

de business dovedite prin prezentarea de 

diplome/certificări recunoscute la nivel 

naţional/internaţional. 

  

Expert nr.2 

Analist de business 

  

 

  

Punctaj maxim factor 

10 puncte 
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Algoritm de calcul: Pexp2 = Pnrpr + Pdiplome, unde: 

Pnrpr = punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte, la care a participat expertul 

propus pentru poziția de Analist de business, prezentate în plus față de cerința minimă, maxim 5 

puncte; 

Pdiplome = punctajul acordat pentru certificările suplimentare în domeniul analizei de business, 

maxim 5 puncte. 

Pnrpr, punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte în care au participat experții 

propuși pentru poziția de Analist de business, prezentate în plus față de cerința minimă, se va 

calcula astfel:  

Punctajul16 se va acorda astfel: 

● pentru participarea într-un număr mai mare de 5 proiecte/contracte - 5 puncte 

● pentru participarea între 4 și 5 proiecte/contracte - 3 puncte 

● pentru participarea între 1 și 3 proiecte/contracte - 1 punct 

Se acordă punctaj pentru persoanele nominalizate pentru poziția solicitată pentru care se 

prezintă recomandări/documente relevante care să demonstreze participarea în 

proiecte/contracte în calitate de Analist de business, având ca obiect servicii de dezvoltare 

software sau mentenanță software.  

Se vor contoriza ca și număr doar proiectele/contractele finalizate, în care respectiva persoană a 

fost nominalizată în această poziție. 

NOTĂ: În situația în care expertul propus a fost nominalizat într-un acord cadru, prin intermediul 

căruia au fost derulate mai multe contracte subsecvente care corespund cerinței de similaritate, 

se va contoriza ca experiență numai 1(unu) contract subsecvent al respectivului acord cadru în 

care a fost nominalizat în poziția solicitată prin cerință și în cadrul căruia a desfășurat activități 

similare cu cele care urmează a fi îndeplinite în cadrul prezentului lot al acordului cadru, nu 

numărul de contracte subsecvente ale respectivului acord cadru. 

 În cazul în care expertul propus nu a participat la niciun proiect/contract similar, oferta se va 

considera ca fiind neconformă. 

Participarea într-un singur proiect/contract similar prin complexitate se consideră conformă 

(fiind condiție minimă obligatorie) și nu se punctează. 

Pdiplome, punctajul acordat pentru certificările suplimentare în domeniul Analizei de business, se 

va acorda astfel: 

● Prezentarea uneia dintre diplomele/certificatele următoare, recunoscute la nivel 

național/internațional, care demonstrează finalizarea programului de certificare în 

domeniul analizei de business: CBAP (Certified Business Analysis Professional) - 5 puncte 

● Prezentarea oricărei alte diplome/certificări naționale/internaționale în domeniul de 

 
16 Pentru acest punctaj vor fi luate în calcul proiectele în plus față de cerința minima. 
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analizei de business - 2 punct. 

În cazul în care expertul propus nu prezintă nicio certificare recunoscută la nivel 

național/internațional în domeniul Analizei de business , oferta se va considera ca fiind 

neconformă. 

Prezentarea unei singure certificări recunoscută la nivel național/internaționale se consideră 

conformă (fiind condiție minimă obligatorie) și nu se punctează.  

Cerințe solicitate pentru  

îndeplinirea factorului 

 de evaluare nr.2 

Denumirea 

 expertului solicitat 

Punctaj în cadrul 

factorului de evaluare 

nr.2 

Factor de evaluare: 

Experiența profesională  

a expertului nr.3 propus - Pexp3 

- Experiența demonstrată prin participarea în 

calitate de specialist design interfață (UI/UX 

designer) în proiecte/contracte încheiate cu 

succes și care au avut ca obiect servicii de 

dezvoltare software sau mentenanta software. 

- Demonstrarea experienței prin prezentarea 

portofoliului de lucrări relevante, maxim 3 

proiecte/portofoliu.  

 Expert nr.3 

Specialist design 

interfață 

(UI/UX designer) 

 

  

Punctaj maxim factor 

 10 puncte 

Algoritm de calcul: Pexp2 = Pnrpr + Pportofoliu, unde: 

Pnrpr = punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte, la care au participat experți 

propuși pentru poziția de Analist de business, prezentate în plus față de cerința minimă, maxim 5 

puncte; 

Pportofoliu = punctajul acordat pentru calitatea proiectelor propuse în Portofoliu, maxim 5 puncte. 

Pnrpr, punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte în care au participat experții 

propuși pentru poziția de specialist design interfață, prezentate în plus față de cerința minimă, 

se va acorda și calcula astfel: 

Punctajul17 se va acorda astfel: 

● pentru participarea într-un număr mai mare de 5 proiecte/contracte -5 puncte 

● pentru participarea între 4 și 5 proiecte/contracte - 3 puncte 

● pentru participarea între 1 și 3 proiecte/contracte - 1 punct  

 
17 Pentru acest punctaj vor fi luate în calcul proiectele în plus față de cerința minima. 
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Se acordă punctaj pentru persoana nominalizată pentru poziția solicitată pentru care se prezintă 

recomandări/documente relevante care să demonstreze participarea în proiecte/contracte în 

calitate de specialist design interfață (UI/UX designer), având ca obiect servicii de dezvoltare 

software sau mentenanta software. 

Se vor contoriza ca și număr doar proiectele/contractele care au avut ca obiect servicii de 

dezvoltare software sau mentenanță software, și care au fost finalizate, în cadrul cărora, 

respectiva persoană a deținut aceeași poziție sau o poziție similară prin atribuțiile ce i-au 

revenit. 

NOTĂ: În situația în care expertul propus a fost nominalizat într-un acord cadru, prin intermediul 

căruia au fost derulate mai multe contracte subsecvente care corespund cerinței de similaritate, 

se va contoriza ca experiență numai 1(unu) contract subsecvent al respectivului acord cadru în 

care a fost nominalizat în poziția solicitată prin cerință și în cadrul căruia a desfășurat activități 

similare cu cele care urmează a fi îndeplinite în cadrul prezentului lot al acordului cadru, nu 

numărul de contracte subsecvente ale respectivului acord cadru. 

În cazul în care expertul propus nu a participat la niciun proiect/contract având ca obiect servicii 

de dezvoltare software sau mentenanță software, oferta se va considera ca fiind neconformă. 

Participarea într-un proiect/contract având ca obiect servicii de dezvoltare software sau 

mentenanță software se consideră conformă (fiind condiție minimă obligatorie) și nu se 

punctează. 

Punctajul acordat pentru calitatea proiectelor propuse în Portofoliu se va calcula după următorul 

algoritm: 

Pportofoliu  =  ( Pportofoliu1 +  Pportofoliu2)/2,  unde 

- Pportofoliu1 reprezintă media punctajului acordat pentru evaluarea din punct de vedere UX/UI a 

celor 3 proiecte prezentate în Portofoliu de ofertanți. 

Pportofoliu1 =  (P1
portofoliu1 + P2

portofoliu1 + P3
portofoliu1 )/3 unde 

P1,2,3
portofoliu1 reprezintă punctajul acordat pentru evaluarea din punct de vedere UX/UI a celor 3 

proiecte 

- Pportofoliu2
  reprezintă media punctajului acordat pentru evaluarea din punct de vedere al 

adaptabilității la device-uri și rezoluții multiple; design mobile first, a celor 3 proiecte 

prezentate în Portofoliu de ofertanți.  

Pportofoliu2 =  (P1
portofoliu2 + P2

portofoliu2 + P3
portofoliu2 )/3 unde 

P1,2,3
portofoliu2 reprezintă punctajul acordat pentru evaluarea din punct de vedere al 

adaptabilității celor 3 proiecte prezentate în Portofoliu de ofertanți, la device-uri și rezolutii 

multiple. Design Mobile Firs  

 Pportofoliu1 =  Evaluarea din punct de vedere UX/UI a proiectelor din portofoliu 
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● Design-ul proiectului respectă din punct de vedere interfețele ale aplicației/ site-ului 

standardele vizuale pentru web. Interfețele proiectului sunt moderne, fără layout-uri 

aglomerate. Design-ul este unul curat, cu multe spații „able”, care au rolul de a evidenția 

informațiile esențiale, fără interferența elementelor ce distrag atenția și confuzeaza utilizatorul. 

- 5 puncte; 

● Design-ul proiectului respectă parțial din punct de vedere interfețele ale aplicației/ site-

ului standardele vizuale pentru web. Interfețele proiectului sunt moderne, fără layout-uri 

aglomerate. Design-ul nu este unul curat, cu multe spații able, care au rolul de a evidenția 

informațiile esențiale, fără interferența elementelor ce distrag atenția și confuzeaza utilizatorul. 

- 3 puncte; 

● Design-ul proiectului respecta foarte puțin din punct de vedere interfețele ale aplicației/ 

site-ului standardele vizuale pentru web. Interfețele proiectului sunt moderne, fără layout-uri 

aglomerate. Design-ul nu este unul curat, cu multe spații able, care au rolul de a evidenția 

informațiile esențiale, fără interferența elementelor ce distrag atenția și confuzeaza utilizatorul. 

- 1 punct. 

 Pportofoliu2 = Adaptabilitatea proiectului la device-uri și rezolutii multiple. Design Mobile Firs 

● Existența întregului conținut/ functionalitati de pe varianta desktop și pe varianta mobile a 

aplicației/ platformei/ site-ului - 5 puncte 

● Existența conținutului / functionalitati esențial(e) de pe varianta desktop și pe varianta mobile 

a aplicației/ platformei/ site-ului - 3 puncte; 

● Existența parțială/ incompletă a conținutului de pe varianta desktop și pe varianta mobile 

a aplicației/ platformei/ site-ului - 1 punct.   

Cerințe solicitate pentru  

îndeplinirea factorului 

 de evaluare nr.2 

Denumirea 

 expertului solicitat 

Punctaj în cadrul 

factorului de evaluare 

nr.2 

Factor de evaluare: 

Experiența profesională  

a expertului nr.4 propus - Pexp4 

- Experiența demonstrată prin participarea în 

calitate de specialist design interfață (UI/UX 

designer) în proiecte/contracte încheiate cu 

succes și care au avut ca obiect servicii de 

dezvoltare software sau mentenanta software. 

- Deţinerea de cunoştinţe într-unul din 

limbajele de programare menționate, dovedite 

prin prezentarea de diplome/certificări 

recunoscute la nivel naţional/internaţional. 

 Expert nr.4 

Backend Dev 

 

  

Punctaj maxim factor 

 10 puncte 
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Algoritm de calcul: Pexp3 = Pnrpr + Pdiplome, unde: 

Pnrpr = punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte, la care a participat expertul 

propus pentru poziția de Backend Dev, prezentate în plus față de cerința minimă, maxim 5 

puncte; 

Pdiplome = punctajul acordat pentru certificările suplimentare obținute de experții propuși în 

domeniul limbajelor de programare, maxim 5 puncte. 

Pnrpr, punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte în care au participat experții 

propuși pentru poziția de Backend Dev, prezentate în plus față de cerința minimă, se va calcula 

astfel: 

 Punctajul18 se va acorda astfel: 

● pentru participarea într-un număr mai mare de 5 proiecte/contracte -5 puncte 

● pentru participarea între 4 și 5 proiecte/contracte - 3 puncte 

● pentru participarea între 1 și 3 proiecte/contracte - 1 punct 

  

Se acordă punctaj pentru persoana nominalizată pentru poziția solicitată pentru care se prezintă 

recomandări/documente relevante care să demonstreze participarea în proiecte/contracte în 

calitate de Backend Dev, având ca obiect servicii de dezvoltare software sau mentenanta 

software. 

Se vor contoriza ca și număr doar proiectele/contractele care au avut ca obiect servicii de 

dezvoltare software sau mentenanță software, și care au fost finalizate, în cadrul cărora, 

respectiva persoană a deținut aceeași poziție sau o poziție similară prin atribuțiile ce i-au 

revenit. 

NOTĂ: În situația în care expertul propus a fost nominalizat într-un acord cadru, prin intermediul 

căruia au fost derulate mai multe contracte subsecvente care corespund cerinței de similaritate, 

se va contoriza ca experiență numai 1(unu) contract subsecvent al respectivului acord cadru în 

care a fost nominalizat în poziția solicitată prin cerință și în cadrul căruia a desfășurat activități 

similare cu cele care urmează a fi îndeplinite în cadrul prezentului lot al acordului cadru, nu 

numărul de contracte subsecvente ale respectivului acord cadru. 

Participarea într-un proiect/contract având ca obiect servicii de dezvoltare software sau 

mentenanță software se consideră conformă (fiind condiție minimă obligatorie) și nu se 

punctează. 

Pdiplome = punctajul acordat pentru certificările suplimentare obținute de expertul propus, în 

domeniul limbajelor de programare, în plus față de cerința minimă, se va acorda astfel: 

 

Se vor acorda câte 2,5 puncte pentru fiecare din următoarele categorii de diplome/certificări 

recunoscute la nivel naţional/internaţional, care demonstrează finalizarea unui program de 

 
18 Pentru acest punctaj vor fi luate în calcul proiectele în plus față de cerința minima. 
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certificare profesională în domeniul limbajelor de programare: 

a) JAVA Oracle Certified Professional; 

b) PHP sau GoLANG sau C++ sau Python sau .Net - Certified Professional; 

Prezentarea certificării JAVA Oracle Certified Professional, sau a unei oricare certificări din 

categoria b), suplimentar față de cerința minimă obligatorie, se punctează cu 2,5 puncte; 

Prezentarea certificării JAVA Oracle Certified Professional, și a unei certificări din categoria b), 

suplimentar față de cerința minimă obligatorie, se punctează cu 6 puncte; 

Prezentarea unei singure diplome/certificări recunoscute la nivel naţional/internaţional nu se 

punctează, fiind condiție minimă obligatorie.  

Cerințe solicitate pentru  

îndeplinirea factorului 

 de evaluare nr.2 

Denumirea 
 expertului solicitat 

Punctaj în cadrul 
factorului de evaluare 

nr.2 

Factor de evaluare: 

Experiența profesională a  

experților propuși - Pexp5 

  

- Experiența demonstrată prin participarea în 

calitate de analist  programator (software 

architect) în proiecte/contracte încheiate cu 

succes și care au avut ca obiect servicii de 

dezvoltare software sau mentenanță software.  

 - Deţinerea de cunoştinţe în domeniul 

arhitecturii produselor software dovedite prin 

prezentarea de diplome/certificări 

recunoscute la nivel naţional/internaţional.  

 

 

Expert nr.5 

  

Analist programator 

(software architect) 

  

  

Punctaj maxim factor 

  

10 puncte 

  

 Algoritm de calcul: Pexp2 = Pnrpr. + Pdiplome  unde:  

Pnrpr. = punctajul acordat pentru numărul de proiecte, la care au participat experții propuși 

pentru poziția de analist  programator (software architect), în plus față de cerința minimă, maxim 

5 puncte; 
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Pdiplome = punctajul acordat pentru certificările suplimentare în domeniul arhitecturii produselor 

software, în plus față de cerința minimă, maxim 5 puncte. 

Pnrpr punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte la care a participat expertul propus 

pentru poziția de analist  programator (software architect), în plus față de cerința minimă, se va 

calcula astfel:  

● pentru participarea într-un număr mai mare de 5 proiecte/contracte -5 puncte 

● pentru participarea între 4 și 5 proiecte/contracte - 3 puncte 

● pentru participarea între 1 și 3 proiecte/contracte - 1 puncte 

  

Se acordă punctaj pentru persoana nominalizată pentru poziția solicitată pentru care se prezintă 

recomandări/documente relevante care să demonstreze participarea în proiecte/contracte în 

calitate de Analist programator (software architect) având ca obiect servicii de dezvoltare software 

sau mentenanță software. 

Se vor contoriza ca și număr doar proiectele/contractele care au avut ca obiect servicii de 

dezvoltare software sau mentenanță software, și care au fost finalizate, în cadrul cărora, 

respectiva persoană a deținut aceeași poziție sau o poziție similară prin atribuțiile ce i-au revenit. 

NOTĂ: În situația în care expertul propus a fost nominalizat într-un acord cadru, prin intermediul 

căruia au fost derulate mai multe contracte subsecvente care corespund cerinței de similaritate, se 

va contoriza ca experiență numai 1(unu) contract subsecvent al respectivului acord cadru în care a 

fost nominalizat în poziția solicitată prin cerință și în cadrul căruia a desfășurat activități similare 

cu cele care urmează a fi îndeplinite în cadrul prezentului lot al acordului cadru, nu numărul de 

contracte subsecvente ale respectivului acord cadru. 

Pdiplome punctajul acordat pentru certificările suplimentare în domeniul arhitecturii produselor 

software, în plus față de cerința minimă, se va acorda astfel: 

- prezentarea unei diplome/certificări recunoscute la nivel naţional/internaţional, care 

demonstrează finalizarea programului de certificare profesională în domeniul arhitecturii 

produselor software Open Certified Architect (Open CA), sau TOGAF Certification - 5 puncte; 

- prezentarea unei diplome/certificări recunoscute la nivel naţional/internaţional, care 

demonstrează finalizarea programului de certificare profesională în domeniul arhitecturii 

produselor software JAVA Oracle Certified Professional, sau PHP, sau GoLANG, sau C++ sau Python, 

sau .Net-Certified Professional - 2 puncte. 

Prezentarea unei singure diplome/certificări recunoscute la nivel naţional/internaţional nu se 

punctează, fiind condiție minimă obligatorie.  
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Cerințe solicitate pentru  

îndeplinirea factorului 

 de evaluare nr.2 

Denumirea 
 expertului solicitat 

Punctaj în cadrul 
factorului de evaluare 

nr.2 

Factor de evaluare:  

Experiența profesională  

a expertului nr.6 propus - Pexp6 

Experiența demonstrată prin participarea în 

calitate de Tester automatizări în 

proiecte/contracte încheiate cu succes și care 

au avut ca obiect servicii de dezvoltare 

software sau mentenanta software. 

Expert nr.6 

Tester automatizări 

(QA Automation 

engineer)  

  

Punctaj factor   

10 puncte 

Algoritm de calcul: Pexp6 = Pnrpr unde: 

Pnrpr = punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte, la care a participat expertul 

propus pentru poziția de Tester automatizări, prezentate în plus față de cerința minimă, maxim 10 

puncte; 

Pnrpr, punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte în care au participat experții 

propuși pentru poziția de Tester automatizări, prezentate în plus față de cerința minimă, se va 

acorda și calcula astfel:  

Punctajul se va acorda astfel: 

● pentru participarea într-un număr mai mare de 5 proiecte/contracte - 10 puncte 

● pentru participarea între 4 și 5 proiecte/contracte - 6 puncte 

● pentru participarea între 1 și 3 proiecte/contracte - 2 puncte 

Se acordă punctaj pentru persoana nominalizată pentru poziția solicitată pentru care se prezintă 

recomandări/documente relevante care să demonstreze participarea în proiecte/contracte în 

calitate de Tester automatizări, având ca obiect servicii de dezvoltare software sau mentenanta 

software. 

Se vor contoriza ca și număr doar proiectele/contractele finalizate în care respectiva persoană a 

fost nominalizată și în cadrul cărora, a deținut aceeași poziție sau o poziție similară prin atribuțiile 

ce i-au revenit. 

NOTĂ: În situația în care expertul propus a fost nominalizat într-un acord cadru, prin intermediul 

căruia au fost derulate mai multe contracte subsecvente care corespund cerinței de similaritate, se 
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va contoriza ca experiență numai 1(unu) contract subsecvent al respectivului acord cadru în care a 

fost nominalizat în poziția solicitată prin cerință și în cadrul căruia a desfășurat activități similare 

cu cele care urmează a fi îndeplinite în cadrul prezentului lot al acordului cadru, nu numărul de 

contracte subsecvente ale respectivului acord cadru. 

În cazul în care expertul propus nu a participat la niciun proiect/contract având ca obiect servicii 

de dezvoltare software sau mentenanță software, oferta se va considera ca fiind neconformă. 

Participarea într-un proiect/contract având ca obiect servicii de dezvoltare software sau 

mentenanță software se consideră conformă (fiind condiție minimă obligatorie) și nu se punctează.  

 

Cerințe solicitate pentru  

îndeplinirea factorului 

 de evaluare nr.2 

Denumirea 

 expertului solicitat 

Punctaj în 

cadrul factorului 

de evaluare nr.2 

Factor de evaluare: 

Experiența profesională a  

expertului nr.7 propus - Pexp7 

- Experiența demonstrată prin participarea în 

calitate de Expert securitate (Security Expert), în 

proiecte/contracte încheiate cu succes și care au avut 

ca obiect servicii de dezvoltare software sau 

mentenanta software. 

- Deţinerea de cunoştinţe în domeniul securității 

informatice/cibernetice, dovedite prin prezentarea 

de diplome/certificări recunoscute la nivel 

național/internațional  

Expert nr.7 

  

Expert securitate 

(Security Expert) 

  

Punctaj 

factor 

  

10 puncte 
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Algoritm de calcul: Pexp7 = Pnrpr + Pdiplome, unde: 

Pnrpr = punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte, la care a participat expertul 

propus pentru poziția de Expert securitate (Security Expert), prezentate în plus față de cerința 

minimă, maxim 5 puncte; 

Pdiplome = punctajul acordat pentru certificările suplimentare în domeniul securității 

informatice/cibernetice, maxim 5 puncte. 

  

Pnrpr punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte la care au participat experții 

propuși pentru poziția de Expert securitate (Security Expert), prezentate în plus față de cerința 

minimă, se va acorda și calcula astfel:   

Punctajul se va acorda astfel: 

● pentru participarea într-un număr mai mare de 5 proiecte/contracte -5 puncte 

● pentru participarea între 4 și 5 proiecte/contracte - 3 puncte 

● pentru participarea între 1 și 3 proiecte/contracte - 1 

  

Se acordă punctaj pentru persoanele nominalizate pentru poziția solicitată pentru care se 

prezintă recomandări/documente relevante care să demonstreze participarea în 

proiecte/contracte în calitate de Expert securitate (Security Expert), având ca obiect servicii 

de dezvoltare software sau mentenanță software.  

Se vor contoriza ca și număr doar proiectele/contractele care au avut ca obiect servicii de 

dezvoltare software sau mentenanță software, și care au fost finalizate, în cadrul cărora, 

respectiva persoană a deținut aceeași poziție sau o poziție similară prin atribuțiile ce i-au 

revenit. 

NOTĂ: În situația în care expertul propus a fost nominalizat într-un acord cadru, prin intermediul 

căruia au fost derulate mai multe contracte subsecvente care corespund cerinței de similaritate, 

se va contoriza ca experiență numai 1(unu) contract subsecvent al respectivului acord cadru în  

care a fost nominalizat în poziția solicitată prin cerință și în cadrul căruia a desfășurat activități 

similare cu cele care urmează a fi îndeplinite în cadrul prezentului lot al acordului cadru, nu 

numărul de contracte subsecvente ale respectivului acord cadru. 

În cazul în care expertul nu a participat la niciun proiect/contract având ca obiect servicii de 

dezvoltare software sau mentenanta software, oferta se va considera ca fiind neconformă. 

Participarea într-un proiect/contract avand ca obiect ca obiect servicii de dezvoltare software 

sau mentenanta software se consideră conformă (fiind condiție minimă obligatorie) și nu se 



 

171 

punctează. 

Pdiplome punctajul acordat pentru prezentarea uneia dintre diplomele/certificatele următoare, 

recunoscute la nivel național/internațional, care demonstrează finalizarea următoarelor 

programe de certificare în domeniul securității informatice/cibernetice, prezentate în plus față 

de cerința minimă, se va acorda astfel: 

- 2,5 puncte pentru prezentarea unei certificări din oricare din cele 4 tipuri menționate mai jos; 

- 5 de puncte pentru prezentarea a 2 certificări diferite, câte una din oricare dintre cele 4 tipuri 

menționate mai jos. 

a) Auditor de sisteme informatice (certificare CISA sau echivalent), sau Managementul 

securității informatice (certificare CISM/CISSP sau echivalent) – 2,5 puncte; 

b) Expert managementul riscurilor de securitate cibernetică (certificare CRISC sau echivalent) 

– 2,5 puncte; 

c) Securitatea ciclului de viață a sistemelor informatice (certificare CSSLP sau echivalent) – 

2,5 puncte; 

d) Expert testarea vulnerabilităților (certificare CEH sau echivalent) – 2,5 puncte 
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Evaluarea propunerii tehnice: 

Oferta tehnică va fi evaluată în raport cu cerințele caietului de sarcini.  

Punctajul se va acorda pentru specificațiile care depășesc cerințele minime, conform factorilor de 

evaluare specificați. 

Evaluarea ofertelor: 

Punctajul final al ofertelor, va fi stabilit prin calcularea sumei punctajelor aferente fiecărui factor 

de evaluare, calculate conform algoritmului de calcul prezentat. În baza prevederilor art. 115 

alin.(2) lit. b) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă stabilește încheierea acordului 

cadru cu mai mulți operatori economici, respectiv 15, având în vedere complexitatea și 

volumul/cantitatea serviciilor/activităților care fac obiectul acordului-cadru, durata de valabilitate 

stabilită, precum și necesitățile și constrângerile autorității contractante și în măsura în care există 

un număr suficient de operatori economici care au îndeplinit criteriile de calificare și care au 

prezentat oferte admisibile. 

Primele 5 oferte admisibile stabilite în ordine descrescătoare a punctajului obținut, vor fi declarate 

câștigătoare și vor putea participa la procesul de reofertare pentru atribuirea contractelor 

subsecvente.  

În cazul în care două sau mai multe oferte acumulează același punctaj total, departajarea se va 

face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordine descrescătoare a  

ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă va solicita 

noi propuneri financiare, oferta desemnată câștigătoare fiind cea cu propunerea financiară cea mai 

mică. 

În cazul în care numărul operatorilor economici care au îndeplinit criteriile de calificare şi care au 

prezentat oferte admisibile este mai mic decât numărul maxim stabilit (15 operatori economici) 

indicat în anunţul de participare, autoritatea contractantă va continua procedura de atribuire 

pentru încheierea acordului-cadru numai cu acel/acei operator/operatori economic/economici care 

îndeplineşte/îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie solicitate şi care au prezentat ofertă 

admisibilă. 

Contractele subsecvente se vor atribui cu reluarea competiției între operatorii economici care sunt 

parte la acordul-cadru, conform dispozițiilor art. 118 alin. (1) lit. b) și art. 119 din Legea nr. 98/2016 și 

art. 110 din HG nr. 395/2016; reluarea competiției se va face prin intermediul SEAP. 

Elementele/condițiile care rămân neschimbabile pe întreaga durată a acordului-cadru sunt: 

obligațiile pe care operatorii economici și le-au asumat prin propunerea tehnică, în ceea ce 

privește cerințele privind experiența generală, specifică și profesională a experților, cunoștințele 

necesare ale acestora, diplome/certificări ale cunoștințelor dobândite. 

Autoritatea contractantă atribuie fiecare contract subsecvent ofertantului care prezintă oferta cea 

mai avantajoasă din punct de vedere economic, desemnată prin aplicarea criteriului de atribuire 

„prețul cel mai scăzut”. Elementul care va face obiectul reluării competiției pentru atribuirea 

contractelor subsecvente este exclusiv prețul total aferent serviciului care face obiectul 

contractului subsecvent, respectiv tariful zi-om îmbunătățit față de cel ofertat la nivelul acordului 

- cadru, raportat la efortul estimat de autoritatea contractantă în caietul de sarcini pentru fiecare 

categorie și număr de experți solicitați în vederea realizării respectivului contract subsecvent. 
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Operatorii economici au dreptul ca, în procesul de reofertare, să modifice elementul care face 

obiectul reluării competiției numai în sensul îmbunătățirii acestuia, respectiv tariful zi-om al 

experților, fără să afecteze elementele/condițiile stabilite în acordul cadru. În cazul în care, în 

urma reofertării, autoritatea contractantă nu obține îmbunătățiri ale elementului care face 

obiectul reluării competiției, aceasta are obligația de a atribui contractul subsecvent ofertantului 

clasat pe primul loc în cadrul procedurii aplicate pentru încheierea acordului-cadru, prin luarea în 

considerare a condițiilor și elementelor prevăzute în oferta inițială a acestuia, actualizată.  

4.7.6. Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor 

Etapa include realizarea următorului livrabil: 

a. Document raport - rezolvare buguri / modificare sau dezvoltare functionalitati 

 

4.7.7. Receptie / acceptanta finala 

 

Verificarea livrabilului se face prin testarea functionalitatilor (buguri/modificări) având ca scop 

reproducerea neregularităților reclamate anterior. În cazul în care neregularitățile nu mai sunt 

reproduse, livrarea se consideră acceptată. 

 

4.8. Lotul 8 - Blockchain 

4.8.1. Descriere necesităților 

Impactul pandemiei COVID-19 în întreaga societate a accelerat adoptarea unor tehnologii, care 

până acum se regăseau doar în planurile pe termen lung ale organizațiilor și instituțiilor publice, 

așa cum este blockchain. Mult timp blockchain a fost asociat cu criptomonedele, dar utilizarea sa 

este mult mai largă, de la modul în care companiile își reconfigurează operațiunile și lanțurile de 

aprovizionare, la modul de securizare, partajare și utilizare a datelor în instituțiile publice, pentru 

creșterea încrederii, transparenței și eficienței. 

Autoritatea Contractantă își dorește explorarea acestei tehnologii în vederea identificării celor mai 

eficiente modalități de aplicare la nivel guvernamental, drept urmare, își propune pilotarea, 

eventual implementarea tehnologiei în proiectele instituționale. 

4.8.2. Cerințe specifice 

În funcție de specificul proiectului și a tehnologiilor solicitate, vom avea următoarele tipuri de 

servicii: 
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✔ Servicii de consultanta specialitate în vederea identificării celui mai bun / optim / eficient 

mod de a aplica tehnologia Blockchain la nivelul produselor software care urmează a fi 

dezvoltate; 

✔ Servicii de training / workshop în vederea instruirii personalului instituției în tehnologia 

respectivă; 

✔ Dezvoltare de soluții software demo (Proof of concept) pentru a exprima / demonstra 

aplicabilitatea tehnologiei în cadrul instituției sau a proceselor acestora; 

✔ Dezvoltare soluții software customizate care folosesc tehnologia Blockchain; 

✔ Licențe produse de specialitate patentate. 

✔ Livrarea documentației specifice acestei etape în concordanță cu rezultatele care trebuie 

obținute în urma prestării serviciilor conform capitolului 4.8.6.  

4.8.3. Resurse umane necesare 

Având în vedere complexitatea, dimensiunea şi importanţa viitoarelor proiecte si raportându-ne la 

cel mare contract subsecvent, din cadrul acestui lot, se consideră necesară solicitarea unui număr 

minim de 4 experți cheie (1 manager de proiect, 1 Expert tehnic de specialitate, 1 Backend Dev 

(Java/PHP/GoLANG/C++/Python/.Net) și 1 Frontend Dev (Javascript si HTML si CSS), fiecare dintre 

aceștia avand un rol determinant în realizarea obiectului contractului la standardele pieței. 

Totodată, menționăm că folosirea mai multor experți de același tip în paralel, reduce considerabil 

timpul total de implementare.  

Având în vedere cele mai sus menționate, se consideră necesară solicitarea următoarele cerinţe 

minime obligatorii privind experienţa şi competentele personalului din cadrul echipei furnizorului: 

 

 
Tip expert 

Nr. minim de 

experti 

a. Manager de proiect (Project Manager) 1 

b. Expert tehnic de specialitate 1 

c. Backend Dev (Java/PHP/GoLANG/C++/Python/.Net) 1 

d. Frontend Dev (Javascript si HTML si CSS) 1 

 

Responsabilități ale experților echipei de implementare: 
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EXPERT Responsabilitățile expertului  

Manager de proiect 

(Project Manager) ➔ Coordonarea eficientă a tuturor activităților proiectului în 

vederea atingerii obiectivelor stabilite la cele mai înalte standarde de 

calitate. 

➔ Pregătirea și organizarea planurilor de activitate în cadrul 

proiectului și asigurarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor 

proiectului. 

➔ Asigurarea comunicării cu Autoritatea Contractantă și respectarea 

obligațiilor contractuale. 

➔ Întocmește, împreună cu Autoritatea Contractantă, planul de 

execuție a unui proiect 

➔ Monitorizează activitățile în vederea contabilizării modului de 

execuție si determinării eventualelor întârzieri 

➔ Coordonează activitățile din cadrul proiectului supervizând direct 

echipele tehnice si echipe partenere (daca e cazul). 

➔ Monitorizează în timp progresul atins față de obiectivele propuse 

și redactează rapoarte lunare către Autoritatea Contractantă si parteneri 

(daca e cazul) cu respectarea datelor prevăzute în contracte. 

➔ Asigură circulația informației in cadrul proiectului organizând 

periodic întâlniri cu echipa Autoritatii Contractante. 

➔ Asigură rezolvarea problemelor apărute în realizarea proiectului și 

informează la timp Autoritatea Contractantă despre problemele apărute. 

➔ Face propuneri de îmbunătățire pentru a maximiza eficienta 

atingerii obiectivelor propuse. 

➔ Întreține taskurile și activitățile într-un sistem de Project 

Management 

Expert tehnic de 

specialitate - 

Blockchain 

➔ 'Cercetează, evaluează și propune implementarea soluțiilor 

blockchain în proiecte software noi sau existente  

➔ Cercetează evoluțiile tehnologice și comerciale în domeniul 

blockchain, identifică oportunități strategice și face propuneri relevante 

pentru proiectele interne 

➔ Propune soluții tehnologice pentru integrare si adoptia tehnologiei 

blockchain in proiectele software noi sau existente 

➔ Supervizează, coordonează și oferă suport de-a lungul întregului 

ciclu de dezvoltare a proiectelor cu componente blockchain (colectarea 

cerințelor, design, scriere cod, testare, deployment, documentație, etc)   

➔ Participă la elaborarea și documentarea cerințelor funcționale și 

arhitecturii tehnice soluțiilor blockchain ale proiectelor, aprobă forma 

finală și intervine cu actualizări unde este cazul 

➔ Lucrează direct cu dezvoltatorii blockchain externi/interni, 

verifică și aprobă livrabilele  
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➔ Testează funcționalități și raportează defecte de dezvoltare 

pentru a asigura calitatea livrabilelor  

➔ Urmărește evoluția și performanța soluțiilor blockchain și propune 

modificări/optimizări acolo unde este necesar 

➔ Raportează progresul și rezultatele soluțiilor blockchain către 

superiori și către echipele tehnice relevante la nivel intern  

➔ Elaborează proceduri pentru mentenanța și remedierea defectelor 

soluțiilor de blockchain.  

Backend Dev 

(Java/PHP/GoLANG/C

++/Python/.Net)  

➔ Dezvoltare produse software și întocmire documentație aferentă 

procesului de dezvoltare; 

➔ Dezvoltă și întreține aplicații software și baze de date; 

➔ Scrie programe software (cod sursă) conform caietelor de sarcini / 

specificatii și a documentelor tehnice; 

➔ Scrie testele unitare pentru codul sursă creat; 

➔ Remediază bug-uri si erori din codul sursa al produselor software; 

➔ Optimizează cod sursă; 

➔ Revizuiește cod sursă;  

➔ Proiectează scheme logice și diagrame pentru structurarea cerințelor 

proiectului în secvențe logice; 

➔ Elaborează module de cod în limbaje de programare folosind 

medii de dezvoltare integrate; 

➔ Configurează aplicațiile necesare, testează aplicațiile și modifică 

programele; 

➔ Proiectează și modifică structura bazelor de date prin codarea 

descrierii datelor folosind sisteme de gestiune a bazelor de date; 

➔ Colectează, structurează și analizează informațiile; 

➔ Întocmește rapoarte tehnice; 

➔ Asigură accesul celorlalți membri ai echipei la informațiile 

colectate; 

➔ Asigură buna funcționare a programelor dezvoltate prin 

respectarea procedurilor legate de protecția împotriva atacurilor 

informatice;   

 

Frontend Dev 

(Javascript si HTML si 

CSS) 

➔ Dezvoltare produse software și întocmire documentație aferentă 

procesului de dezvoltare; 

➔ Dezvoltă și întreține aplicații software și baze de date; 

➔ Scrie programe software (cod sursă) conform caietelor de sarcini / 

specificatii și a documentelor tehnice; 

➔ Scrie testele unitare pentru codul sursă creat; 

➔ Remediază bug-uri si erori din codul sursa al produselor software; 

➔ Optimizează cod sursă; 

➔ Revizuiește cod sursă; 
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➔ Proiectează scheme logice și diagrame pentru structurarea 

cerințelor proiectului în secvențe logice; 

➔ Elaborează module de cod în limbaje de programare folosind 

medii de dezvoltare integrate; 

➔ Configurează aplicațiile necesare, testează aplicațiile și modifică 

programele; 

➔ Proiectează și modifică structura bazelor de date prin codarea 

descrierii datelor folosind sisteme de gestiune a bazelor de date; 

➔ Colectează, structurează și analizează informațiile; 

➔ Întocmește rapoarte tehnice; 

➔ Asigură accesul celorlalți membri ai echipei la informațiile  

colectate; 

➔ Asigură buna funcționare a programelor dezvoltate prin 

respectarea procedurilor legate de protecția împotriva atacurilor 

informatice;         

a. Manager de proiect (Project Manager) 

Studii  Studii superioare  finalizate  cu diplomă de licență (sau echivalent). 

Experienţa generală  
Minim 5 ani experiență în ocuparea unei poziții prin prisma căreia a avut 

responsabilități și sarcini de project management. 

Experiența specifică 

Experienţă specifică demonstrată prin participarea în cel puţin un 

proiect/ contract încheiat cu succes, având ca obiect  servicii de 

mentenanță software, sau de dezvoltare software,  la nivelul căruia să fi 

deţinut poziţia de manager de proiect/contract/ coordonator 

proiect/contract ; 

Cunoștințe necesare 

− Cunoașterea metodologiei de management de proiect ; 

− Cunoașterea fazelor procesului de dezvoltare software (software 

development life cycle); 

− Capacitatea de a evalua riscurile legate de proiect și de a lua măsuri 

de limitare a acestora; 

− Abilități avansate de comunicare și relaționare cu toate părțile 

interesate dintr-un proiect de dezvoltare software; 

− Cunoștințe în utilizarea a cel puțin unui software de management de 

proiect (Ms Project, Jira, YouTrack etc). 

Demonstrare 

cunoștințe/experiența 

specifică 

Scrisoare de recomandare per fiecare proiect/contract  finalizat cu 

succes din care reiese implicarea, experiența și cunoștințele solicitate, 

contracte în care a prestat astfel de activități, fișa de post, contractul 

de muncă,  (sau alte documente justificative) din cuprinsul cărora să 

reiasă obiectivele postului și descrierea atribuțiilor specifice 

managementului de proiect. 

Diplome/Certificări/ 

Atestate/Acreditări 

Deţinerea de cunoştinţe în domeniul managementului de proiect 

dovedite prin prezentarea unei diplome/certificări recunoscute la nivel 
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naţional/internaţional  

 

b. Expert tehnic de specialitate 

Studii  Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent.  

Experienţa generală  

- Minim 10 ani experiență în ocuparea unor poziții prin prisma cărora a 

avut responsabilități și sarcini de supraveghere livrare, implementare, 

integrare și dezvoltare de programe informatice.  

- Minim 5 ani experiență generală în dezvoltare și implementare soluții 

informatice cu componente blockchain.  

Experiența specifica 

- Experienţă specifică demonstrată prin participarea în cel puţin cinci 

proiecte informatice/contracte încheiate cu succes care aplică 

tehnologia blockchain  - la nivelul cărora să fi îndeplinit funcții de 

Software Architect, sau Project CTO, sau Coordonator Tehnic sau 

Manager de Proiect Informatic. 

Cunoștințe necesare 

- Cunoașterea fazelor procesului de dezvoltare software (software 

development life cycle); 

- Cunoștințe avansate în limbaje de programare Java, PHP, C++, C#, 

jBC, T-sql și algoritmică; 

- Cunoștințe avansate a bazelor de date Microsoft SQL Server, MySQL, 

Oracle, Mongo, Redis; 

- Cunoștințe avansate a motoarelor de blockchain publice și de tip 

enterprise (Hyperledger Fabric, Tendermint, Corda); 

- Cunoștințe pentru identificare / descriere / documentare 

funcționalități soluții de blockchain; 

- Cunoștințe avansate de sisteme cloud: Azure, AWS, GCP, etc; 

- Cunoștințe compatibilitate sisteme de baze de date; 

- Cunoștințe avansate generale de arhitectură software; 

- Cunoștințe securitate informatică; 

- Cunoștințe de sisteme de virtualizare: VMWare, VirtualBox, Windows 

Virtual PC, Docker, Kubernetes, OpenShift, etc. 

Demonstrare 

cunoștințe/experiență 

Scrisoare de recomandare/referinta per fiecare proiect/contract încheiat 

cu succes din care reiese implicarea, experiența și cunoștințele solicitate, 

contracte în care a prestat astfel de activități, fișa de post, contractul 

de muncă,  (sau alte documente justificative) din cuprinsul cărora să 

reiasă obiectivele postului și descrierea atribuțiilor specifice din 

cuprinsul cărora să reiasă obiectivele postului și descrierea  atribuțiilor 

specifice în cercetare, evaluare și implementare a soluțiilor blockchain 

în proiecte software noi sau existente. 

 

c. Backend Dev (Java/PHP/GoLANG/C++/Python/.Net) 

Studii  Studii superioare  absolvite cu diplomă de licență.  

Experienţa generală  Experiență  de minim 5 ani în ocuparea unei poziții prin prisma căreia a 

avut responsabilități și sarcini de backend development   
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Experiența specifică 

Experienţă specifică demonstrată prin participarea în cel puţin un 

proiect/contract încheiat cu succes, având ca obiect  servicii de 

mentenanță software, sau de dezvoltare software, la nivelul căruia să fi 

deţinut poziţia de dezvoltator back-end.  

Cunoștințe necesare 

− Cunoștințe avansate în object-oriented programming aplicabile într-

unul din limbajele de programare menționate; 

− Cunoașterea fazelor procesului de dezvoltare software (software 

development life cycle); 

− Cunoașterea instrumentelor de dezvoltare software și testare unitară; 

− Cunoștințe despre baze de date SQL & NoSQL; 

− Cunoștințe generale despre alte limbaje de programare 

nemenționate; 

− Capacitatea de dezvoltare produs software în baza documentației 

specifice BRD/TSD;  

− Cunoștințe utilizare soluții de stocare și întreținere cod sursa și 

management al versiunilor (GIT); 

− Capacitatea de a documenta și explica procedeul de dezvoltare 

folosit.  

Demonstrare 

cunoștințe/experiență 

Scrisoare de recomandare/referinta per fiecare proiect/contract finalizat 

cu succes din care reiese implicarea, experiența și cunoștințele solicitate, 

contracte în care a prestat astfel de activități, fișa de post, contractul 

de muncă,  (sau alte documente justificative) din cuprinsul cărora să 

reiasă obiectivele postului și descrierea atribuțiilor specifice backend 

development. 

Diplome/Certificari/ 

Atestate/Acreditari 

Deţinerea de cunoştinţe într-unul din limbajele de programare 

menționate, dovedite prin prezentarea unei diplome/certificări 

recunoscute la nivel naţional/internaţional . 

 

d. Frontend Dev (Javascript si HTML si CSS) 

Studii  Studii superioare  absolvite cu diplomă de licență  

Experienţa generală  
Minim 5 ani experiență în ocuparea unei poziții prin prisma căreia a avut 

responsabilități și sarcini de frontend development în realizarea de 

servicii de dezvoltare programe informatice.  

Experiența specifica 

Experienţă specifică demonstrată prin participarea în cel puţin un 

proiect/ contract încheiat cu succes, având ca obiect  servicii de 

mentenanță software, sau de dezvoltare software, la nivelul căruia să fi 

deţinut poziţia de Frontend Dev.  

Cunoștințe necesare 

− Cunoștințe avansate într-unul dintre platformele (frameworks) de 

dezvoltare rapida JAVASCRIPT: Angular/VueJS/React; 

− Cunoștințe avansate Javascript, HTML5, CSS3; 

− O bună înțelegere a implementării practicilor de SEO, în special ce 

ține de web development. 

Demonstrare 

cunoștințe/experiență 

Scrisoare de recomandare/referință per fiecare proiect/contract încheiat 

cu succes din care reiese implicarea, experiența și cunoștințele 

solicitate, contracte în care a prestat astfel de activități, fișa de post, 
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contractul de muncă,  (sau alte documente justificative) din cuprinsul 

cărora să reiasă obiectivele postului și descrierea atribuțiilor specifice 

postului.  

 

4.8.4. Valoare estimată 

Acest lot va cuprinde un număr minim de 1 contract subsecvent și un număr maxim de 2 contracte 

subsecvente.  

Cele două contracte subsecvente, din cadrul acestui lot, presupun în mod egal, un efort de 1000 zile-

om la o valoare estimată de 4.145.575 lei fără TVA. 

Valoarea totală estimată pentru execuția celor două contractelor subsecvente, din cadrul acestui lot, 

este de 8.291.150 fără TVA și presupune un efort de 2.000 zile-om. 

Nr. minim 

contracte 

subsecvente 

/ Lot 

Zile om pentru 

cel mai mic 

contract 

subsecvent din 

acest lot 

Valoare estimată 

pentru cel mai 

mic contract 

subsecvent din 

acest lot (lei) 

Nr. maxim 

contracte 

subsecvente 

/ Lot 

Zile om pentru 

cel mai mare 

contract 

subsecvent  

din acest lot 

Valoare estimată 

pentru cel mai 

mare contract 

subsecvent din 

acest lot (lei) 

1 1000 4.145.575 2 1000 4.145.575 

 

Având în vedere că pentru realizarea celui mai mic contract subsecvent autoritatea contractantă a 

estimat un necesar de  4 experți cheie (1 manager de proiect, 1 Expert tehnic de specialitate, 1 

Backend Dev (Java/PHP/GoLANG/C++/Python/.Net) și 1 Frontend Dev (Javascript si HTML si CSS), 

ofertantul poate suplimenta, în funcție de complexitatea proiectului, numărului de experți  cheie cu 

încă 4 experți non-cheie, respectiv 1 manager de proiect, 1 Expert tehnic de specialitate, 1 Backend 

Dev (Java/PHP/GoLANG/C++/Python/.Net) și 1 Frontend Dev (Javascript si HTML si CSS).  Ofertanții vor 

transmite documentele solicitate în caietul de sarcini al acordului -cadru, care certifică îndeplinirea 

cerințelor minime de calificare doar pentru experții cheie, iar pentru experții non-cheie, ofertanții care  

dispun de numărul suplimentar de experți non-cheie, vor trebui să nominalizeze persoanele propuse, 

urmând ca documentele justificative solicitate prin documentația de atribuire care demonstrează  

îndeplinirea cerințelor minime solicitate a fi îndeplinite în caietul de sarcini aferente acordului cadru, 

să fie prezentate în cadrul procesului de reofertare inițiat pentru realizarea fiecărui  contract 

subsecvent.  

Documentele care vor fi prezentate la acel moment sunt următoarele: 

● declarația de disponibilitate semnată de persoana propusă, în cazul în care aceasta nu este 

angajatul ofertantului. 
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● Curriculum Vitae (CV), aferent fiecărei persoane propuse în cadrul echipei, semnat de către 

fiecare titular și datat. 

● Copii ale documentelor justificative relevante care demonstrează îndeplinirea cerințelor 

referitoare la studiile, expertiza și experiența specifică relevantă solicitată și prezentată în CV, 

cum ar fi: 

❖ diplome de studii, certificări, alte diplome relevante; 

❖ recomandări sau alte documente edificatoare din care să reiasă activitățile desfășurate și 

care să evidențieze experiența profesională specifică relevantă; 

Copiile documentelor trebuie să fie confirmate pentru conformitate cu originalul documentelor 

respective. Certificatele/diplomele/ documentele justificative emise în altă limbă decât limba română 

vor fi prezentate în limba de origine, însoțite de traducerea autorizată în limba română. 

În cazul în care unul din experții non-cheie dintre cei solicitați în cadrul procesului de reofertare pentru 

realizarea unui contract subsecvent, nu îndeplinește criteriile de calificare stabilite , ofertantul va fi 

descalificat din respectivul proces de reofertare. 

4.8.5. Evaluare oferte si factori de evaluare 

Criteriul de atribuire este „cel mai bun raport calitate-preț”. 

Factorii luați în considerare pentru evaluarea ofertelor și punctajul aferent fiecărui factor sunt 

prezentați în continuare:  

• factorul “prețul ofertei” are o pondere de 20% în totalul criteriului de atribuire, căruia îi 

corespunde un maximum de 20 puncte; 

• factorul “propunere tehnică” - are o pondere de 80 % în totalul criteriului de atribuire, căruia îi 

corespunde un maxim de 80 puncte; 

Punctajul final al ofertei va fi stabilit prin calcularea sumei punctajelor aferente fiecărui factor de 

evaluare, calculate conform algoritmului de calcul: Pofertă = Pfin + Ptehn unde 

Pofertă, reprezintă punctajul obținut de fiecare ofertă; 

Pfin, reprezintă punctajul obținut de fiecare ofertă, pentru factorul de evaluare „prețul ofertei”; 

Ptehn, reprezintă punctajul obținut de fiecare ofertă, pentru factorul de evaluare „propunere tehnică”; 

Punctajul tehnic este compus din factori stabiliți pentru evaluarea și selectarea celor mai 

competitive oferte  și se acordă astfel: Ptehn = Pexp 

Pexp., reprezintă punctajul obținut de fiecare ofertă, pentru factorul de evaluare nr. 2, „experiență 

profesională a personalului propus”. 



 

182 

Factorii luați în considerare pentru evaluarea ofertelor și punctajul aferent fiecărui factor sunt 

prezentați în continuare:   

 

Denumire și nr. factor 

evaluare 

 Factori de evaluare Pondere Punctaj 
maxim  

Prețul 
ofertei  

factor nr. 1 Propunerea financiară fără TVA – Pfin 20% 20 p 

 Propunerea 

tehnică 

factor nr. 2 Experiența profesională 

 a personalului propus - Pexp 

80% 80 p 

  TOTAL   100% 100 p  

Factorii de evaluare și ponderea alocată: 

Denumire factor 

evaluare 

Descriere Pondere (%) 

Punctaj maxim 

Factor de evaluare 

nr.1 

Prețul ofertei  

Componentă a propunerii financiare 
20% 

Punctaj maxim factor:  

20 puncte  

Factorul constă în componenta financiară a ofertei, respectiv prețul ofertei fără TVA. 

Ofertanții, în vederea dimensionării propunerii financiare, se vor raporta la nivelul celui mai 

mare contract subsecvent al acestui lot, din punct de vedere al numărului de experți necesar 

pentru realizarea acestui contract subsecvent, precum  și la efortul estimat de autoritatea 

contractantă, exprimat în zile-om. 

Ofertanții vor cota propria valoare a efortului aferent fiecărei categorii de experți, vor calcula 

media  acestui efort și vor obține valoarea celui mare contract subsecvent, înmulțind această 

valoare medie  cu efortul estimat de autoritatea contractantă  pentru realizarea celui mai mare 

contract subsecvent.  

Valoarea propunerii financiare a lotului, se va obține înmulțind valoarea medie proprie  a efortului 

calculat anterior de fiecare ofertant, cu efortul estimat de autoritatea contractantă pentru 

realizarea tuturor contractelor subsecvente aferente acestui lot. 

Criteriul relevant pentru Autoritatea Contractantă, în aceasta procedura de achizitie, este 

reprezentat de valoarea   costurilor efortului pentru fiecare expert, iar cele două valori calculate 



 

183 

anterior, și anume valoarea pentru cel mai mare contract subsecvent, respectiv valoarea pentru 

întreg lotul, vor fi folosite pentru a verifica dacă valorile rezultate  depășesc bugetul alocat de 

către Autoritatea Contractantă pe lot, respectiv contract subsecvent, caz în care ofertantul va fi 

respins. 

Prețul fără TVA, va fi exprimat în lei și Euro fără TVA. Conversia leu/euro se va realiza la 

valoarea cursului de schimb al BNR de la data publicării anunțului de participare în SEAP.  

Criteriu: valoarea propunerii financiare în lei, fără TVA. 

Ofertele care depășesc bugetul maxim disponibil vor fi respinse. 

Algoritm de calcul 

Punctajul se acordă astfel: 

a) Pentru cel mai scăzut dintre prețurile  propunerilor financiare se acordă punctajul maxim 

alocat, respectiv 20 puncte; 

b) Pentru celelalte prețuri ale propunerilor financiare, punctajul Pfinn, se calculează astfel: 

Pfinn = (Pretmin.ofertat/Pretn) x 20 

 

Denumire factor  

evaluare 

Descriere 
Pondere (%) 

Punctaj maxim 

(puncte) 

Factor  

de evaluare nr.2 

 Experiența profesională  

a personalului/experților 

propuși -  Pexp 

Factorul Experiența experților se 

concretizează în numărul de 

proiecte/contracte finalizate cu succes,  în 

care respectivii experți au ocupat o poziţie 

similară, la nivelul căreia să fi desfăşurat 

activităţi comparabile cu responsabilităţile ce 

urmează să le îndeplinească în viitorul lot al 

acordului cadru.   

80% 

Punctaj maxim 

factor evaluare nr.2:  

80 puncte 

Factorul de evaluare nr.2 „Experiența profesională a personalului/experților propuși”, constă în 

însumarea punctajelor obținute de fiecare expert propus, în conformitate cu documentele 

prezentate de ofertanți și analizate de comisia de evaluare, și se calculează astfel: 

 Pexp = Pexp1 + Pexp2 + Pexp3  + Pexp4 

Pexp1 reprezentand punctajul maxim de 10 puncte acordat rolului de Project Manager; 

Pexp2 reprezentand punctajul  maxim de 50 puncte acordat rolului de Expert Tehnic de 

specialitate; 

Pexp3 reprezentand punctajul maxim de  10 puncte acordat rolului de Backend Dev 

Pexp4 reprezentand punctajul maxim de  10 puncte acordat rolului de Frontend dev 

 

Pentru  a nu distorsiona rezultatul aplicării factorului de evaluare, punctarea experienței 
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profesionale a personalului/experților propuși, a fost definită în intervale de punctare (peste 

nivelul minim solicitat), intervale în care se încadrează experienţa expertului ce face obiectul 

analizei factorului de evaluare, măsurată prin numărul de proiecte la care a participat, realizând 

activităţi similare cu cele ce urmează a le implementa în cadrul viitorului contract, sau în cazul 

managerului de proiect, suplimentar față de cerința referitoare la numărul de proiecte la care a 

participat, se solicită prezentarea, peste nivelul minim solicitat, de diplome/certificări 

recunoscute la nivel naţional/internaţional în domeniul managementului de proiect.   

Punctajul total maxim al factorului de evaluare nr.2 ce poate fi acordat unei propuneri tehnice pentru 

demonstrarea experienței profesionale a personalului/experților propuși, este de 80 de puncte.  

  

Cerințe solicitate pentru  

îndeplinirea factorului 

 de evaluare nr.2 

Denumirea 

 expertului 

  solicitat 

Punctaj în cadrul 

factorului de 

  evaluare nr.2 

Experiența profesională a expertului  

nr.1 propus - Pexp1 

 

- Experienţă demonstrată prin participarea în proiecte 

/contracte încheiate cu succes la nivelul cărora să fi 

deţinut poziţia de manager de proiect/contract sau 

coordonator proiect/contract și care au avut ca obiect 

servicii de dezvoltare software sau mentenanta 

software. 

 

- Deţinerea de cunoştinţe în domeniul managementului 

de proiect dovedite prin prezentarea de 

diplome/certificări recunoscute la nivel 

naţional/internaţional.  

 

 

Expert nr.1 

Manager  

de proiect 

 

 

 

 

 Punctaj maxim 

factor 

 10 puncte 
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Algoritm de calcul: Pexp1 = Pnrpr + Pdiplome, unde: 

Pnrpr = punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte, la care a participat expertul 

propus pentru poziția de Manager de proiect, prezentate în plus față de cerința minimă, maxim 7 

puncte; 

Pdiplome = punctajul acordat pentru certificările suplimentare în domeniul Managementului de 

proiect, prezentate în plus față de cerința minimă, maxim 3 puncte. 

Pnrpr, punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte în care a participat expertul propus 

pentru poziția de Manager de proiect, prezentate în plus față de cerința minimă, se va calcula 

astfel:  

Punctajul19 se va acorda astfel: 

● pentru participarea într-un număr mai mare de 5 proiecte/contracte -7 puncte 

● pentru participarea între 4 și 5 proiecte/contracte - 5 puncte 

● pentru participarea între 1 și 3 proiecte/contracte - 3 puncte 

Se acordă punctaj pentru persoana nominalizată pentru poziția solicitată pentru care se prezintă 

recomandări/documente relevante care să demonstreze participarea în proiecte/contracte 

coordonate în calitate de Manager de proiect, având ca obiect servicii de dezvoltare software sau 

mentenanta software. 

Se vor contoriza ca și număr doar proiectele/contractele finalizate, în care respectiva persoană a 

fost nominalizată în această poziție. 

NOTĂ: În situația în care expertul propus a fost nominalizat într-un acord cadru, prin intermediul 

căruia au fost derulate mai multe contracte subsecvente care corespund cerinței de similaritate, 

se va contoriza ca experiență numai 1(unu) contract subsecvent al respectivului acord cadru în 

care expertul propus a fost nominalizat în poziția solicitată prin cerință și în cadrul căruia a 

desfășurat activități similare cu cele care urmează a fi îndeplinite în cadrul prezentului lot al 

acordului cadru, nu numărul de contracte subsecvente ale respectivului acord cadru. 

În cazul în care expertul propus nu a participat la niciun proiect/contract având ca obiect servicii 

de dezvoltare software sau mentenanță software, oferta se va considera ca fiind neconformă. 

Participarea într-un proiect/contract având ca obiect servicii de dezvoltare software sau 

mentenanță software se consideră conformă (fiind condiție minimă obligatorie) și nu se punctează. 

 

Pdiplome punctajul acordat pentru certificările suplimentare în domeniul Managementului de 

proiect, în plus față de cerința minimă, se va acorda astfel: 

● Prezentarea uneia dintre diplomele/certificatele următoare, recunoscute la nivel 

național/internațional, care demonstrează finalizarea programului de certificare în domeniul 

proiectului de management: PMP; PMI-ACP; CSM (Certificare Scrum Master);  Professional Scrum 

Master I, II,  III - 3 puncte 

 
19 Pentru acest punctaj vor fi luate în calcul proiectele în plus față de cerința minima. 
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● Prezentarea unei certificări naționale conform COR 242101 - 1 punct 

Prezentarea unei singure diplome/certificări recunoscute la nivel naţional/internaţional nu se 

punctează, fiind condiție minimă obligatorie.  

Cerințe solicitate pentru  

îndeplinirea factorului 

 de evaluare nr.2 

Denumirea 

 expertului 
  solicitat 

Punctaj în cadrul 

factorului de 

  evaluare nr.2 

Experiența profesională a expertului  

nr.2 propus - Pexp2 

 

- Experienţă demonstrată prin participarea în proiecte 

/contracte încheiate cu succes la nivelul cărora să fi 

deţinut poziţia de Software Architect, sau Project CTO, 

sau Coordonator Tehnic sau Manager de Proiect 

Informatic și care au avut ca obiect servicii de 

dezvoltare software sau mentenanta software. 

- Activitate academica (predare/ publicare de 

documente/lucrări cercetare) în domeniul Blockchain. 

- Licențe, produse de specialitate, patentate. 

 

 

Expert nr.2 

Expert tehnic de 

specialitate 

 

 

 

 

 Punctaj maxim 

factor - Pexp2 

50 puncte 
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Algoritmul de calcul: Pexp2 = Pnrpr + Pacadem + Plicente, unde: 

Pnrpr = punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte, la care a participat expertul 

propus pentru poziția de Expert tehnic de specialitate, prezentate în plus față de cerința 

minimă, maxim 10 puncte; 

Pacadem = punctajul acordat pentru activitatea academică, maxim 20 puncte. 

Plicente = punctajul acordat pentru licențe produse de specialitate, maxim 20 puncte 

Pnrpr punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte la care a participat expertul 

propus pentru poziția de Expert tehnic de specialitate, prezentate în plus față de cerința 

minimă, se va calcula și acorda astfel: 

● pentru participarea într-un număr mai mare de 5 proiecte/contracte -10 puncte 

● pentru participarea între 4 și 5 proiecte/contracte - 7 puncte 

● pentru participarea între 1 și 3 proiecte/contracte - 4 puncte 

Se acordă punctaj pentru persoana nominalizată pentru poziția solicitată pentru care se prezintă 

recomandări/documente relevante care să demonstreze participarea în proiecte/contracte în 

calitate de Expert tehnic de specialitate, având ca obiect servicii de dezvoltare software sau 

mentenanta software. 

Se vor contoriza ca și număr doar proiectele/contractele finalizate în care respectiva persoană a 

fost nominalizată și în cadrul cărora, a deținut aceeași poziție sau o poziție similară prin atribuțiile 

ce i-au revenit. 

  

NOTĂ: În situația în care expertul propus a fost nominalizat într-un acord cadru, prin intermediul 

căruia au fost derulate mai multe contracte subsecvente care corespund cerinței de similaritate, 

se va contoriza ca experiență numai 1(unu) contract subsecvent al respectivului acord cadru în 

care a fost nominalizat în poziția solicitată prin cerință și în cadrul căruia a desfășurat activități 

similare cu cele care urmează a fi îndeplinite în cadrul prezentului lot al acordului cadru, nu 

numărul de contracte subsecvente ale respectivului acord cadru. 

În cazul în care expertul nu a participat la niciun proiect/contract, oferta se va considera ca fiind 

neconformă. 

Participarea într-un proiect/contract se consideră conformă (fiind condiție minimă obligatorie) și 

nu se punctează.  
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Pacadem = punctajul pentru activitatea academică, se va acorda pentru realizarea activităților de 

predare a cursurilor în mediul universitar/postuniversitar în specialități din domeniul blockchain, 

sau pentru publicarea de articole, lucrări științifice de specialitate sau de cercetare în domeniul 

blockchain, astfel: 

Se acordă 10 puncte pentru ofertanții: 

-       care fac dovada faptului că predau cursuri universitare/postuniversitare în domeniul 

blockchain, sau 

-       care fac dovada că au publicat articole, lucrări științifice de specialitate sau de cercetare în 

acest domeniu; 

  

Plicente = punctajul pentru activitatea de cercetare/inovare în domeniul blockchain, concretizată 

prin prezentarea de licențe pentru produse de specialitate în acest domeniu, în care expertul 

trebuie să fie menționat ca inventator sau autor/coautor al respectivului produs, se va acorda 

astfel: 

10 puncte pentru ofertanții care prezintă documente care certifică că persoana desemnată pentru 

poziția de Expert tehnic de specialitate în domeniul blockchain este autorul/coautorul unei licențe 

pentru produse în acest domeniu.  

 

 

Cerințe solicitate pentru  

îndeplinirea factorului 

 de evaluare nr.2  

Denumirea 

 expertului 
  solicitat   

Punctaj în cadrul 

factorului de 

  evaluare nr.2   

Experiența profesională a expertului  

nr.3 propus - Pexp3 

 

- Experienţă demonstrată prin participarea în proiecte 

/contracte încheiate cu succes la nivelul cărora să fi 

deţinut poziţia de Backend Dev și care au avut ca 

obiect, domenii comparabile cu obiectul servicii de 

dezvoltare software sau mentenanta software. 

  

- Deţinerea de cunoştinţe într-unul din limbajele de 

programare menționate, dovedite prin prezentarea de 

 

Expert nr.3 

Backend Dev 

 

 

 

 Punctaj maxim 

factor - Pexp3 

10 puncte 
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diplome/certificări recunoscute la nivel 

naţional/internaţional.  

Algoritm de calcul: Pexp3 = Pnrpr + Pdiplome, unde: 

Pnrpr = punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte, la care a participat expertul 
propus pentru poziția de Backend Dev, prezentate în plus față de cerința minimă, maxim 5 
puncte; 

Pdiplome = punctajul acordat pentru certificările suplimentare obținute de experții propuși în 

domeniul limbajelor de programare, maxim 5 puncte. 

Pnrpr, punctajul20 acordat pentru numărul de proiecte/contracte în care a participat expertul 

propus pentru poziția de Backend Dev, prezentate în plus față de cerința minimă, se va calcula 

astfel:   

● pentru participarea într-un număr mai mare de 5 proiecte/contracte -5 puncte 

● pentru participarea între 4 și 5 proiecte/contracte - 3 puncte 

● pentru participarea între 1 și 3 proiecte/contracte - 1 puncte  

 
Se acordă punctaj pentru persoana nominalizată pentru poziția solicitată pentru care se prezintă 

recomandări/documente relevante care să demonstreze participarea în proiecte/contracte în 

calitate de Backend Dev, având ca obiect domenii comparabile cu obiectul acestui lot (servicii de 

actualizări/dezvoltări a unor programe informatice, sau servicii de implementare programe 

informatice prin utilizarea tehnologiei blockchain).  

Se vor contoriza ca și număr doar proiectele/contractele finalizate în care respectiva persoană a 

fost nominalizată în această poziție. 

NOTĂ: În situația în care expertul propus a fost nominalizat într-un acord cadru, prin intermediul 

căruia au fost derulate mai multe contracte subsecvente care corespund cerinței de similaritate, 

se va contoriza ca experiență numai 1(unu) contract subsecvent al respectivului acord cadru în 

care a fost nominalizat în poziția solicitată prin cerință și în cadrul căruia a desfășurat activități 

similare cu cele care urmează a fi îndeplinite în cadrul prezentului lot al acordului cadru, nu 

numărul de contracte subsecvente ale respectivului acord cadru.   

În cazul în care expertul propus nu a participat la niciun proiect/contract având ca obiect servicii 

 
20 Pentru acest punctaj vor fi luate în calcul proiectele în plus față de cerința minima. 
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de dezvoltare software sau mentenanță software, oferta se va considera ca fiind neconformă. 

Participarea într-un proiect/contract având ca obiect servicii de dezvoltare software sau 

mentenanță software se consideră conformă (fiind condiție minimă obligatorie) și nu se punctează. 

 

Pdiplome = punctajul acordat pentru certificările suplimentare prezentate de experții propuși, în 

domeniul limbajelor de programare, în plus față de cerința minimă, se va acorda astfel: 

Se vor acorda puncte pentru fiecare din următoarele categorii de diplome/certificări recunoscute 

la nivel naţional/internaţional, care demonstrează finalizarea unui program de certificare 

profesională în domeniul limbajelor de programare: 

a) JAVA Oracle Certified Professional - 2,5 puncte; 

b) PHP sau GoLANG sau C++ sau Python sau .Net - Certified Professional - 2,5 puncte; 

Prezentarea, suplimentar față de cerința minimă obligatorie, a certificării JAVA Oracle Certified 

Professional, sau a uneia din certificările prevăzute la punctul b), se punctează cu 2,5 puncte; 

Prezentarea, suplimentar față de cerința minimă obligatorie, a certificării JAVA Oracle Certified 

Professional, și a unei certificări din categoria b), se punctează cu 5 puncte; 

 
Prezentarea unei singure diplome/certificări recunoscute la nivel naţional/internaţional nu se 
punctează, fiind condiție minimă obligatorie.   

Cerințe solicitate pentru  

îndeplinirea factorului 

 de evaluare nr.2  

Denumirea 

 expertului 
  solicitat   

Punctaj în cadrul 

factorului de 

  evaluare nr.2   

Experiența profesională a expertului  

nr.4 propus - Pexp4 

 

- Experienţă demonstrată prin participarea în proiecte 

/contracte încheiate cu succes la nivelul cărora să fi 

deţinut poziţia de Frontend Dev și care au avut ca 

obiect servicii de dezvoltare software sau mentenanta 

software.  

 

Expert nr.4 

Frontend Dev 

 

 

 

 Punctaj maxim 

factor - Pexp4 

10 puncte  
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Algoritm de calcul: Pexp3 = Pnrpr , unde: 

Pnrpr = punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte, la care a participat expertul 
propus pentru poziția de Frontend Dev, prezentate în plus față de cerința minimă, maxim 10 
puncte; 
 

Pnrpr punctajul21 acordat pentru numărul de proiecte/contracte la care a participat expertul 

propus pentru poziția de Frontend Dev, prezentate în plus față de cerința minimă, se va calcula și 

acorda astfel:  

● pentru participarea într-un număr mai mare de 5 proiecte/contracte -10 puncte 

● pentru participarea între 4 și 5 proiecte/contracte - 7 puncte 

● pentru participarea între 1 și 3 proiecte/contracte - 3 puncte  

 

Se acordă punctaj pentru persoana nominalizată pentru poziția solicitată pentru care se prezintă 

recomandări/documente relevante care să demonstreze participarea în proiecte/contracte în 

calitate de Frontend Dev, având ca obiect servicii de dezvoltare software sau mentenanta 

software. 

Se vor contoriza ca și număr doar proiectele/contractele care au avut ca obiect servicii de 

dezvoltare software sau mentenanță software, și care au fost finalizate, în cadrul cărora, 

respectiva persoană a deținut aceeași poziție sau o poziție similară prin atribuțiile ce i-au revenit. 

NOTĂ: În situația în care expertul propus a fost nominalizat într-un acord cadru, prin intermediul 

căruia au fost derulate mai multe contracte subsecvente care corespund cerinței de similaritate, 

se va contoriza ca experiență numai 1(unu) contract subsecvent al respectivului acord cadru în 

care a fost nominalizat în poziția solicitată prin cerință și în cadrul căruia a desfășurat activități 

similare cu cele care urmează a fi îndeplinite în cadrul prezentului lot al acordului cadru, nu 

numărul de contracte subsecvente ale respectivului acord cadru. 

În cazul în care expertul propus nu a participat la niciun proiect/contract având ca obiect servicii 

de dezvoltare software sau mentenanță software, oferta se va considera ca fiind neconformă. 

Participarea într-un proiect/contract având ca obiect servicii de dezvoltare software sau 

mentenanță software se consideră conformă (fiind condiție minimă obligatorie) și nu se punctează. 

 

 

 
21 Pentru acest punctaj vor fi luate în calcul proiectele în plus față de cerința minima. 
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Evaluarea propunerii tehnice: 

Oferta tehnică va fi evaluată în raport cu cerințele caietului de sarcini. 

Punctajul se va acorda pentru specificațiile care depășesc cerințele minime, conform factorilor de 

evaluare specificați. 

Evaluarea ofertelor: 

Punctajul final al ofertelor, va fi stabilit prin calcularea sumei punctajelor aferente fiecărui factor 

de evaluare, calculate conform algoritmului de calcul prezentat. În baza prevederilor art. 115 

alin.(2) lit. b) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă stabilește încheierea acordului 

cadru cu mai mulți operatori economici, respectiv 15, având în vedere complexitatea și 

volumul/cantitatea serviciilor/activităților care fac obiectul acordului-cadru, durata de 

valabilitate stabilită, precum și necesitățile și constrângerile autorității contractante și în măsura 

în care există un număr suficient de operatori economici care au îndeplinit criteriile de calificare 

și care au prezentat oferte admisibile. 

Primele 15 oferte admisibile stabilite în ordine descrescătoare a punctajului obținut, vor fi 

declarate câștigătoare și vor putea participa la procesul de reofertare pentru atribuirea 

contractelor subsecvente.  

În cazul în care două sau mai multe oferte acumulează același punctaj total, departajarea se va 

face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordine descrescătoare a 

ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă va solicita 

noi propuneri financiare, oferta desemnată câștigătoare fiind cea cu propunerea financiară cea 

mai mică. 

În cazul în care numărul operatorilor economici care au îndeplinit criteriile de calificare şi care au 

prezentat oferte admisibile este mai mic decât numărul maxim stabilit (15 operatori economici) 

indicat în anunţul de participare, autoritatea contractantă va continua procedura de atribuire 

pentru încheierea acordului-cadru numai cu acel/acei operator/operatori economic/economici 

care îndeplineşte/îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie solicitate şi care au prezentat 

ofertă admisibilă. 

Contractele subsecvente se vor atribui cu reluarea competiției între operatorii economici care sunt 

parte la acordul-cadru, conform dispozițiilor art. 118 alin. (1) lit. b) și art. 119 din Legea nr. 98/2016 

și art. 110 din HG nr. 395/2016; reluarea competiției se va face prin intermediul SEAP. 

Elementele/condițiile care rămân neschimbabile pe întreaga durată a acordului-cadru sunt: 
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obligațiile pe care operatorii economici și le-au asumat prin propunerea tehnică, în ceea ce 

privește cerințele privind experiența generală, specifică și profesională a experților, cunoștințele 

necesare ale acestora, diplome/certificări ale cunoștințelor dobândite. 

Autoritatea contractantă atribuie fiecare contract subsecvent ofertantului care prezintă oferta 

cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, desemnată prin aplicarea criteriului de 

atribuire „prețul cel mai scăzut”. Elementul care va face obiectul reluării competiției pentru 

atribuirea contractelor subsecvente este exclusiv prețul total aferent serviciului care face 

obiectul contractului subsecvent, respectiv tariful zi-om îmbunătățit față de cel ofertat la nivelul 

acordului - cadru, raportat la efortul estimat de autoritatea contractantă în caietul de sarcini 

pentru fiecare categorie și număr de experți solicitați în vederea realizării respectivului contract 

subsecvent. 

Operatorii economici au dreptul ca, în procesul de reofertare, să modifice elementul care face 

obiectul reluării competiției numai în sensul îmbunătățirii acestuia, respectiv tariful zi-om al 

experților, fără să afecteze elementele/condițiile stabilite în acordul cadru. În cazul în care, în 

urma reofertării, autoritatea contractantă nu obține îmbunătățiri ale elementului care face 

obiectul reluării competiției, aceasta are obligația de a atribui contractul subsecvent ofertantului 

clasat pe primul loc în cadrul procedurii aplicate pentru încheierea acordului-cadru, prin luarea în 

considerare a condițiilor și elementelor prevăzute în oferta inițială a acestuia, actualizată.  

 

4.8.6. Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor 

În funcție de specificul proiectului, companiile contractante vor furniza următoarele livrabile: 

● Licenta pe tip produs; 

● Raport program training; 

● Document recomandări soluții / rezoluția serviciului de consultanță / raport analiză; 

● Acces cod sursă și documentație asociată pentru dezvoltările de specialitate. 

4.8.7. Recepție / acceptanță finală 

 

Pentru ca livrabilele sa fie acceptate, la recepția finală, acestea trebuie sa indeplineasca 

urmatoarele conditii:  

● Licenta pe tip produs – validarea funcționarii produsului după importarea licentei 

● Raport program training – evaluarea persoanelor care au trecut prin programul de pregatire 

● Document recomandări soluții / rezoluția serviciului de consultanță / raport analiză – 

validarea opiniei care trebuie sa acopere toate cerințele referitoare la modul cum se aplica 

tehnologia în interiorul instituției  

● Acces cod sursă și documentație asociată pentru dezvoltările de specialitate 
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4.9. Lotul 9 - AI (Artificial intelligence) 

4.9.1. Descriere necesităților 

Avand in vedere evolutia tehnologica din 2021, AI – Artificial Intelligence este identificată ca o 

tehnologie inovativa cu numeroase beneficii în domeniul guvernamental. Autoritatea contractantă 

își dorește explorarea acestei tehnologii în vederea identificării celor mai eficiente modalități de 

aplicare la nivel guvernamental, drept urmare, isi propune pilotarea, eventual implementarea 

tehnologiei în proiectele instituționale. 

Existența unor tehnologii fiabile de inteligență artificială (AI) poate aduce numeroase beneficii, iar 

abordarea UE cu privire la inteligența artificială (AI) va convinge cetățenii să adopte aceste 

tehnologii. 

Inteligența artificială (AI) poate contribui în identificarea de soluții la multe dintre problemele 

societății, dar acest lucru poate fi realizat numai dacă tehnologia este de înaltă calitate și dacă se 

dezvoltă și se utilizează în așa fel încât să câștige încrederea oamenilor.  

În sectorul public, Automatizarea și Inteligența Artificială: RPA (Robotic Process Automation) și 

Chatbots au un potențial semnificativ pentru susținerea reducerii costurilor, satisfacerea 

așteptărilor cetățenilor, stimularea productivității și eliberarea timpului angajaților. 

Transformarea digitală este un imperativ al sectorului public. 

61% dintre europeni au o părere favorabilă despre AI și roboți, dar 88% spun că aceste tehnologii 

impun un management atent (Eurobarometru 2017, 

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2160). 

 

4.9.2. Cerințe specifice 

În funcție de specificul proiectului și a tehnologiilor solicitate, vom avea următoarele tipuri de 

servicii: 

✔ Servicii de consultanta specialitate în vederea identificării celui mai bun / optim / eficient 

mod de a aplica tehnologia AI la nivelul produselor software care urmează a fi dezvoltate; 

✔ Servicii de training / workshop în vederea instruirii personalului instituției în tehnologia 

respectivă; 

✔ Dezvoltare de soluții software demo (Proof of concept) pentru a exprima / demonstra 

aplicabilitatea tehnologiei în cadrul instituției sau a proceselor acestora; 

✔ Dezvoltare soluții software customizate care folosesc tehnologia AI; 

✔ Licențe produse de specialitate patentate. 

✔ Livrarea documentației specifice acestei etape în concordanță cu rezultatele care trebuie 

obținute în urma prestării serviciilor conform capitolului 4.9.6.  
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4.9.3. Resurse umane necesare 

Având în vedere complexitatea, dimensiunea şi importanţa viitorului proiect, din cadrul acestui lot, 

se consideră necesară solicitarea unui număr minim de 4 experți cheie (1 Manager de proiect, 1 

Expert tehnic, 1 Backend Dev (Java/PHP/GoLANG/C++/Python/.Net), 1 Frontend Dev (Javascript si 

HTML si CSS)), fiecare dintre aceștia avand un rol determinant în realizarea obiectului contractului 

la standardele pieței. Totodată, menționăm că folosirea mai multor experți de același tip în 

paralel, reduce considerabil timpul total de implementare.  

Având în vedere cele mai sus menționate, se consideră necesară solicitarea următoarele cerinţe 

minime obligatorii privind experienţa şi competențele personalului din cadrul echipei prestatorului:  

 
Tip expert 

Nr. minim de 

experți 

a. Manager de proiect (Project Manager) 1 

b. Expert tehnic de specialitate22 1 

c. Backend Dev 

(Java/PHP/GoLANG/C++/Python/.Net)23 

1 

d. Frontend Dev (Javascript si HTML si CSS)24 1 

NOTA: Resursele tehnice Backend Dev si Front End dev, pot fi inlocuite cu alte persoane 

tehnice de specialitate cu atributii similare.  

Responsabilități ale experților echipei de implementare: 

 

EXPERT Responsabilitățile expertului  

Manager de proiect 

(Project Manager) ➔ Coordonarea eficientă a tuturor activităților proiectului în 

vederea atingerii obiectivelor stabilite la cele mai înalte standarde de 

calitate. 

➔ Pregătirea și organizarea planurilor de activitate în cadrul 

proiectului și asigurarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor 

proiectului. 

➔ Asigurarea comunicării cu Autoritatea Contractantă și respectarea 

obligațiilor contractuale. 

➔ Întocmește, împreună cu Autoritatea Contractantă, planul de 

execuție a unui proiect 

 
22 Acest tip de expert poate insuma mai multe roluri, în funcție de modul de organizare al fiecărui ofertant 
23Avand in vedere faptul ca la nivelul ofertantului acest tip de expert poate fi denumit diferit, se au în vedere atribuțiile 

expertului și nu poziția/denumirea cu care a fost încadrat.  
24 Avand in vedere faptul ca la nivelul ofertantului acest tip de expert poate fi denumit diferit, se au în vedere atribuțiile 

expertului și nu poziția/denumirea cu care a fost încadrat.  
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➔ Monitorizează activitățile în vederea contabilizării modului de 

execuție și determinării eventualelor întârzieri 

➔ Coordonează activitățile din cadrul proiectului supervizând direct 

echipele tehnice și echipe partenere (dacă e cazul). 

➔ Monitorizează în timp progresul atins față de obiectivele propuse 

și redactează rapoarte lunare către Autoritatea Contractantă și parteneri 

(dacă e cazul) cu respectarea datelor prevăzute în contracte. 

➔ Asigură circulația informației în cadrul proiectului organizând 

periodic întâlniri cu echipa Autoritatii Contractante. 

➔ Asigură rezolvarea problemelor apărute în realizarea proiectului și 

informează la timp Autoritatea Contractantă despre problemele apărute. 

➔ Face propuneri de îmbunătățire pentru a maximiza eficienta 

atingerii obiectivelor propuse. 

➔ Întreține taskurile și activitățile într-un sistem de Project 

Management 

Expert tehnic de 

specialitate - 

Artificial Intelligence 

➔ 'Cercetează, evaluează și propune implementarea soluțiilor AI în 

proiecte software noi sau existente  

➔ Cercetează evoluțiile tehnologice și comerciale în domeniul AI, 

identifică oportunități strategice și face propuneri relevante pentru 

proiectele interne 

➔ Propune soluții tehnologice pentru integrare si adoptia tehnologiei 

AI in proiectele software noi sau existente 

➔ Supervizează, coordonează și oferă suport de-a lungul întregului 

ciclu de dezvoltare a proiectelor cu componente AI (colectarea 

cerințelor, design, scriere cod, testare, deployment, documentație, etc)   

➔ Participă la elaborarea și documentarea cerințelor funcționale și 

arhitecturii tehnice soluțiilor AI ale proiectelor, aprobă forma finală și 

intervine cu actualizări unde este cazul 

➔ Lucrează direct cu dezvoltatorii AI externi/interni, verifică și 

aprobă livrabilele  

➔ Testează funcționalități și raportează defecte de dezvoltare 

pentru a asigura calitatea livrabilelor  

➔ Urmărește evoluția și performanța soluțiilor AI și propune 

modificări/optimizări acolo unde este necesar 

➔ Raportează progresul și rezultatele soluțiilor AI către superiori și 

către echipele tehnice relevante la nivel intern  

➔ Elaborează proceduri pentru mentenanța și remedierea defectelor 

soluțiilor de AI 

➔ În funcție de complexitatea proiectului, detine atributii 

parțiale/cumulate de business analyst, arhitect si supervizor  

Backend Dev 

(Java/PHP/GoLANG/C

➔ Dezvoltare produse software și întocmire documentație aferentă 
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++/Python/.Net) procesului de dezvoltare; 

➔ Dezvoltă și întreține aplicații software și baze de date; 

➔ Scrie programe software (cod sursă) conform caietelor de sarcini / 

specificatii și a documentelor tehnice; 

➔ Scrie testele unitare pentru codul sursă creat; 

➔ Remediază bug-uri si erori din codul sursa al produselor software; 

➔ Optimizează cod sursă; 

➔ Revizuiește cod sursă; 

➔ Proiectează scheme logice și diagrame pentru structurarea 

cerințelor proiectului în secvențe logice; 

➔ Elaborează module de cod în limbaje de programare folosind 

medii de dezvoltare integrate; 

➔ Configurează aplicațiile necesare, testează aplicațiile și modifică 

programele; 

➔ Proiectează și modifică structura bazelor de date prin codarea 

descrierii datelor folosind sisteme de gestiune a bazelor de date; 

➔ Colectează, structurează și analizează informațiile; 

➔ Întocmește rapoarte tehnice; 

➔ Asigură accesul celorlalți membri ai echipei la informațiile 

colectate; 

➔ Asigură buna funcționare a programelor dezvoltate prin 

respectarea procedurilor legate de protecția împotriva atacurilor 

informatice; 

Frontend Dev 

(Javascript si HTML si 

CSS) 

➔ Dezvoltare produse software și întocmire documentație aferentă 

procesului de dezvoltare; 

➔ Dezvoltă și întreține aplicații software și baze de date; 

➔ Scrie programe software (cod sursă) conform caietelor de sarcini / 

specificatii și a documentelor tehnice; 

➔ Scrie testele unitare pentru codul sursă creat; 

➔ Remediază bug-uri si erori din codul sursa al produselor software; 

➔ Optimizează cod sursă; 

➔ Revizuiește cod sursă; 

➔ Proiectează scheme logice și diagrame pentru structurarea 

cerințelor proiectului în secvențe logice; 

➔ Elaborează module de cod în limbaje de programare folosind 

medii de dezvoltare integrate; 

➔ Configurează aplicațiile necesare, testează aplicațiile și modifică 

programele; 

➔ Proiectează și modifică structura bazelor de date prin codarea 

descrierii datelor folosind sisteme de gestiune a bazelor de date; 

➔ Colectează, structurează și analizează informațiile; 
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➔ Întocmește rapoarte tehnice; 

➔ Asigură accesul celorlalți membri ai echipei la informațiile 

colectate; 

➔ Asigură buna funcționare a programelor dezvoltate prin 

respectarea procedurilor legate de protecția împotriva atacurilor 

informatice; 

 

a. Manager de proiect (Project Manager) 

Studii  Studii superioare  finalizate  cu diplomă de licență (sau echivalent). 

Experienţa generala  
Minim 5 ani experiență în ocuparea unei poziții prin prisma căreia a 

avut responsabilități și sarcini de project management. 

Experiența specifica 

Experienţă specifică demonstrată prin participarea în cel puţin un 

proiect/ contract încheiat cu succes, având ca obiect  servicii de 

mentenanță software sau de dezvoltare software,  la nivelul căruia să fi 

deţinut poziţia de manager de proiect/contract/ coordonator 

proiect/contract ; 

Cunoștințe necesare 

− Cunoașterea metodologiei de management de proiect ; 

− Cunoașterea fazelor procesului de dezvoltare software (software 

development life cycle); 

− Capacitatea de a evalua riscurile legate de proiect și de a lua măsuri 

de limitare a acestora; 

− Abilități avansate de comunicare și relaționare cu toate părțile 

interesate dintr-un proiect de dezvoltare software; 

− Cunoștințe în utilizarea a cel puțin unui software de management de 

proiect (Ms Project, Jira, YouTrack etc). 

Demonstrare cunoștințe 

/ experiența specifică 

Scrisoare de recomandare per fiecare proiect/contract  finalizat cu 

succes din care reiese implicarea, experiența și cunoștințele solicitate, 

contracte în care a prestat astfel de activități, fișa de post, contractul 

de muncă,  (sau alte documente justificative) din cuprinsul cărora să 

reiasă obiectivele postului și descrierea atribuțiilor specifice 

managementului de proiecte. 

Diplome/Certificari/ 

Atestate/Acreditari 

Deţinerea de cunoştinţe în domeniul managementului de proiect 

dovedite prin prezentarea unei diplome/certificări recunoscute la nivel 

naţional/internaţional  

 

b. Expert tehnic de specialitate 

Studii  Studii superioare absolvite cu diplomă  de licență sau echivalent 

Experienţa generala  
Minim 5 ani experiență în ocuparea unei poziții prin prisma căreia a 

avut responsabilități și sarcini de implementare tehnologii AI 

Experiența specifica 

− Experienţă specifică demonstrată prin participarea în cel puţin 5 

proiecte / contracte încheiate cu succes la nivelul cărora să fi 

îndeplinit funcții specifice obiectului prezentului lot. 
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Cunoștințe necesare 
− Cunoștințe avansate în domeniul tehnologiei AI; 

− Cunoștințe avansate generale de programare /  

− Cunoștințe avansate generale de arhitectura software 

Demonstrare  

cunoștințe /experiență 

Scrisoare de recomandare per fiecare proiect/contract  finalizat cu 

succes din care reiese implicarea, experiența și cunoștințele solicitate, 

contracte în care a prestat astfel de activități, fișa de post, contractul 

de muncă,  (sau alte documente justificative) din cuprinsul cărora să 

reiasă obiectivele postului și descrierea atribuțiilor specifice. 

 

c. Backend Dev (Java/PHP/GoLANG/C++/Python/.Net) 

Studii  Studii superioare absolvite cu diplomă de licență   

Experienţa generală  
Minim 5 ani experiență în ocuparea unei poziții prin prisma căreia a avut 

responsabilități și sarcini de Backend Dev. 

Experiența specifică 

Experienţă specifică demonstrată prin participarea în cel puţin un 

proiect/contract încheiat cu succes la nivelul căruia să fi îndeplinit 

funcția de Backend Dev  

Cunoștințe necesare 

− Cunoștințe avansate în object-oriented programming aplicabile într-

unul din limbajele de programare menționate; 

− Cunoașterea fazelor procesului de dezvoltare software (software 

development life cycle); 

− Cunoașterea instrumentelor de dezvoltare software și testare unitară; 

− Cunoștințe despre baze de date SQL & NoSQL; 

− Cunoștințe generale despre alte limbaje de programare 

nemenționate; 

− Capacitatea de dezvoltare produs software în baza documentației 

specifice BRD/TSD; 

− Cunoștințe utilizare soluții de stocare și întreținere cod sursa și 

management al versiunilor (GIT); 

− Capacitatea de a documenta și explica procedeul de dezvoltare 

folosit.  

Demonstrare  

cunoștințe/experiență 

Scrisoare de recomandare per fiecare proiect/contract  finalizat cu 

succes din care reiese implicarea, experiența și cunoștințele solicitate, 

contracte în care a prestat astfel de activități, fișa de post, contractul 

de muncă,  (sau alte documente justificative) din cuprinsul cărora să 

reiasă obiectivele postului și descrierea atribuțiilor specifice. 

Diplome/Certificari/ 

Atestate/Acreditari 

Deţinerea de cunoştinţe în domeniul limbajelor de programare prin 

prezentarea unei diplome/certificări recunoscute la nivel 

naţional/internaţional.  

 

 

d. Frontend Dev (Javascript si HTML și CSS) 

Studii  Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent. 

Experienţa generala  Minim 5 ani experiență în ocuparea unei poziții prin prisma căreia a avut 
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responsabilități și sarcini de Frontend Dev. 

Experiența specifica 
Experienţă specifică demonstrată prin participarea în cel puţin un 

proiect/contract încheiat cu succes la nivelul căruia să fi îndeplinit 

funcția de Backend Dev 

Cunoștințe necesare 

− Cunoștințe avansate într-unul dintre platformele (frameworks) de 

dezvoltare rapida JAVASCRIPT: Angular/VueJS/React; 

− Cunoștințe avansate Javascript, HTML5, CSS3; 

− O bună înțelegere a implementării practicilor de SEO, în special ce 

ține de web development. 

Demonstrare  

cunoștințe/experiență 

Scrisoare de recomandare per fiecare proiect/contract  finalizat cu 

succes din care reiese implicarea, experiența și cunoștințele solicitate, 

contracte în care a prestat astfel de activități, fișa de post, contractul 

de muncă,  (sau alte documente justificative) din cuprinsul cărora să 

reiasă obiectivele postului și descrierea atribuțiilor specifice. 

 

4.9.4. Valoare estimată 

Acest lot va cuprinde un număr minim de 1 contract subsecvent și un număr maxim de 2 contracte 

subsecvente.  

Cele două contracte subsecvente, din cadrul acestui lot, presupun în mod egal, un efort de 500 zile-om 

la o valoare estimată de 2.072.787 lei fără TVA. 

Valoarea totală estimată pentru execuția celor două contractelor subsecvente, din cadrul acestui lot, 

este de 4.145.575 fără TVA și presupune un efort de 1.000 zile-om. 

Nr. minim 

contracte 

subsecvente 

/ Lot 

Zile om 

pentru cel 

mai mic 

contract 

subsecvent 

din acest lot 

Valoare estimată 

pentru cel mai 

mic contract 

subsecvent din 

acest lot (lei) 

Nr. maxim 

contracte 

subsecvente 

/ Lot 

Zile om 

pentru cel 

mai mare 

contract 

subsecvent  

din acest lot 

Valoare estimată 

pentru cel mai 

mare contract 

subsecvent din 

acest lot (lei) 

1 500 2.072.787 2 500 2.072.787 

 

Având în vedere că pentru realizarea acestui contract subsecvent autoritatea contractantă a estimat 

un necesar de 4 experți cheie (1 Manager de proiect, 1 Expert tehnic, 1 Backend Dev 

(Java/PHP/GoLANG/C++/Python/.Net), 1 Frontend Dev (Javascript si HTML și CSS)), ofertantul va 

putea suplimenta, în funcție de complexitatea proiectului, numărul de experți cheie cu încă 4 experți 

non-cheie, respectiv 1 Manager de proiect, 1 Expert tehnic, 1 Backend Dev 

(Java/PHP/GoLANG/C++/Python/.Net), 1 Frontend Dev (Javascript si HTML și CSS). Ofertanții vor 

transmite documentele solicitate în caietul de sarcini al acordului-cadru, care certifică îndeplinirea 

cerințelor minime de calificare doar pentru experții cheie, iar pentru experții non-cheie, ofertanții 

care  dispun de numărul suplimentar de experți non-cheie, vor trebui să nominalizeze persoanele 

propuse, urmând ca documentele justificative solicitate prin documentația de atribuire care 
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demonstrează  îndeplinirea cerințelor minime solicitate a fi îndeplinite în caietul de sarcini aferente 

acordului cadru, să fie prezentate în cadrul procesului de reofertare inițiat pentru realizarea fiecărui  

contract subsecvent.  

Documentele care vor fi prezentate la acel moment sunt următoarele: 

● declarația de disponibilitate semnată de persoana propusă, în cazul în care aceasta nu este 

angajatul ofertantului. 

● Curriculum Vitae (CV), aferent fiecărei persoane propuse în cadrul echipei, semnat de către 

fiecare titular și datat. 

● Copii ale documentelor justificative relevante care demonstrează îndeplinirea cerințelor 

referitoare la studiile, expertiza și experiența specifică relevantă solicitată și prezentată în CV, 

cum ar fi: 

❖ diplome de studii, certificări, alte diplome relevante; 

❖ recomandări sau alte documente edificatoare din care să reiasă activitățile desfășurate și care 

să evidențieze experiența profesională specifică relevantă;   

Copiile documentelor trebuie să fie confirmate pentru conformitate cu originalul documentelor 

respective. Certificatele/diplomele/ documentele justificative emise în altă limbă decât limba 

română vor fi prezentate în limba de origine, însoțite de traducerea autorizată în limba română. 

În cazul în care unul din experții non-cheie dintre cei solicitați în cadrul procesului de reofertare pentru 

realizarea unui contract subsecvent, nu îndeplinește criteriile de calificare stabilite, ofertantul va fi 

descalificat din respectivul proces de reofertare. 

4.9.5. Evaluare oferte si factori de evaluare 

Criteriul de atribuire este „cel mai bun raport calitate-preț”. 

Factorii de evaluare utilizați pentru aplicarea criteriului cel mai bun raport calitate-preț sunt: 

• factorul “prețul ofertei” are o pondere de 20% în totalul criteriului de atribuire, căruia îi corespunde 

un maximum de 20 puncte; 

• factorul “capacitate tehnică” - are o pondere de 80% în totalul criteriului de atribuire, căruia îi 

corespunde un maxim de 80 puncte; 

Punctajul final al ofertei va fi stabilit prin calcularea sumei punctajelor aferente fiecărui factor de 

evaluare, calculate conform algoritmului de calcul: Pofertă = Pfin + Ptehn unde 

Pofertă  reprezintă punctajul obținut de fiecare ofertă; 

Pfin   reprezintă punctajul obținut de fiecare ofertă, pentru factorul de evaluare „prețul ofertei”; 

Ptehn  reprezintă punctajul obținut de fiecare ofertă, pentru factorul de evaluare „capacitate tehnică”; 

Punctajul tehnic este compus din factori stabiliți pentru evaluarea și selectarea celor mai competitive 

oferte  și se acordă astfel: Ptehn = Pexp 

Pexp., reprezintă punctajul obținut de fiecare ofertă, pentru factorul de evaluare „experiență 

profesională a personalului propus”. 

Factorii luați în considerare pentru evaluarea ofertelor și punctajul aferent fiecărui factor sunt 

prezentați în continuare:    

Denumire și nr. factor 

evaluare 

 Elemente evaluate Pondere Punctaj maxim 

acordat 
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Prețul ofertei  factor nr. 1 Propunerea financiară fără TVA – Pfin 20% 20 p 

Capacitatea 

tehnică 

factor nr. 2 Experiența profesională a 

personalului propus - Pexp 

80% 80 p 

  TOTAL 100% 100 p 

 Factorii de evaluare și ponderea alocată: 

Denumire factor 

evaluare 

Descriere  Pondere (%) 

Punctaj maxim 

Factor de evaluare nr.1 

Prețul ofertei 

Componenta a propunerii financiare 20% 

Punctaj maxim 

factor:  

20 puncte  

Factorul constă în componenta financiară a ofertei, respectiv prețul ofertei fără TVA. 

Ofertanții, în vederea dimensionării propunerii financiare, se vor raporta la nivelul celui mai mare 

contract subsecvent al acestui lot, din punct de vedere al numărului de experți necesar pentru 

realizarea acestui contract subsecvent, precum  și la efortul estimat de autoritatea contractantă, 

exprimat în zile-om. 

Ofertanții vor cota propria valoare a efortului aferent fiecărei categorii de experți, vor calcula 

media  acestui efort și vor obține valoarea celui mare contract subsecvent, înmulțind această 

valoare medie  cu efortul estimat de autoritatea contractantă  pentru realizarea celui mai mare 

contract subsecvent.  

Valoarea propunerii financiare a lotului, se va obține înmulțind valoarea medie proprie  a efortului 

calculat anterior de fiecare ofertant, cu efortul estimat de autoritatea contractantă pentru 

realizarea tuturor contractelor subsecvente aferente acestui lot. 

Criteriul relevant pentru Autoritatea Contractantă, în aceasta procedura de achizitie, este 

reprezentat de valoarea   costurilor efortului pentru fiecare expert, iar cele două valori calculate 

anterior, și anume valoarea pentru cel mai mare contract subsecvent, respectiv valoarea pentru 

întreg lotul, vor fi folosite pentru a verifica dacă valorile rezultate  depășesc bugetul alocat de 

către Autoritatea Contractantă pe lot, respectiv contract subsecvent, caz în care ofertantul va fi 

respins. 
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Prețul fără TVA, va fi exprimat în lei și Euro fără TVA. Conversia leu/euro se va realiza la valoarea 

cursului de schimb al BNR de la data publicării anunțului de participare în SEAP.  

Criteriu: valoarea propunerii financiare în lei, fără TVA. 

Ofertele care depășesc bugetul maxim disponibil vor fi respinse. 

Algoritm de calcul: 

Punctajul se acordă astfel: 

a) Pentru cel mai scăzut dintre prețurile  propunerilor financiare se acordă punctajul maxim alocat, 

respectiv 20 puncte; 

b) Pentru celelalte prețuri ale propunerilor financiare, punctajul Pfinn, se calculează astfel: 

Pfinn = (Pretmin.ofertat/Pretn) x 20  

Denumire 

 factor evaluare Descriere 
Pondere (%) 

Punctaj maxim 

(puncte) 

Factor de evaluare nr.2 

 Experiența profesională a 

personalului/experților propuși - Pexp  

Factorul Experiența experților se 

concretizează în numărul de 

proiecte/contracte finalizate cu 

succes,  în care respectivii experți 

au ocupat o poziţie similară, la 

nivelul căreia să fi desfăşurat 

activităţi comparabile cu 

responsabilităţile ce urmează să le 

îndeplinească în viitorul lot al 

acordului-cadru, respectiv numărul 

de certificări de specialitate și/sau 

portofoliul lucrărilor pentru fiecare 

tip de resursă în parte după cum 

urmează:  

 80% 

Punctaj maxim factor 

evaluare nr.2:  

80 puncte 

Factorul de evaluare nr.2 „Experiența profesională a personalului/experților propuși”, constă în 

însumarea punctajelor obținute de fiecare expert propus, în conformitate cu documentele 

prezentate de ofertanți și analizate de comisia de evaluare, și se calculează astfel: 

Pexp = Pexp1 + Pexp2 + Pexp3  + Pexp4 

Pexp1 reprezentand punctajul maxim de 10 puncte acordat rolului de Project Manager; 

Pexp2 reprezentand punctajul  maxim de 50 puncte acordat rolului de Expert tehnic de 

specialitate; 

Pexp3 reprezentand punctajul maxim de 10 puncte acordat rolului de Backend Dev; 

Pexp4  reprezentand punctajul maxim de 10 puncte acordat rolului de Frontend Dev. 

Pentru  a nu distorsiona rezultatul aplicării factorului de evaluare, punctarea experienței 
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profesionale a personalului/experților propuși, a fost definită în intervale de punctare (peste 

nivelul minim solicitat), intervale în care se încadrează experienţa expertului ce face obiectul 

analizei factorului de evaluare, măsurată prin numărul de proiecte la care a participat, realizând 

activităţi similare cu cele ce urmează a le implementa în cadrul viitorului contract. 

Punctajul total maxim al factorului de evaluare nr.2 ce poate fi acordat unei propuneri tehnice pentru 

demonstrarea experienței profesionale a personalului/experților propuși, este de 80 de puncte. 

Cerințe solicitate pentru  

îndeplinirea factorului 

 de evaluare nr.2 

Denumirea 

 expertului solicitat 

Punctaj în cadrul 

factorului de 

evaluare nr.2 

Factor de evaluare:  

Experiența profesională a  

expertului nr.1 propus - Pexp1 

 - Experienţă demonstrată prin 

participarea în proiecte /contracte 

încheiate cu succes la nivelul cărora 

să fi deţinut poziţia de manager de 

proiect/contract sau coordonator 

proiect/contract  și care au avut ca 

obiect servicii de dezvoltare 

software sau mentenanță software.  

- Deţinerea de cunoştinţe în 

domeniul managementului de proiect 

dovedite prin prezentarea de 

diplome/certificări recunoscute la 

nivel naţional/internaţional. 

Expert nr.1 

Manager de proiect 

Punctaj maxim 

factor 

10 puncte 
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Algoritm de calcul: Pexp1 = Pnrpr + Pdiplome, unde: 

Pnrpr = punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte, la care a participat expertul 

propus pentru poziția de Manager de proiect, prezentate în plus față de cerința minimă, maxim 6 

puncte; 

Pdiplome = punctajul acordat pentru certificările suplimentare în domeniul Managementului de 

proiect, maxim 4 puncte. 

 Pnrpr, punctajul acordat25 pentru numărul de proiecte/contracte în care a participat expertul 

propus pentru poziția de Manager de proiect, prezentate în plus față de cerința minimă, se va 

calcula astfel: 

● pentru participarea într-un număr mai mare de 5 proiecte/contracte - 6 puncte 

● pentru participarea între 4 și 5 proiecte/contracte - 4 puncte 

● pentru participarea între 1 și 3 proiecte/contracte - 2 puncte 

Se acordă punctaj pentru persoana nominalizată pentru poziția solicitată pentru care se prezintă 

recomandări/documente relevante care să demonstreze participarea în proiecte/contracte 

coordonate în calitate de Manager de proiect, având ca obiect servicii de dezvoltare software sau 

mentenanță software. 

Se vor contoriza ca și număr doar proiectele/contractele finalizate, în care respectiva persoană a 

fost nominalizată în această poziție. 

NOTĂ: În situația în care expertul propus a fost nominalizat într-un acord cadru, prin intermediul 

căruia au fost derulate mai multe contracte subsecvente care corespund cerinței de similaritate, se 

va contoriza ca experiență numai 1(unu) contract subsecvent al respectivului acord cadru în care 

expertul propus a fost nominalizat în poziția solicitată prin prezenta cerință și în cadrul căruia a 

desfășurat activități similare cu cele care urmează a fi îndeplinite în cadrul prezentului lot al 

acordului cadru, nu numărul de contracte subsecvente ale respectivului acord cadru. 

În cazul în care expertul propus nu a participat la niciun proiect/contract având ca obiect servicii 

de dezvoltare software sau mentenanță software, oferta se va considera ca fiind neconformă. 

Participarea într-un proiect/contract având ca obiect servicii de dezvoltare software sau 

mentenanță software se consideră conformă (fiind condiție minimă obligatorie) și nu se punctează. 

 

Pdiplome, punctajul acordat pentru certificările suplimentare în domeniul Managementului de 

proiect, se va acorda astfel: 

● Prezentarea uneia dintre diplomele/certificatele următoare, recunoscute la nivel 

național/internațional, care demonstrează finalizarea programului de certificare în 

domeniul proiectului de management: PMP; PMI-ACP; CSM (Certificare Scrum Master);  

Professional Scrum Master I, II,  III - 4 puncte 

● Prezentarea unei certificări națională conform COR 242101 - 2 puncte  

 
25 Pentru acest punctaj vor fi luate în calcul proiectele în plus față de cerința minima. 
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Cerințe solicitate pentru  

îndeplinirea factorului 

 de evaluare nr.2   

Denumirea 

 expertului solicitat   

Punctaj în cadrul 

factorului de 

evaluare nr.2 

Factor de evaluare:  

Experiența profesională a  

expertului nr.2 propus - Pexp2 

- Experienţă demonstrată prin 

participarea în calitate de analist de 

business în proiecte /contracte 

încheiate cu succes, și care au avut 

ca obiect servicii de dezvoltare 

software sau mentenanță software.  

Activitate academica (predare/ 

publicare de documente/lucrări 

cercetare) în domeniul AI. 

- Licențe, produse de specialitate, 

patentate. 

  

Expert nr.2 

Expert tehnic de specialitate 

  

 

  

Punctaj maxim 

factor 

50 puncte 

Algoritm de calcul: Pexp2 = Pnrpr + Pacadem + Plicente, unde: 

Pnrpr = punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte, la care a participat 

expertul propus pentru poziția de Expert tehnic de specialitate AI, prezentate în plus față 

de cerința minimă, maxim 10 puncte; 

Pacadem = punctajul acordat pentru activitatea academică, în domeniul AI maxim 20 

puncte. 

Plicente = punctajul acordat pentru licențe produse de specialitate AI, maxim 20 puncte 

Pnrpr punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte la care a participat expertul 

propus pentru poziția de Expert tehnic de specialitate AI, prezentate în plus față de cerința 

minimă, se va calcula și acorda astfel: 

● pentru participarea într-un număr mai mare de 5 proiecte/contracte -10 puncte 

● pentru participarea între 4 și 5 proiecte/contracte - 7 puncte 

● pentru participarea între 1 și 3 proiecte/contracte - 4 puncte 
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Se acordă punctaj pentru persoanele nominalizate pentru poziția solicitată pentru care se prezintă 

recomandări/documente relevante care să demonstreze participarea în proiecte/contracte în 

calitate de Expert tehnic de specialitate, având ca obiect servicii de dezvoltare software sau 

mentenanță software.  

Se vor contoriza ca și număr doar proiectele/contractele care au avut ca obiect servicii de 

dezvoltare software sau mentenanță software, și care au fost finalizate, în cadrul cărora, 

respectiva persoană a deținut aceeași poziție sau o poziție similară prin atribuțiile ce i-au revenit. 

NOTĂ: În situația în care expertul propus a fost nominalizat într-un acord cadru, prin intermediul 

căruia au fost derulate mai multe contracte subsecvente care corespund cerinței de similaritate, se 

va contoriza ca experiență numai 1(unu) contract subsecvent al respectivului acord cadru în care a 

fost nominalizat în poziția solicitată prin cerință și în cadrul căruia a desfășurat activități similare 

cu cele care urmează a fi îndeplinite în cadrul prezentului lot al acordului cadru, nu numărul de 

contracte subsecvente ale respectivului acord cadru.  

În cazul în care expertul propus nu a participat la niciun proiect/contract având ca obiect servicii 

de dezvoltare software sau mentenanță software, oferta se va considera ca fiind neconformă. 

Participarea într-un proiect/contract având ca obiect servicii de dezvoltare software sau 

mentenanță software se consideră conformă (fiind condiție minimă obligatorie) și nu se punctează. 

Pacadem = punctajul pentru activitatea academică, se va acorda pentru realizarea activităților de 

predare a cursurilor în mediul universitar/postuniversitar în specialități din domeniul realității 

virtuale, sau pentru publicarea de articole, lucrări științifice de specialitate sau de cercetare în 

domeniul VR/AR, astfel: 

Se acordă 10 puncte pentru ofertanții: 

● care fac dovada faptului că predau cursuri universitare/postuniversitare în domeniul 

realității virtuale, sau 

● care fac dovada că au publicat articole, lucrări științifice de specialitate sau de cercetare în 

acest domeniu; 

Plicente = punctajul pentru activitatea de cercetare/inovare în domeniul realității virtuale, 

concretizată prin prezentarea de licențe pentru produse de specialitate în acest domeniu, în care 

expertul trebuie să fie menționat ca inventator sau autor/coautor al respectivului produs, se va 

acorda astfel: 

10 puncte pentru ofertanții care prezintă documente care certifică că persoana desemnată pentru 

poziția de Expert tehnic de specialitate în domeniul realității virtuale este autorul/coautorul unei 

licențe pentru produse în acest domeniu.  
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Cerințe solicitate pentru  

îndeplinirea factorului 

 de evaluare nr.2  

Denumirea 

 expertului solicitat 

Punctaj în cadrul 

factorului de 

evaluare nr.2 

Factor de evaluare:  

Experiența profesională  

a expertului propus - Pexp3 

- Experienţă demonstrată prin 

participarea în calitate de Manager 

de produs (Product manager - 

Wireframe) în proiecte /contracte 

încheiate cu succes, având ca obiect 

servicii de dezvoltare software sau 

mentenanță software.  

- Demonstrarea experienței prin 

prezentarea portofoliului de lucrări 

relevante, maxim 3  

proiecte/portofolii. 

  

Expert nr.3 

Backend Dev  

 

 

Punctaj maxim 

factor 

10 puncte 

Algoritm de calcul: Pexp3 = Pnrpr + Pdiplome, unde: 

Pnrpr = punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte, la care a participat expertul 

propus pentru poziția de Backend Dev, prezentate în plus față de cerința minimă, maxim 5 puncte; 

Pdiplome = punctajul acordat pentru certificările suplimentare în domeniul limbajelor de programare 

, maxim 5 puncte.   

Pnrpr, punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte în care a participat expertul propus 

pentru poziția de Backend Dev, prezentate în plus față de cerința minimă, se va calcula astfel:  

 

● pentru participarea într-un număr mai mare de 5 proiecte/contracte -5 puncte 

● pentru participarea între 4 și 5 proiecte/contracte - 3 puncte 

● pentru participarea între 1 și 3 proiecte/contracte - 1 puncte 

Se acordă punctaj pentru persoana nominalizată pentru poziția solicitată pentru care se prezintă 

recomandări/documente relevante care să demonstreze participarea în proiecte/contracte în 

calitate de Backend Dev, având ca obiect servicii de dezvoltare software sau mentenanță software.  

Se vor contoriza ca și număr doar proiectele/contractele care au avut ca obiect servicii de 

dezvoltare software sau mentenanță software, și care au fost finalizate, în cadrul cărora, 

respectiva persoană a deținut aceeași poziție sau o poziție similară prin atribuțiile ce i-au revenit. 

NOTĂ: În situația în care expertul propus a fost nominalizat într-un acord cadru, prin intermediul 
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căruia au fost derulate mai multe contracte subsecvente care corespund cerinței de similaritate, se 

va contoriza ca experiență numai 1(unu) contract subsecvent al respectivului acord cadru în care a 

fost nominalizat în poziția solicitată prin cerință și în cadrul căruia a desfășurat activități similare 

cu cele care urmează a fi îndeplinite în cadrul prezentului lot al acordului cadru, nu numărul de 

contracte subsecvente ale respectivului acord cadru. 

În cazul în care expertul nu a participat la niciun proiect/contract similar, oferta se va considera ca 

fiind neconformă. 

Participarea într-un proiect/contract similar prin complexitate se consideră conformă (fiind 

condiție minimă obligatorie) și nu se punctează. 

Pdiplome = punctajul acordat pentru certificările suplimentare prezentate de experții propuși, în 

domeniul limbajelor de programare, în plus față de cerința minimă, se va calcula și acorda astfel: 

Se vor acorda puncte pentru fiecare din următoarele categorii de diplome/certificări recunoscute 

la nivel naţional/internaţional, care demonstrează finalizarea unui program de certificare 

profesională în domeniul limbajelor de programare: 

a) JAVA Oracle Certified Professional - 2,5 puncte; 

b) PHP sau GoLANG sau C++ sau Python sau .Net - Certified Professional - 2,5 puncte; 

Prezentarea, suplimentar față de cerința minimă obligatorie, a certificării JAVA Oracle Certified 

Professional, sau a uneia din certificările prevăzute la punctul b), se punctează cu 2,5 puncte; 

Prezentarea, suplimentar față de cerința minimă obligatorie, a certificării JAVA Oracle Certified 

Professional, și a unei oricare certificări din categoria b), se punctează cu 5 puncte; 

Prezentarea unei singure diplome/certificări recunoscute la nivel naţional/internaţional nu se 
punctează, fiind condiție minimă obligatorie.   

Cerințe solicitate pentru  

îndeplinirea factorului 

 de evaluare nr.2  

Denumirea 
 expertului solicitat 

Punctaj în cadrul 
factorului de 
evaluare nr.2 

Experiența profesională a expertului  

nr.4 propus - Pexp4 

 

- Experienţă demonstrată prin 

participarea în proiecte /contracte 

încheiate cu succes la nivelul cărora 

să fi deţinut poziţia de Frontend Dev 

și care au avut ca obiect servicii de 

dezvoltare software sau mentenanta 

software.  

Expert nr.4 

Frontend Dev 

 
 

 Punctaj maxim 
factor - Pexp4 

10 puncte  

Algoritm de calcul: Pexp3 = Pnrpr + Pdiplome, unde: 

Pnrpr = punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte, la care a participat expertul 
propus pentru poziția de Backend Dev, prezentate în plus față de cerința minimă, maxim 5 puncte; 
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Pnrpr punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte la care a participat expertul propus 

pentru poziția de Frontend Dev, prezentate în plus față de cerința minimă, se va calcula și acorda 

astfel:  

● pentru participarea într-un număr mai mare de 5 proiecte/contracte -5 puncte 

● pentru participarea între 4 și 5 proiecte/contracte - 3 puncte 

● pentru participarea între 1 și 3 proiecte/contracte - 1 puncte  

 

Se acordă punctaj pentru persoana nominalizată pentru poziția solicitată pentru care se prezintă 

recomandări/documente relevante care să demonstreze participarea în proiecte/contracte în 

calitate de Frontend Dev, având ca obiect servicii de dezvoltare software sau mentenanta 

software. 

Se vor contoriza ca și număr doar proiectele/contractele finalizate în care respectiva persoană a 

fost nominalizată în această poziție. 

NOTĂ: În situația în care expertul propus a fost nominalizat într-un acord cadru, prin intermediul 

căruia au fost derulate mai multe contracte subsecvente care corespund cerinței de similaritate, se 

va contoriza ca experiență numai 1(unu) contract subsecvent al respectivului acord cadru în care a 

fost nominalizat în poziția solicitată prin cerință și în cadrul căruia a desfășurat activități similare 

cu cele care urmează a fi îndeplinite în cadrul prezentului lot al acordului cadru, nu numărul de 

contracte subsecvente ale respectivului acord cadru. 

În cazul în care expertul propus nu a participat la niciun proiect/contract având ca obiect servicii 

de dezvoltare software sau mentenanță software, oferta se va considera ca fiind neconformă. 

Participarea într-un proiect/contract având ca obiect servicii de dezvoltare software sau 

mentenanță software se consideră conformă (fiind condiție minimă obligatorie) și nu se punctează. 

 

…. 

Evaluarea propunerii tehnice: 

Oferta tehnică va fi evaluată în raport cu cerințele caietului de sarcini. 

Punctajul se va acorda pentru specificațiile care depășesc cerințele minime, conform factorilor de 

evaluare specificați. 

Evaluarea ofertelor: 

Punctajul final al ofertelor, va fi stabilit prin calcularea sumei punctajelor aferente fiecărui factor 

de evaluare, calculate conform algoritmului de calcul prezentat. În baza prevederilor art. 115 

alin.(2) lit. b) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă stabilește încheierea acordului cadru 

cu mai mulți operatori economici, respectiv 15, având în vedere complexitatea și 

volumul/cantitatea serviciilor/activităților care fac obiectul acordului-cadru, durata de valabilitate 

stabilită, precum și necesitățile și constrângerile autorității contractante și în măsura în care există 

un număr suficient de operatori economici care au îndeplinit criteriile de calificare și care au 

prezentat oferte admisibile. 

Primele 15 oferte admisibile stabilite în ordine descrescătoare a punctajului obținut, vor fi 

declarate câștigătoare și vor putea participa la procesul de reofertare pentru atribuirea 
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contractelor subsecvente.  

În cazul în care două sau mai multe oferte acumulează același punctaj total, departajarea se va 

face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordine descrescătoare a ponderilor 

acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă va solicita noi 

propuneri financiare, oferta desemnată câștigătoare fiind cea cu propunerea financiară cea mai 

mică. 

În cazul în care numărul operatorilor economici care au îndeplinit criteriile de calificare şi care au 

prezentat oferte admisibile este mai mic decât numărul maxim stabilit (15 operatori economici) 

indicat în anunţul de participare, autoritatea contractantă va continua procedura de atribuire 

pentru încheierea acordului-cadru numai cu acel/acei operator/operatori economic/economici care 

îndeplineşte/îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie solicitate şi care au prezentat ofertă 

admisibilă. 

Contractele subsecvente se vor atribui cu reluarea competiției între operatorii economici care sunt 

parte la acordul-cadru, conform dispozițiilor art. 118 alin. (1) lit. b) și art. 119 din Legea nr. 

98/2016 și art. 110 din HG nr. 395/2016; reluarea competiției se va face prin intermediul SEAP. 

Elementele/condițiile care rămân neschimbabile pe întreaga durată a acordului-cadru sunt: 

obligațiile pe care operatorii economici și le-au asumat prin propunerea tehnică, în ceea ce 

privește cerințele privind experiența generală, specifică și profesională a experților, cunoștințele 

necesare ale acestora, certificările cunoștințelor dobândite. 

Autoritatea contractantă atribuie fiecare contract subsecvent ofertantului care prezintă oferta cea 

mai avantajoasă din punct de vedere economic, desemnată prin aplicarea criteriului de atribuire 

„prețul cel mai scăzut”. Elementul care va face obiectul reluării competiției pentru atribuirea 

contractelor subsecvente este exclusiv prețul total ofertat, aferent serviciului care face obiectul 

contractului subsecvent, raportat la tariful zi-om îmbunătățit față de cel ofertat la nivelul 

acordului-cadru, și la  efortul exprimat în zile-om cotat de fiecare ofertant, în baza cerințelor 

formulate în caietul de sarcini, pentru fiecare categorie și număr de experți solicitați în vederea 

realizării respectivului contract subsecvent. 

Operatorii economici au dreptul ca, în procesul de reofertare, să modifice elementul care face 

obiectul reluării competiției numai în sensul îmbunătățirii acestuia, respectiv tariful zi-om al 

experților, fără să afecteze elementele/condițiile stabilite în acordul cadru. În cazul în care, în 

urma reofertării, autoritatea contractantă nu obține îmbunătățiri ale elementului care face 

obiectul reluării competiției, aceasta are obligația de a atribui contractul subsecvent ofertantului 

clasat pe primul loc în cadrul procedurii aplicate pentru încheierea acordului-cadru, prin luarea în 

considerare a condițiilor și elementelor prevăzute în oferta inițială a acestuia, actualizată. 

 

4.9.6. Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor 

În funcție de specificul proiectului, companiile contractante vor furniza următoarele livrabile: 

● Licenta pe tip produs; 

● Raport program training; 
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● Document recomandări soluții / rezoluția serviciului de consultanță / raport analiză; 

● Acces cod sursă și documentație asociată pentru dezvoltările de specialitate. 

 

4.9.7. Recepție / acceptanța finală 

 

Pentru ca livrabilele să fie acceptate, la recepția finală, acestea trebuie să îndeplinească 

următoarele condiții:  

● Licenta pe tip produs – validarea funcționarii produsului după importarea licentei 

● Raport program training – evaluarea persoanelor care au trecut prin programul de pregatire 

● Document recomandări soluții / rezoluția serviciului de consultanță / raport analiză – 

validarea opiniei care trebuie sa acopere toate cerințele referitoare la modul cum se aplica 

tehnologia în interiorul instituției  

● Acces cod sursă și documentație asociată pentru dezvoltările de specialitate 

 

4.10. Lotul 10 - Virtual Reality & Augmented Reality 

 

4.10.1. Descriere necesităților 

Avand in vedere evolutia tehnologica din 2021, VR – Virtual Reality / AR – Augmented Reality este 

identificată ca o tehnologie inovativă cu numeroase beneficii în domeniul guvernamental. 

Autoritatea contractantă își dorește explorarea acestei tehnologii în vederea identificării celor mai 

eficiente modalități de aplicare la nivel guvernamental, drept urmare, își propune pilotarea, 

eventual implementarea tehnologiei în proiectele instituționale. 

Dintre beneficiile utilizării AR și VR în sectorul public menționăm: creșterea productivității, 

îmbunătățirea calității serviciilor oferite cetățenilor, creșterea gradului de informare a cetățenilor 

și a încrederii acestora în instituțiile publice. 

Utilizarea pe scară mai largă a realităţii augmentate (AR) şi a realităţii virtuale (VR), în domenii 

precum comerţ, sănătate şi servicii, va aduce un plus de 1,5 trilioane de dolari la PIB-ul global până 

în 2030 şi va transforma 23 milioane de locuri de muncă, potrivit raportului ”Seeing is believing”, 

realizat de PwC la nivel global. 

4.10.2. Cerinte specifice 

 

În funcție de specificul proiectului și a tehnologiilor solicitate, vom avea următoarele tipuri de 

servicii: 
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✔ Servicii de consultanta specialitate în vederea identificării celui mai bun / optim / eficient 

mod de a aplica tehnologia VR/AR la nivelul produselor software care urmează a fi 

dezvoltate; 

✔ Servicii de training / workshop în vederea instruirii personalului instituției în tehnologia 

respectivă; 

✔ Dezvoltare de soluții software demo (Proof of concept) pentru a exprima / demonstra 

aplicabilitatea tehnologiei în cadrul instituției sau a proceselor acestora; 

✔ Dezvoltare soluții software customizate care folosesc tehnologia VR/AR; 

✔ Licențe produse de specialitate patentate. 

✔ Livrarea documentației specifice acestei etape în concordanță cu rezultatele care trebuie 

obținute în urma prestării serviciilor conform capitolului 4.10.6.  

4.10.3. Resurse umane necesare 

Având în vedere complexitatea, dimensiunea şi importanţa viitorului proiect, din cadrul acestui lot, 

se consideră necesară solicitarea unui număr minim de 4 experți cheie (1 Manager de proiect, 1 

Expert tehnic, 1 Backend Dev (Java/PHP/GoLANG/C++/Python/.Net), 1 Frontend Dev (Javascript si 

HTML si CSS)), fiecare dintre aceștia avand un rol determinant în realizarea obiectului contractului 

la standardele pieței. Totodată, menționăm că folosirea mai multor experți de același tip în 

paralel, reduce considerabil timpul total de implementare.  

Având în vedere cele mai sus menționate, se consideră necesară solicitarea următoarelor cerinţe 

minime obligatorii privind experienţa şi competențele personalului din cadrul echipei furnizorului:  

 
Tip expert 

Nr. minim de 

experti 

a. Manager de proiect (Project Manager) 1 

b. Expert tehnic de specialitate 1 

c. Backend Dev 

(Java/PHP/GoLANG/C++/Python/.Net) 

1 

d. Frontend Dev (Javascript si HTML si CSS) 1 

 

Responsabilități ale experților echipei de implementare: 

 

EXPERT Responsabilitățile expertului  
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Manager de proiect 

(Project Manager) ➔ Coordonarea eficientă a tuturor activităților proiectului în vederea 

atingerii obiectivelor stabilite la cele mai înalte standarde de calitate. 

➔ Pregătirea și organizarea planurilor de activitate în cadrul 

proiectului și asigurarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor 

proiectului. 

➔ Asigurarea comunicării cu Autoritatea Contractantă și respectarea 

obligațiilor contractuale. 

➔ Întocmește, împreună cu Autoritatea Contractantă, planul de 

execuție a unui proiect 

➔ Monitorizează activitățile în vederea contabilizării modului de 

execuție și determinării eventualelor întârzieri 

➔ Coordonează activitățile din cadrul proiectului supervizând direct 

echipele tehnice și echipe partenere (dacă e cazul). 

➔ Monitorizează în timp progresul atins față de obiectivele propuse 

și redactează rapoarte lunare către Autoritatea Contractantă și parteneri 

(dacă e cazul) cu respectarea datelor prevăzute în contracte. 

➔ Asigură circulația informației în cadrul proiectului organizând 

periodic întâlniri cu echipa Autoritatii Contractante. 

➔ Asigură rezolvarea problemelor apărute în realizarea proiectului și 

informează la timp Autoritatea Contractantă despre problemele apărute. 

➔ Face propuneri de îmbunătățire pentru a maximiza eficienta 

atingerii obiectivelor propuse. 

➔ Întreține taskurile și activitățile într-un sistem de Project 

Management 

Expert tehnic de 

specialitate - VR & AR 

➔ Cercetează, evaluează și propune implementarea soluțiilor AR/VR 

în proiecte software noi sau existente  

➔ Cercetează evoluțiile tehnologice și comerciale în domeniul AR/VR 

identifică oportunități strategice și face propuneri relevante pentru 

proiectele interne 

➔ Propune soluții tehnologice pentru integrare si adoptia tehnologiei 

AR/VR in proiectele software noi sau existente 

➔ Supervizează, coordonează și oferă suport de-a lungul întregului 

ciclu de dezvoltare a proiectelor cu componente AR/VR (colectarea 

cerințelor, design, scriere cod, testare, deployment, documentație, etc)   

➔ Participă la elaborarea și documentarea cerințelor funcționale și 

arhitecturii tehnice soluțiilor AR/VR ale proiectelor, aprobă forma finală 

și intervine cu actualizări unde este cazul 

➔ Lucrează direct cu dezvoltatorii AR/VR externi/interni, verifică și 

aprobă livrabilele  

➔ Testează funcționalități și raportează defecte de dezvoltare 

pentru a asigura calitatea livrabilelor  
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➔ Urmărește evoluția și performanța soluțiilor AR/VR și propune 

modificări/optimizări acolo unde este necesar 

➔ Raportează progresul și rezultatele soluțiilor AR/VR către superiori 

și către echipele tehnice relevante la nivel intern  

➔ Elaborează proceduri pentru mentenanța și remedierea defectelor 

soluțiilor de AR/VR 

Backend Dev 

(Java/PHP/GoLANG/C

++/Python/.Net) 

➔ Dezvoltare produse software și întocmire documentație aferentă 

procesului de dezvoltare; 

➔ Dezvoltă și întreține aplicații software și baze de date; 

➔ Scrie programe software (cod sursă) conform caietelor de sarcini / 

specificatii și a documentelor tehnice; 

➔ Scrie testele unitare pentru codul sursă creat; 

➔ Remediază bug-uri și erori din codul sursa al produselor software; 

➔ Optimizează cod sursă; 

➔ Revizuiește cod sursă; 

➔ Proiectează scheme logice și diagrame pentru structurarea 

cerințelor proiectului în secvențe logice; 

➔ Elaborează module de cod în limbaje de programare folosind 

medii de dezvoltare integrate; 

➔ Configurează aplicațiile necesare, testează aplicațiile și modifică 

programele; 

➔ Proiectează și modifică structura bazelor de date prin codarea 

descrierii datelor folosind sisteme de gestiune a bazelor de date; 

➔ Colectează, structurează și analizează informațiile; 

➔ Întocmește rapoarte tehnice; 

➔ Asigură accesul celorlalți membri ai echipei la informațiile 

colectate; 

➔ Asigură buna funcționare a programelor dezvoltate prin 

respectarea procedurilor legate de protecția împotriva atacurilor 

informatice; 

Frontend Dev 

(Javascript si HTML și 

CSS) 

➔ Dezvoltare produse software și întocmire documentație aferentă 

procesului de dezvoltare; 

➔ Dezvoltă și întreține aplicații software și baze de date; 

➔ Scrie programe software (cod sursă) conform caietelor de sarcini / 

specificatii și a documentelor tehnice; 

➔ Scrie testele unitare pentru codul sursă creat; 

➔ Remediază bug-uri și erori din codul sursa al produselor software; 

➔ Optimizează cod sursă; 

➔ Revizuiește cod sursă; 

➔ Proiectează scheme logice și diagrame pentru structurarea 

cerințelor proiectului în secvențe logice; 
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➔ Elaborează module de cod în limbaje de programare folosind 

medii de dezvoltare integrate; 

➔ Configurează aplicațiile necesare, testează aplicațiile și modifică 

programele; 

➔ Proiectează și modifică structura bazelor de date prin codarea 

descrierii datelor folosind sisteme de gestiune a bazelor de date; 

➔ Colectează, structurează și analizează informațiile; 

➔ Întocmește rapoarte tehnice; 

➔ Asigură accesul celorlalți membri ai echipei la informațiile 

colectate; 

➔ Asigură buna funcționare a programelor dezvoltate prin 

respectarea procedurilor legate de protecția împotriva atacurilor 

informatice; 

 

 

a. Manager de proiect (Project Manager) 

Studii  Studii superioare  finalizate  cu diplomă de licență (sau echivalent). 

Experienţa generală  
Minim 5 ani experiență în ocuparea unei poziții prin prisma căreia a 

avut responsabilități și sarcini de project management. 

Experiența specifică 

Experienţă specifică demonstrată prin participarea în cel puţin un 

proiect/ contract încheiat cu succes, având ca obiect  servicii de 

mentenanță software, sau de dezvoltare software,  la nivelul căruia să 

fi deţinut poziţia de manager de proiect/contract/ coordonator 

proiect/contract ; 

Cunoștințe necesare 

− Cunoașterea metodologiei de management de proiect ; 

− Cunoașterea fazelor procesului de dezvoltare software (software 

development life cycle); 

− Capacitatea de a evalua riscurile legate de proiect și de a lua măsuri 

de limitare a acestora; 

− Abilități avansate de comunicare și relaționare cu toate părțile 

interesate dintr-un proiect de dezvoltare software; 

− Cunoștințe în utilizarea a cel puțin unui software de management de 

proiect (Ms Project, Jira, YouTrack etc). 

Demonstrare cunoștințe 

/experiența specifică 

− Scrisoare de recomandare per fiecare proiect/contract  finalizat cu 

succes din care reiese implicarea, experiența și cunoștințele 

solicitate, contracte în care a prestat astfel de activități, fișa de 

post, contractul de muncă,  (sau alte documente justificative) din 

cuprinsul cărora să reiasă obiectivele postului și descrierea 

atribuțiilor specifice managementului de proiecte. 
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Diplome/Certificari/ 

Atestate / Acreditari 

Deţinerea de cunoştinţe în domeniul managementului de proiect 

dovedite prin prezentarea cel puțin a unei diplome/certificări 

recunoscute la nivel naţional/internaţional  

 

b. Expert tehnic de specialitate 

Studii  Studii superioare  finalizate  cu diplomă de licență (sau echivalent) 

Experienţa generala  Minim 10 ani experiență generală  

Experiența specifică 

− Experienţă specifică demonstrată prin participarea în cel puţin 5 

proiecte / contracte încheiate cu succes la nivelul cărora să fi 

îndeplinit funcții de software architect, coordonator tehnic sau 

manager de proiect. 

 

− Proiectele implementate aplica tehnologia VR/AR cu succes. 

Cunoștințe necesare 

− Cunoștințe avansate în domeniul tehnologiei VR/AR; 

− Cunoștințe avansate generale de programare /  

− Cunoștințe avansate generale de arhitectura software  

Demonstrare  

cunoștințe/ experiență 

Scrisoare de recomandare / referinta (sau alte documente echivalente) 

per fiecare proiect / contract încheiat cu succes din care reiese 

implicarea, experienta si cunostintele solicitate; 

 

c. Backend Dev (Java/PHP/GoLANG/C++/Python/.Net) 

Studii  Studii superioare  finalizate  cu diplomă de licență (sau echivalent). 

Experienţa generala  Minim 5 ani experiență în ocuparea unei poziții prin prisma căreia a avut 

responsabilități și sarcini de project management. 

Experiența specifica 

Experienţă specifică demonstrată prin participarea în cel puţin un 

proiect/ contract încheiat cu succes, având ca obiect  servicii de 

mentenanță software sau de dezvoltare software,  la nivelul căruia să fi 

deţinut poziţia de manager de proiect/contract/ coordonator 

proiect/contract ; 

Cunoștințe necesare 

− Cunoașterea metodologiei de management de proiect ; 

− Cunoașterea fazelor procesului de dezvoltare software (software 

development life cycle); 

− Capacitatea de a evalua riscurile legate de proiect și de a lua măsuri 

de limitare a acestora; 

− Abilități avansate de comunicare și relaționare cu toate părțile 

interesate dintr-un proiect de dezvoltare software; 

− Cunoștințe în utilizarea a cel puțin unui software de management de 

proiect (Ms Project, Jira, YouTrack etc). 

Demonstrare 

cunoștințe / 

experiența specifică 

Scrisoare de recomandare per fiecare proiect/contract  finalizat cu 

succes din care reiese implicarea, experiența și cunoștințele solicitate, 

contracte în care a prestat astfel de activități, fișa de post, contractul 
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de muncă,  (sau alte documente justificative) din cuprinsul cărora să 

reiasă obiectivele postului și descrierea atribuțiilor specifice 

managementului de proiecte. 

Diplome/Certificari/ 

Atestate/Acreditari 

Deţinerea de cunoştinţe în domeniul managementului de proiect 

dovedite prin prezentarea unei diplome/certificări recunoscute la nivel 

naţional/internaţional  

 

d. Frontend Dev (Javascript si HTML și CSS) 

Studii  Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent. 

Experienţa generala  
Minim 5 ani experiență în ocuparea unei poziții prin prisma căreia a avut 

responsabilități și sarcini de Frontend Dev. 

Experiența specifica 

Experienţă specifică demonstrată prin participarea în cel puţin un 

proiect/contract încheiat cu succes la nivelul căruia să fi îndeplinit 

funcția de Backend Dev 

Cunoștințe necesare 

− Cunoștințe avansate într-unul dintre platformele (frameworks) de 

dezvoltare rapida JAVASCRIPT: Angular/VueJS/React; 

− Cunoștințe avansate Javascript, HTML5, CSS3; 

− O bună înțelegere a implementării practicilor de SEO, în special ce 

ține de web development. 

Demonstrare  

cunoștințe/experiență 

Scrisoare de recomandare per fiecare proiect/contract  finalizat cu 

succes din care reiese implicarea, experiența și cunoștințele solicitate, 

contracte în care a prestat astfel de activități, fișa de post, contractul 

de muncă,  (sau alte documente justificative) din cuprinsul cărora să 

reiasă obiectivele postului și descrierea atribuțiilor specifice. 

4.10.4. Valoare estimată 

Acest lot va cuprinde un număr minim de 1 contract subsecvent și un număr maxim de 2 contracte 

subsecvente.  

Cele două contracte subsecvente, din cadrul acestui lot, presupun în mod egal, un efort de 500 

zile-om la o valoare estimată de 2.072.787 lei fără TVA. 

Valoarea totală estimată pentru execuția celor două contractelor subsecvente, din cadrul acestui 

lot, este de 4.145.575 fără TVA și presupune un efort de 1.000 zile-om. 

Nr. minim 

contracte 

subsecvente 

/ Lot 

Zile om pentru 

cel mai mic 

contract 

subsecvent din 

acest lot 

Valoare estimată 

pentru cel mai 

mic contract 

subsecvent din 

acest lot (lei) 

Nr. maxim 

contracte 

subsecvente 

/ Lot 

Zile om pentru 

cel mai mare 

contract 

subsecvent  

din acest lot 

Valoare 

estimată 

pentru cel mai 

mare contract 

subsecvent din 

acest lot (lei) 

1 500 2.072.787 2 500 2.072.787 
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Având în vedere că pentru realizarea acestui contract subsecvent autoritatea contractantă a 

estimat un necesar de 4 experți cheie (1 Manager de proiect, 1 Expert tehnic, 1 Backend Dev, 1 

Frontend Dev)), ofertantul va putea suplimenta, în funcție de complexitatea proiectului, numărul 

de experți cheie cu încă 4 experți non-cheie, respectiv 1 Manager de proiect, 1 Expert tehnic, 1 

Backend Dev, 1 Frontend Dev)). Ofertanții vor transmite documentele solicitate în caietul de sarcini 

al acordului -cadru, care certifică îndeplinirea cerințelor minime de calificare doar pentru experții 

cheie, iar pentru experții non-cheie, ofertanții care  dispun de numărul suplimentar de experți non-

cheie, vor trebui să nominalizeze persoanele propuse, urmând ca documentele justificative 

solicitate prin documentația de atribuire care demonstrează  îndeplinirea cerințelor minime 

solicitate a fi îndeplinite în caietul de sarcini aferente acordului cadru, să fie prezentate în cadrul 

procesului de reofertare inițiat pentru realizarea fiecărui  contract subsecvent.  

Documentele care vor fi prezentate la acel moment sunt următoarele: 

● declarația de disponibilitate semnată de persoana propusă, în cazul în care aceasta nu este 

angajatul ofertantului. 

● Curriculum Vitae (CV), aferent fiecărei persoane propuse în cadrul echipei, semnat de către 

fiecare titular și datat. 

● Copii ale documentelor justificative relevante care demonstrează îndeplinirea cerințelor 

referitoare la studiile, expertiza și experiența specifică relevantă solicitată și prezentată în 

CV, cum ar fi: 

❖ diplome de studii, certificări, alte diplome relevante; 

❖ recomandări sau alte documente edificatoare din care să reiasă activitățile desfășurate și 

care să evidențieze experiența profesională specifică relevantă; 

Copiile documentelor trebuie să fie confirmate pentru conformitate cu originalul documentelor 

respective. Certificatele/diplomele/ documentele justificative emise în altă limbă decât limba 

română vor fi prezentate în limba de origine, însoțite de traducerea autorizată în limba română. 

În cazul în care unul din experții non-cheie dintre cei solicitați în cadrul procesului de reofertare 

pentru realizarea unui contract subsecvent, nu îndeplinește criteriile de calificare stabilite, ofertantul 

va fi descalificat din respectivul proces de reofertare. 

4.10.5. Evaluare oferte si factori de evaluare 

Criteriul de atribuire este „cel mai bun raport calitate-preț”. 

Factorii de evaluare utilizați pentru aplicarea criteriului cel mai bun raport calitate-preț sunt: 

• factorul “prețul ofertei” are o pondere de 20% în totalul criteriului de atribuire, căruia îi corespunde 

un maximum de 20 puncte; 

• factorul “capacitate tehnică” - are o pondere de 80% în totalul criteriului de atribuire, căruia îi 

corespunde un maxim de 80 puncte; 

Punctajul final al ofertei va fi stabilit prin calcularea sumei punctajelor aferente fiecărui factor de 

evaluare, calculate conform algoritmului de calcul: Pofertă = Pfin + Ptehn unde, 

Pofertă  reprezintă punctajul obținut de fiecare ofertă; 

Pfin   reprezintă punctajul obținut de fiecare ofertă, pentru factorul de evaluare „prețul ofertei”; 

Ptehn  reprezintă punctajul obținut de fiecare ofertă, pentru factorul de evaluare „capacitate 

tehnică”; 
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Punctajul tehnic este compus din factori stabiliți pentru evaluarea și selectarea celor mai competitive 

oferte  și se acordă astfel: Ptehn = Pexp 

Pexp., reprezintă punctajul obținut de fiecare ofertă, pentru factorul de evaluare „experiență 

profesională a personalului propus”. 

Factorii luați în considerare pentru evaluarea ofertelor și punctajul aferent fiecărui factor sunt 

prezentați în continuare:    

Denumire și nr. factor 

evaluare 

 Elemente evaluate Pondere Punctaj maxim 

acordat 

Prețul ofertei  factor nr. 1 Propunerea financiară fără TVA – Pfin 20% 20 p 

Capacitatea 

tehnică 

factor nr. 2 Experiența profesională a 

personalului propus - Pexp 

80% 80 p 

  TOTAL 100% 100 p 

 Factorii de evaluare și ponderea alocată: 

Denumire factor 

evaluare 

Descriere  Pondere (%) 

Punctaj maxim 

Factor de evaluare nr.1 

Prețul ofertei 

Componenta a propunerii financiare 20% 

Punctaj maxim 

factor:  

20 puncte  

Factorul constă în componenta financiară a ofertei, respectiv prețul ofertei fără TVA. 

Ofertanții, în vederea dimensionării propunerii financiare, se vor raporta la nivelul celui mai mare 

contract subsecvent al acestui lot, din punct de vedere al numărului de experți necesar pentru 

realizarea acestui contract subsecvent, precum  și la efortul estimat de autoritatea contractantă, 

exprimat în zile-om. 

Ofertanții vor cota propria valoare a efortului aferent fiecărei categorii de experți, vor calcula 

media  acestui efort și vor obține valoarea celui mare contract subsecvent, înmulțind această 

valoare medie  cu efortul estimat de autoritatea contractantă  pentru realizarea celui mai mare 

contract subsecvent.  

Valoarea propunerii financiare a lotului, se va obține înmulțind valoarea medie proprie  a efortului 
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calculat anterior de fiecare ofertant, cu efortul estimat de autoritatea contractantă pentru 

realizarea tuturor contractelor subsecvente aferente acestui lot. 

Criteriul relevant pentru Autoritatea Contractantă, în aceasta procedura de achizitie, este 

reprezentat de valoarea   costurilor efortului pentru fiecare expert, iar cele două valori calculate 

anterior, și anume valoarea pentru cel mai mare contract subsecvent, respectiv valoarea pentru 

întreg lotul, vor fi folosite pentru a verifica dacă valorile rezultate  depășesc bugetul alocat de 

către Autoritatea Contractantă pe lot, respectiv contract subsecvent, caz în care ofertantul va fi 

respins. 

Prețul fără TVA, va fi exprimat în lei și Euro fără TVA. Conversia leu/euro se va realiza la valoarea 

cursului de schimb al BNR de la data publicării anunțului de participare în SEAP.  

Criteriu: valoarea propunerii financiare în lei, fără TVA. 

Ofertele care depășesc bugetul maxim disponibil vor fi respinse. 

Algoritm de calcul: 

Punctajul se acordă astfel: 

a) Pentru cel mai scăzut dintre prețurile  propunerilor financiare se acordă punctajul maxim alocat, 

respectiv 20 puncte; 

b) Pentru celelalte prețuri ale propunerilor financiare, punctajul Pfinn, se calculează astfel: 

Pfinn = (Pretmin.ofertat/Pretn) x 20  

Denumire 

 factor evaluare Descriere 
Pondere (%) 

Punctaj maxim 

(puncte) 

Factor de evaluare nr.2 

 Experiența profesională a 

personalului/experților propuși - Pexp  

Factorul Experiența experților se 

concretizează în numărul de 

proiecte/contracte finalizate cu 

succes,  în care respectivii experți au 

ocupat o poziţie similară, la nivelul 

căreia să fi desfăşurat activităţi 

comparabile cu responsabilităţile ce 

urmează să le îndeplinească în 

viitorul lot al acordului-cadru, 

respectiv numărul de certificări de  

specialitate și/sau portofoliul 

lucrărilor pentru fiecare tip de 

resursă în parte după cum urmează:  

 80% 

Punctaj maxim 

factor evaluare 

nr.2:  

80 puncte 
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Factorul de evaluare nr.2 „Experiența profesională a personalului/experților propuși”, constă în 

însumarea punctajelor obținute de fiecare expert propus, în conformitate cu documentele 

prezentate de ofertanți și analizate de comisia de evaluare, și se calculează astfel: 

Pexp = Pexp1 + Pexp2 + Pexp3  + Pexp4 

Pexp1 reprezentand punctajul maxim de 10 puncte acordat rolului de Project Manager; 

Pexp2 reprezentand punctajul  maxim de 50 puncte acordat rolului de Expert tehnic de 

specialitate; 

Pexp3 reprezentand punctajul maxim de 10 puncte acordat rolului de Backend Dev; 

Pexp4 reprezentand punctajul maxim de 10 puncte acordat rolului de Frontend Dev. 

Pentru  a nu distorsiona rezultatul aplicării factorului de evaluare, punctarea experienței 

profesionale a personalului/experților propuși, a fost definită în intervale de punctare (peste 

nivelul minim solicitat), intervale în care se încadrează experienţa expertului ce face obiectul 

analizei factorului de evaluare, măsurată prin numărul de proiecte la care a participat, realizând 

activităţi similare cu cele ce urmează a le implementa în cadrul viitorului contract. 

Punctajul total maxim al factorului de evaluare nr.2 ce poate fi acordat unei propuneri tehnice pentru 

demonstrarea experienței profesionale a personalului/experților propuși, este de 80 de puncte. 

Cerințe solicitate pentru  

îndeplinirea factorului 

 de evaluare nr.2 

Denumirea 

 expertului solicitat 

Punctaj în cadrul 

factorului de 

evaluare nr.2 

Factor de evaluare:  

Experiența profesională a  

expertului nr.1 propus - Pexp1 

 - Experienţă demonstrată prin 

participarea în proiecte /contracte 

încheiate cu succes la nivelul cărora 

să fi deţinut poziţia de manager de 

proiect/contract sau coordonator 

proiect/contract  și care au avut ca 

obiect servicii de dezvoltare 

software sau mentenanță software.  

- Deţinerea de cunoştinţe în 

domeniul managementului de proiect 

dovedite prin prezentarea de  

diplome/certificări recunoscute la 

nivel naţional/internaţional. 

Expert nr.1 

Manager de proiect 

Punctaj maxim 

factor 

10 puncte 
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Algoritm de calcul: Pexp1 = Pnrpr + Pdiplome, unde: 

Pnrpr = punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte, la care a participat expertul 

propus pentru poziția de Manager de proiect, prezentate în plus față de cerința minimă, maxim 6 

puncte; 

Pdiplome = punctajul acordat pentru certificările suplimentare în domeniul Managementului de 

proiect, maxim 4 puncte. 

 Pnrpr, punctajul26 acordat pentru numărul de proiecte/contracte în care a participat expertul 

propus pentru poziția de Manager de proiect, prezentate în plus față de cerința minimă, se va 

calcula astfel: 

● pentru participarea într-un număr mai mare de 5 proiecte/contracte - 6 puncte 

● pentru participarea între 4 și 5 proiecte/contracte - 4 puncte 

● pentru participarea între 1 și 3 proiecte/contracte - 2 puncte 

Se acordă punctaj pentru persoana nominalizată pentru poziția solicitată pentru care se prezintă 

recomandări/documente relevante care să demonstreze participarea în proiecte/contracte 

coordonate în calitate de Manager de proiect, având ca obiect servicii de dezvoltare software sau 

mentenanță software. 

Se vor contoriza ca și număr doar proiectele/contractele finalizate, în care respectiva persoană a 

fost nominalizată în această poziție. 

NOTĂ: În situația în care expertul propus a fost nominalizat într-un acord cadru, prin intermediul 

căruia au fost derulate mai multe contracte subsecvente care corespund cerinței de similaritate, se 

va contoriza ca experiență numai 1(unu) contract subsecvent al respectivului acord cadru în care 

expertul propus a fost nominalizat în poziția solicitată prin prezenta cerință și în cadrul căruia a 

desfășurat activități similare cu cele care urmează a fi îndeplinite în cadrul prezentului lot al 

acordului cadru, nu numărul de contracte subsecvente ale respectivului acord cadru. 

În cazul în care expertul propus nu a participat la niciun proiect/contract având ca obiect servicii 

de dezvoltare software sau mentenanță software, oferta se va considera ca fiind neconformă. 

Participarea într-un proiect/contract având ca obiect servicii de dezvoltare software sau 

mentenanță software se consideră conformă (fiind condiție minimă obligatorie) și nu se punctează. 

 

Pdiplome, punctajul acordat pentru certificările suplimentare în domeniul Managementului de 

proiect, se va acorda astfel: 

● Prezentarea uneia dintre diplomele/certificatele următoare, recunoscute la nivel 

național/internațional, care demonstrează finalizarea programului de certificare în 

domeniul proiectului de management: PMP; PMI-ACP; CSM (Certificare Scrum Master);  

Professional Scrum Master I, II,  III - 4 puncte 

● Prezentarea unei certificări națională conform COR 242101 - 2 puncte  

 
26 Pentru acest punctaj vor fi luate în calcul proiectele în plus față de cerința minima. 
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Cerințe solicitate pentru  

îndeplinirea factorului 

 de evaluare nr.2    

Denumirea 

 expertului solicitat   

Punctaj în cadrul 

factorului de 

evaluare nr.2 

Factor de evaluare:  

Experiența profesională a  

expertului nr.2 propus - Pexp2 

- Experienţă demonstrată prin 

participarea în calitate de analist de 

business în proiecte /contracte 

încheiate cu succes, și care au avut 

ca obiect servicii de dezvoltare 

software sau mentenanță software.  

 - Activitate academică (predare/ 

publicare de documente/lucrări 

cercetare) în domeniul VR/AR. 

- Licențe, produse de specialitate, 

patentate.          

  

Expert nr.2 

Expert tehnic de specialitate 

  

 

  

Punctaj maxim 

factor 

50 puncte 

Algoritm de calcul: Pexp2 = Pnrpr + Pacadem + Plicente, unde: 

Pnrpr = punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte, la care a participat expertul 

propus pentru poziția de Expert tehnic de specialitate AI, prezentate în plus față de cerința 

minimă, maxim 10 puncte; 

Pacadem = punctajul acordat pentru activitatea academică, în domeniul VR/AR maxim 20 puncte. 

Plicente = punctajul acordat pentru licențe produse de specialitate VR/AR, maxim 20 puncte 

Pnrpr  punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte la care a participat expertul propus 

pentru poziția de Expert tehnic de specialitate VR/AR, prezentate în plus față de cerința minimă, 

se va calcula și acorda astfel: 

● pentru participarea într-un număr mai mare de 5 proiecte/contracte -10 puncte 

● pentru participarea între 4 și 5 proiecte/contracte - 7 puncte 

● pentru participarea între 1 și 3 proiecte/contracte - 4 puncte 

Se acordă punctaj pentru persoanele nominalizate pentru poziția solicitată pentru care se prezintă 

recomandări/documente relevante care să demonstreze participarea în proiecte/contracte în 

calitate de Expert tehnic de specialitate, având ca obiect servicii de dezvoltare software sau 

mentenanță software.  
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Se vor contoriza ca și număr doar proiectele/contractele care au avut ca obiect servicii de 

dezvoltare software sau mentenanță software, și care au fost finalizate, în cadrul cărora, 

respectiva persoană a deținut aceeași poziție sau o poziție similară prin atribuțiile ce i-au revenit. 

NOTĂ: În situația în care expertul propus a fost nominalizat într-un acord cadru, prin intermediul 

căruia au fost derulate mai multe contracte subsecvente care corespund cerinței de similaritate, se 

va contoriza ca experiență numai 1(unu) contract subsecvent al respectivului acord cadru în care a 

fost nominalizat în poziția solicitată prin cerință și în cadrul căruia a desfășurat activități similare 

cu cele care urmează a fi îndeplinite în cadrul prezentului lot al acordului cadru, nu numărul de 

contracte subsecvente ale respectivului acord cadru.  

În cazul în care expertul propus nu a participat la niciun proiect/contract având ca obiect servicii 

de dezvoltare software sau mentenanță software, oferta se va considera ca fiind neconformă. 

Participarea într-un proiect/contract având ca obiect servicii de dezvoltare software sau 

mentenanță software se consideră conformă (fiind condiție minimă obligatorie) și nu se punctează. 

Pacadem = punctajul pentru activitatea academică, se va acorda pentru realizarea activităților de 

predare a cursurilor în mediul universitar/postuniversitar în specialități din domeniul realității 

virtuale, sau pentru publicarea de articole, lucrări științifice de specialitate sau de cercetare în 

domeniul VR/AR, astfel: 

Se acordă 10 puncte pentru ofertanții: 

● care fac dovada faptului că predau cursuri universitare/postuniversitare în domeniul 

realității virtuale, sau 

● care fac dovada că au publicat articole, lucrări științifice de specialitate sau de 

cercetare în acest domeniu; 

Plicente = punctajul pentru activitatea de cercetare/inovare în domeniul realității virtuale, 

concretizată prin prezentarea de licențe pentru produse de specialitate în acest domeniu, în care 

expertul trebuie să fie menționat ca inventator sau autor/coautor al respectivului produs, se va 

acorda astfel: 

10 puncte pentru ofertanții care prezintă documente care certifică că persoana desemnată pentru 

poziția de Expert tehnic de specialitate în domeniul realității virtuale este autorul/coautorul unei 

licențe pentru produse în acest domeniu.  

Cerințe solicitate pentru  

îndeplinirea factorului 

 de evaluare nr.2  

Denumirea 

 expertului solicitat 

Punctaj în cadrul 

factorului de 

evaluare nr.2 
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Factor de evaluare:  

Experiența profesională  

a expertului propus - Pexp3 

- Experienţă demonstrată prin 

participarea în calitate de Backend 

Dev în proiecte /contracte încheiate 

cu succes, având ca obiect servicii de 

dezvoltare software sau mentenanță 

software.  

- Deţinerea de cunoştinţe într-unul 

din limbajele de programare 

menționate, dovedite prin 

prezentarea de diplome/certificări 

recunoscute la nivel 

naţional/internaţional. 

 

  

Expert nr.3 

Backend Dev  

 

 

Punctaj maxim 

factor 

10 puncte 

Algoritm de calcul: Pexp3 = Pnrpr + Pdiplome, unde: 

Pnrpr = punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte, la care a participat expertul 

propus pentru poziția de Backend Dev, prezentate în plus față de cerința minimă, maxim 5 puncte; 

Pdiplome = punctajul acordat pentru certificările suplimentare în domeniul limbajelor de 

programare, maxim 5 puncte.   

Pnrpr, punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte în care a participat expertul propus 

pentru poziția de Backend Dev, prezentate în plus față de cerința minimă, se va calcula astfel:  

 

● pentru participarea într-un număr mai mare de 5 proiecte/contracte -5 puncte 

● pentru participarea între 4 și 5 proiecte/contracte - 3 puncte 

● pentru participarea între 1 și 3 proiecte/contracte - 1 puncte 

Se acordă punctaj pentru persoana nominalizată pentru poziția solicitată pentru care se prezintă 

recomandări/documente relevante care să demonstreze participarea în proiecte/contracte în 

calitate de Backend Dev, având ca obiect servicii de dezvoltare software sau mentenanță software.  

Se vor contoriza ca și număr doar proiectele/contractele care au avut ca obiect servicii de 

dezvoltare software sau mentenanță software, și care au fost finalizate, în cadrul cărora, 

respectiva persoană a deținut aceeași poziție sau o poziție similară prin atribuțiile ce i-au revenit. 

NOTĂ: În situația în care expertul propus a fost nominalizat într-un acord cadru, prin intermediul 

căruia au fost derulate mai multe contracte subsecvente care corespund cerinței de similaritate, se 

va contoriza ca experiență numai 1(unu) contract subsecvent al respectivului acord cadru în care a 

fost nominalizat în poziția solicitată prin cerință și în cadrul căruia a desfășurat activități similare 



 

227 

cu cele care urmează a fi îndeplinite în cadrul prezentului lot al acordului cadru, nu numărul de 

contracte subsecvente ale respectivului acord cadru. 

În cazul în care expertul nu a participat la niciun proiect/contract similar, oferta se va considera ca 

fiind neconformă. 

Participarea într-un proiect/contract similar prin complexitate se consideră conformă (fiind 

condiție minimă obligatorie) și nu se punctează. 

Pdiplome = punctajul acordat pentru certificările suplimentare prezentate de experții propuși, în 

domeniul limbajelor de programare, în plus față de cerința minimă, se va calcula și acorda astfel: 

Se vor acorda puncte pentru fiecare din următoarele categorii de diplome/certificări recunoscute 

la nivel naţional/internaţional, care demonstrează finalizarea unui program de certificare 

profesională în domeniul limbajelor de programare: 

c) JAVA Oracle Certified Professional - 2,5 puncte; 

d) PHP sau GoLANG sau C++ sau Python sau .Net - Certified Professional - 2,5 puncte; 

Prezentarea, suplimentar față de cerința minimă obligatorie, a certificării JAVA Oracle Certified 

Professional, sau a uneia din certificările prevăzute la punctul b), se punctează cu 2,5 puncte; 

Prezentarea, suplimentar față de cerința minimă obligatorie, a certificării JAVA Oracle Certified 

Professional, și a unei oricare certificări din categoria b), se punctează cu 5 puncte; 

Prezentarea unei singure diplome/certificări recunoscute la nivel naţional/internaţional nu se 
punctează, fiind condiție minimă obligatorie.   

Cerințe solicitate pentru  

îndeplinirea factorului 

 de evaluare nr.2  

Denumirea 
 expertului solicitat 

Punctaj în cadrul 
factorului de 
evaluare nr.2 

Experiența profesională a expertului  

nr.4 propus - Pexp4 

- Experienţă demonstrată prin 

participarea în proiecte /contracte 

încheiate cu succes la nivelul cărora 

să fi deţinut poziţia de Frontend Dev 

și care au avut ca obiect servicii de 

dezvoltare software sau mentenanta 

software.  

 

Expert nr.4 

Frontend Dev 

 
 

 Punctaj maxim 
factor - Pexp4 

10 puncte  

Algoritm de calcul: Pexp3 = Pnrpr + Pdiplome, unde: 

Pnrpr = punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte, la care a participat expertul 
propus pentru poziția de Backend Dev, prezentate în plus față de cerința minimă, maxim 5 puncte; 
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Pnrpr punctajul27 acordat pentru numărul de proiecte/contracte la care a participat expertul propus 

pentru poziția de Frontend Dev, prezentate în plus față de cerința minimă, se va calcula și acorda 

astfel:  

● pentru participarea într-un număr mai mare de 5 proiecte/contracte -5 puncte 

● pentru participarea între 4 și 5 proiecte/contracte - 3 puncte 

● pentru participarea între 1 și 3 proiecte/contracte - 1 puncte  

 

Se acordă punctaj pentru persoana nominalizată pentru poziția solicitată pentru care se prezintă 

recomandări/documente relevante care să demonstreze participarea în proiecte/contracte în 

calitate de Frontend Dev, având ca obiect servicii de dezvoltare software sau mentenanta 

software. 

Se vor contoriza ca și număr doar proiectele/contractele finalizate în care respectiva persoană a 

fost nominalizată în această poziție. 

NOTĂ: În situația în care expertul propus a fost nominalizat într-un acord cadru, prin intermediul 

căruia au fost derulate mai multe contracte subsecvente care corespund cerinței de similaritate, se 

va contoriza ca experiență numai 1(unu) contract subsecvent al respectivului acord cadru în care a 

fost nominalizat în poziția solicitată prin cerință și în cadrul căruia a desfășurat activități similare 

cu cele care urmează a fi îndeplinite în cadrul prezentului lot al acordului cadru, nu numărul de 

contracte subsecvente ale respectivului acord cadru. 

În cazul în care expertul propus nu a participat la niciun proiect/contract având ca obiect servicii 

de dezvoltare software sau mentenanță software, oferta se va considera ca fiind neconformă. 

Participarea într-un proiect/contract având ca obiect servicii de dezvoltare software sau 

mentenanță software se consideră conformă (fiind condiție minimă obligatorie) și nu se punctează. 

 

Evaluarea propunerii tehnice: 

Oferta tehnică va fi evaluată în raport cu cerințele caietului de sarcini. 

Punctajul se va acorda pentru specificațiile care depășesc cerințele minime, conform factorilor de 

evaluare specificați. 

Evaluarea ofertelor: 

Punctajul final al ofertelor, va fi stabilit prin calcularea sumei punctajelor aferente fiecărui factor 

de evaluare, calculate conform algoritmului de calcul prezentat. În baza prevederilor art. 115 

alin.(2) lit. b) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă stabilește încheierea acordului cadru 

cu mai mulți operatori economici, respectiv 15, având în vedere complexitatea și 

volumul/cantitatea serviciilor/activităților care fac obiectul acordului-cadru, durata de valabilitate 

stabilită, precum și necesitățile și constrângerile autorității contractante și în măsura în care există 

un număr suficient de operatori economici care au îndeplinit criteriile de calificare și care au 

prezentat oferte admisibile. 

Primele 15 oferte admisibile stabilite în ordine descrescătoare a punctajului obținut, vor fi 

 
27 Pentru acest punctaj vor fi luate în calcul proiectele în plus față de cerința minima. 
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declarate câștigătoare și vor putea participa la procesul de reofertare pentru atribuirea 

contractelor subsecvente.  

În cazul în care două sau mai multe oferte acumulează același punctaj total, departajarea se va 

face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordine descrescătoare a ponderilor 

acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă va solicita noi 

propuneri financiare, oferta desemnată câștigătoare fiind cea cu propunerea financiară cea mai 

mică. 

În cazul în care numărul operatorilor economici care au îndeplinit criteriile de calificare şi care au 

prezentat oferte admisibile este mai mic decât numărul maxim stabilit (15 operatori economici) 

indicat în anunţul de participare, autoritatea contractantă va continua procedura de atribuire 

pentru încheierea acordului-cadru numai cu acel/acei operator/operatori economic/economici care 

îndeplineşte/îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie solicitate şi care au prezentat ofertă 

admisibilă. 

Contractele subsecvente se vor atribui cu reluarea competiției între operatorii economici care sunt 

parte la acordul-cadru, conform dispozițiilor art. 118 alin. (1) lit. b) și art. 119 din Legea nr. 

98/2016 și art. 110 din HG nr. 395/2016; reluarea competiției se va face prin intermediul SEAP. 

Elementele/condițiile care rămân neschimbabile pe întreaga durată a acordului-cadru sunt: 

obligațiile pe care operatorii economici și le-au asumat prin propunerea tehnică, în ceea ce 

privește cerințele privind experiența generală, specifică și profesională a experților, cunoștințele 

necesare ale acestora, certificările cunoștințelor dobândite. 

Autoritatea contractantă atribuie fiecare contract subsecvent ofertantului care prezintă oferta cea 

mai avantajoasă din punct de vedere economic, desemnată prin aplicarea criteriului de atribuire 

„prețul cel mai scăzut”. Elementul care va face obiectul reluării competiției pentru atribuirea 

contractelor subsecvente este exclusiv prețul total ofertat, aferent serviciului care face obiectul 

contractului subsecvent, raportat la tariful zi-om îmbunătățit față de cel ofertat la nivelul 

acordului-cadru, și la  efortul exprimat în zile-om cotat de fiecare ofertant, în baza cerințelor 

formulate în caietul de sarcini, pentru fiecare categorie și număr de experți solicitați în vederea 

realizării respectivului contract subsecvent. 

Operatorii economici au dreptul ca, în procesul de reofertare, să modifice elementul care face 

obiectul reluării competiției numai în sensul îmbunătățirii acestuia, respectiv tariful zi-om al 

experților, fără să afecteze elementele/condițiile stabilite în acordul cadru. În cazul în care, în 

urma reofertării, autoritatea contractantă nu obține îmbunătățiri ale elementului care face 

obiectul reluării competiției, aceasta are obligația de a atribui contractul subsecvent ofertantului 

clasat pe primul loc în cadrul procedurii aplicate pentru încheierea acordului-cadru, prin luarea în 

considerare a condițiilor și elementelor prevăzute în oferta inițială a acestuia, actualizată. 

 

4.10.6. Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor 

În funcție de specificul proiectului, companiile contractante vor furniza următoarele livrabile: 

● Licenta pe tip produs; 
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● Raport program training; 

● Document recomandări soluții / rezoluția serviciului de consultanță / raport analiză; 

● Acces cod sursă și documentație asociată pentru dezvoltările de specialitate. 

 

4.10.7. Recepție/acceptanță finală 

 

Pentru ca livrabilele sa fie acceptate, la recepția finală, acestea trebuie sa indeplineasca 

urmatoarele conditii:  

● Licenta pe tip produs – validarea funcționarii produsului după importarea licentei 

● Raport program training – evaluarea persoanelor care au trecut prin programul de pregatire 

● Document recomandări soluții / rezoluția serviciului de consultanță / raport analiză – 

validarea opiniei care trebuie sa acopere toate cerințele referitoare la modul cum se aplica 

tehnologia în interiorul instituției  

● Acces cod sursă și documentație asociată pentru dezvoltările de specialitate 

 

4.11. Lotul 11 - Big data 

 

4.11.1. Descriere necesităților 

Având în vedere evoluția tehnologică din 2021, Big data este identificată ca o tehnologie inovativa 

cu numeroase beneficii în domeniul guvernamental. Autoritatea contractantă își dorește explorarea 

acestei tehnologii în vederea identificării celor mai eficiente modalități de aplicare la nivel 

guvernamental, drept urmare, își propune pilotarea, eventual implementarea tehnologiei în 

proiectele instituționale. 

Big data are un potențial enorm în sectorul public. Activitățile cotidiene ale unui guvern, cum ar fi 

gestionarea beneficiilor sociale, colectarea impozitelor, monitorizarea sistemelor naționale de 

sănătate și educație, înregistrarea datelor de trafic și emiterea documentelor oficiale generează și 

colectează cantități mari de date în fiecare zi. Informațiile disponibile în timp real permit 

agențiilor guvernamentale și departamentelor să identifice domeniile care au nevoie de atenție, să 

ia decizii mai informate mai rapid și să implementeze schimbările necesare. 

4.11.2. Cerinte specifice 

 

În funcție de specificul proiectului și a tehnologiilor solicitate, vom avea următoarele tipuri de 

servicii: 
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✔ Servicii de consultanta specialitate în vederea identificării celui mai bun / optim / eficient 

mod de a aplica tehnologia Big data la nivelul produselor software care urmează a fi 

dezvoltate; 

✔ Servicii de training / workshop în vederea instruirii personalului instituției în tehnologia 

respectivă; 

✔ Dezvoltare de soluții software demo (Proof of concept) pentru a exprima / demonstra 

aplicabilitatea tehnologiei în cadrul instituției sau a proceselor acestora; 

✔ Dezvoltare soluții software customizate care folosesc tehnologia Big data; 

✔ Licențe produse de specialitate patentate. 

✔ Livrarea documentației specifice acestei etape în concordanță cu rezultatele care trebuie 

obținute în urma prestării serviciilor conform capitolului 4.11.6.  

 

4.11.3. Resurse umane necesare 

Având în vedere complexitatea, dimensiunea şi importanţa viitorului proiect, din cadrul acestui lot, 

se consideră necesară solicitarea unui număr minim de 4 experți cheie (1 Manager de proiect, 1 

Expert tehnic, 1 Backend Dev (Java/PHP/GoLANG/C++/Python/.Net), 1 Frontend Dev (Javascript si 

HTML si CSS)), fiecare dintre aceștia avand un rol determinant în realizarea obiectului contractului 

la standardele pieței. Totodată, menționăm că folosirea mai multor experți de același tip în 

paralel, reduce considerabil timpul total de implementare.  

Având în vedere cele mai sus menționate, se consideră necesară solicitarea următoarelor cerinţe 

minime obligatorii privind experienţa şi competențele personalului din cadrul echipei furnizorului:  

 
Tip expert 

Nr. minim de 

experți 

a. Manager de proiect (Project Manager) 1 

b. Expert tehnic de specialitate 1 

c. Backend Dev 

(Java/PHP/GoLANG/C++/Python/.Net) 

1 

d. Frontend Dev (Javascript si HTML si CSS) 1 

Responsabilități ale experților echipei de implementare: 

 

EXPERT Responsabilitățile expertului  
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Manager de proiect 

(Project Manager) ➔ Coordonarea eficientă a tuturor activităților proiectului în 

vederea atingerii obiectivelor stabilite la cele mai înalte standarde de 

calitate. 

➔ Pregătirea și organizarea planurilor de activitate în cadrul 

proiectului și asigurarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor 

proiectului. 

➔ Asigurarea comunicării cu Autoritatea Contractantă și respectarea 

obligațiilor contractuale. 

➔ Întocmește, împreună cu Autoritatea Contractantă, planul de 

execuție a unui proiect 

➔ Monitorizează activitățile în vederea contabilizării modului de 

execuție și determinării eventualelor întârzieri 

➔ Coordonează activitățile din cadrul proiectului supervizând direct 

echipele tehnice și echipe partenere (dacă e cazul). 

➔ Monitorizează în timp progresul atins față de obiectivele propuse 

și redactează rapoarte lunare către Autoritatea Contractantă și parteneri 

(dacă e cazul) cu respectarea datelor prevăzute în contracte. 

➔ Asigură circulația informației în cadrul proiectului organizând 

periodic întâlniri cu echipa Autoritatii Contractante. 

➔ Asigură rezolvarea problemelor apărute în realizarea proiectului și 

informează la timp Autoritatea Contractantă despre problemele apărute. 

➔ Face propuneri de îmbunătățire pentru a maximiza eficienta 

atingerii obiectivelor propuse. 

➔ Întreține taskurile și activitățile într-un sistem de Project 

Management  

Expert tehnic de 

specialitate - Big 

data 

➔ 'Cercetează, evaluează și propune implementarea soluțiilor Big 

data în proiecte software noi sau existente  

➔ Cercetează evoluțiile tehnologice și comerciale în domeniul Big 

data identifică oportunități strategice și face propuneri relevante pentru 

proiectele interne 

➔ Propune solutii tehnologice pentru integrare si adoptia tehnologiei 

Big data in proiectele software noi sau existente 

➔ Supervizează, coordonează și oferă suport de-a lungul întregului 

ciclu de dezvoltare a proiectelor cu componente Big data (colectarea 

cerințelor, design, scriere cod, testare, deployment, documentație, etc)   

➔ Participă la elaborarea și documentarea cerințelor funcționale și 

arhitecturii tehnice soluțiilor Big data ale proiectelor, aprobă forma 

finală și intervine cu actualizări unde este cazul 

➔ Lucrează direct cu dezvoltatorii Big data externi/interni, verifică 

și aprobă livrabilele  

➔ Testează funcționalități și raportează defecte de dezvoltare 
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pentru a asigura calitatea livrabilelor  

➔ Urmărește evoluția și performanța soluțiilor Big data și propune 

modificări/optimizări acolo unde este necesar 

➔ Raportează progresul și rezultatele soluțiilor Big data către 

superiori și către echipele tehnice relevante la nivel intern  

➔ Elaborează proceduri pentru mentenanța și remedierea defectelor 

soluțiilor de Big data 

Backend Dev 

(Java/PHP/GoLANG/

C++/Python/.Net) 

➔ Dezvoltare produse software și întocmire documentație aferentă 

procesului de dezvoltare; 

➔ Dezvoltă și întreține aplicații software și baze de date; 

➔ Scrie programe software (cod sursă) conform caietelor de sarcini / 

specificatii și a documentelor tehnice; 

➔ Scrie testele unitare pentru codul sursă creat; 

➔ Remediază bug-uri si erori din codul sursa al produselor software; 

➔ Optimizează cod sursă; 

➔ Revizuiește cod sursă; 

➔ Proiectează scheme logice și diagrame pentru structurarea 

cerințelor proiectului în secvențe logice; 

➔ Elaborează module de cod în limbaje de programare folosind 

medii de dezvoltare integrate; 

➔ Configurează aplicațiile necesare, testează aplicațiile și modifică 

programele; 

➔ Proiectează și modifică structura bazelor de date prin codarea 

descrierii datelor folosind sisteme de gestiune a bazelor de date; 

➔ Colectează, structurează și analizează informațiile; 

➔ Întocmește rapoarte tehnice; 

➔ Asigură accesul celorlalți membri ai echipei la informațiile 

colectate; 

➔ Asigură buna funcționare a programelor dezvoltate prin 

respectarea procedurilor legate de protecția împotriva atacurilor 

informatice 

Frontend Dev 

(Javascript si HTML si 

CSS) 

➔ Dezvoltare produse software și întocmire documentație aferentă 

procesului de dezvoltare; 

➔ Dezvoltă și întreține aplicații software și baze de date; 

➔ Scrie programe software (cod sursă) conform caietelor de sarcini / 

specificatii și a documentelor tehnice; 

➔ Scrie testele unitare pentru codul sursă creat; 

➔ Remediază bug-uri si erori din codul sursa al produselor software; 

➔ Optimizează cod sursă; 

➔ Revizuiește cod sursă; 

➔ Proiectează scheme logice și diagrame pentru structurarea 
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cerințelor proiectului în secvențe logice; 

➔ Elaborează module de cod în limbaje de programare folosind 

medii de dezvoltare integrate; 

➔ Configurează aplicațiile necesare, testează aplicațiile și modifică 

programele; 

➔ Proiectează și modifică structura bazelor de date prin codarea 

descrierii datelor folosind sisteme de gestiune a bazelor de date; 

➔ Colectează, structurează și analizează informațiile; 

➔ Întocmește rapoarte tehnice; 

➔ Asigură accesul celorlalți membri ai echipei la informațiile 

colectate; 

➔ Asigură buna funcționare a programelor dezvoltate prin 

respectarea procedurilor legate de protecția împotriva atacurilor 

informatice; 

 

a. Manager de proiect (Project Manager) 

Studii  Studii superioare  finalizate  cu diplomă de licență (sau echivalent). 

Experienţa generala  Minim 5 ani experiență în ocuparea unei poziții prin prisma căreia a avut 

responsabilități și sarcini de project management. 

Experiența specifică 

Experienţă specifică demonstrată prin participarea în cel puţin un 

proiect/ contract încheiat cu succes, având ca obiect  servicii de 

mentenanță software, sau de dezvoltare software,  la nivelul căruia să fi 

deţinut poziţia de manager de proiect/contract/ coordonator 

proiect/contract ; 

Cunoștințe necesare 

− Cunoașterea metodologiei de management de proiect ; 

− Cunoașterea fazelor procesului de dezvoltare software (software 

development life cycle); 

− Capacitatea de a evalua riscurile legate de proiect și de a lua măsuri 

de limitare a acestora; 

− Abilități avansate de comunicare și relaționare cu toate părțile 

interesate dintr-un proiect de dezvoltare software; 

− Cunoștințe în utilizarea a cel puțin unui software de management de 

proiect (Ms Project, Jira, YouTrack etc). 

Demonstrare 

cunoștințe/experiența 

specifică 

− Scrisoare de recomandare per fiecare proiect/contract  finalizat cu 

succes din care reiese implicarea, experiența și cunoștințele 

solicitate, contracte în care a prestat astfel de activități, fișa de 

post, contractul de muncă,  (sau alte documente justificative) din 

cuprinsul cărora să reiasă obiectivele postului și descrierea 

atribuțiilor specifice managementului de proiecte. 
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Diplome/Certificari / 

Atestate/Acreditari 

Deţinerea de cunoştinţe în domeniul managementului de proiect 

dovedite prin prezentarea unei diplome/certificări recunoscute la nivel 

naţional/internaţional  

 

b. Expert tehnic de specialitate 

Studii  Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent 

Experienţa generală  Minim 10 ani experiență generală  

Experiența specifică 

− Experienţă specifică demonstrată prin participarea în cel puţin 5 

proiecte / contracte încheiate cu succes la nivelul căruia să fi 

îndeplinit funcții de software architect, coordonator tehnic sau 

manager de proiect. 

 

− Proiectele implementate aplica tehnologia Big data cu succes. 

Cunoștințe necesare 

− Cunoștințe avansate în domeniul tehnologiei Big data 

− Cunoștințe avansate generale de programare /  

− Cunoștințe avansate generale de arhitectura software 

Demonstrare  

cunoștințe/experiență 

Scrisoare de recomandare / referinta (sau alte documente echivalente) 

per fiecare proiect / contract încheiat cu succes din care reiese 

implicarea, experienta si cunostintele solicitate; 

 

c. Backend Dev (Java/PHP/GoLANG/C++/Python/.Net) 

Studii  
Studii superioare de licență absolvite cu diplomă : științe inginerești, 

profil tehnic (automatică, informatică, matematică, comunicații, 

electronică) 

Experienţă generală  Experiență generală de minim 5 ani în domeniul IT 

Experiența specifica Experiență în backend development de minim 3 ani 

Cunoștințe necesare  

Demonstrare  

cunoștințe/experiență 
 

 

d. Frontend Dev (Javascript si HTML și CSS) 

Studii  
Studii superioare de licență absolvite cu diplomă: științe inginerești, 

profil tehnic și/sau științe sociale, economice, arte/design 

Experienţă generală  Experiență generală de minim 5 ani în domeniul IT 

Experiența specifică Experiență în frontend development de minim 3 ani 

Cunoștințe necesare − Cunoștințe avansate într-unul dintre platformele (frameworks) de 
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dezvoltare rapida JAVASCRIPT: Angular/VueJS/React; 

− Cunoștințe avansate Javascript, HTML5, CSS3; 

− O bună înțelegere a implementării practicilor de SEO, în special ce 

ține de web development. 

Demonstrare  

cunoștințe/experiență 

Scrisoare de recomandare / referinta (sau alte documente echivalente) 

per fiecare proiect / contract încheiat cu succes din care reiese 

implicarea, experienta si cunostintele solicitate; 

 

4.11.4. Valoare estimată 

Acest lot va cuprinde un număr minim de 1 contract subsecvent și un număr maxim de 2 contracte 

subsecvente.  

Cele două contracte subsecvente, din cadrul acestui lot, presupun în mod egal, un efort de 500 zile-

om la o valoare estimată de 2.072.787 lei fără TVA. 

Valoarea totală estimată pentru execuția celor două contractelor subsecvente, din cadrul acestui lot, 

este de 4.145.575 fără TVA și presupune un efort de 1.000 zile-om. 

Nr. minim 

contracte 

subsecvente 

/ Lot 

Zile om pentru 

cel mai mic 

contract 

subsecvent din 

acest lot 

Valoare estimată 

pentru cel mai 

mic contract 

subsecvent din 

acest lot (lei) 

Nr. maxim 

contracte 

subsecvente 

/ Lot 

Zile om pentru 

cel mai mare 

contract 

subsecvent  din 

acest lot 

Valoare 

estimată pentru 

cel mai mare 

contract 

subsecvent din 

acest lot (lei) 

1 500 2.072.787 2 500 2.072.787 

 

Având în vedere că pentru realizarea celui mai mic contract subsecvent autoritatea contractantă a 

estimat un necesar de  4 experți cheie (1 Manager de proiect, 1 Expert tehnic de specialitate, 1 

Backend Dev Backend Dev (Java/PHP/GoLANG/C++/Python/.Net) și 1 Frontend Dev (Javascript si HTML 

si CSS), ofertantul poate suplimenta, în funcție de complexitatea proiectului, numărului de experți  

cheie cu încă 4 experți non-cheie, respectiv 1 Manager de proiect, 1 Expert tehnic de specialitate, 1 

Backend Dev (Java/PHP/GoLANG/C++/Python/.Net) și 1 Frontend Dev (Javascript si HTML si CSS).  

Ofertanții vor transmite documentele solicitate în caietul de sarcini al acordului -cadru, care certifică 

îndeplinirea cerințelor minime de calificare doar pentru experții cheie, iar pentru experții non-cheie, 

ofertanții care  dispun de numărul suplimentar de experți non-cheie, vor trebui să nominalizeze 

persoanele propuse, urmând ca documentele justificative solicitate prin documentația de atribuire care 

demonstrează  îndeplinirea cerințelor minime solicitate a fi îndeplinite în caietul de sarcini aferente 

acordului cadru, să fie prezentate în cadrul procesului de reofertare inițiat pentru realizarea fiecărui  

contract subsecvent.  

Documentele care vor fi prezentate la acel moment sunt următoarele: 

● declarația de disponibilitate semnată de persoana propusă, în cazul în care aceasta nu este 

angajatul ofertantului. 
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● Curriculum Vitae (CV), aferent fiecărei persoane propuse în cadrul echipei, semnat de către 

fiecare titular și datat. 

● Copii ale documentelor justificative relevante care demonstrează îndeplinirea cerințelor 

referitoare la studiile, expertiza și experiența specifică relevantă solicitată și prezentată în 

CV, cum ar fi: 

❖ diplome de studii, certificări, alte diplome relevante; 

❖ recomandări sau alte documente edificatoare din care să reiasă activitățile 

desfășurate și care să evidențieze experiența profesională specifică relevantă; 

Copiile documentelor trebuie să fie confirmate pentru conformitate cu originalul documentelor 

respective. Certificatele/diplomele/ documentele justificative emise în altă limbă decât limba 

română vor fi prezentate în limba de origine, însoțite de traducerea autorizată în limba română. 

În cazul în care unul din experții non-cheie dintre cei solicitați în cadrul procesului de reofertare 

pentru realizarea unui contract subsecvent, nu îndeplinește criteriile de calificare stabilite , ofertantul 

va fi descalificat din respectivul proces de reofertare. 

 

4.11.5. Evaluare oferte si factori de evaluare 

Criteriul de atribuire este „cel mai bun raport calitate-preț”. 

Factorii de evaluare utilizați pentru aplicarea criteriului cel mai bun raport calitate-preț sunt: 

• factorul “prețul ofertei” are o pondere de 20% în totalul criteriului de atribuire, căruia îi corespunde 

un maximum de 20 puncte; 

• factorul “capacitate tehnică” - are o pondere de 80% în totalul criteriului de atribuire, căruia îi 

corespunde un maxim de 80 puncte; 

Punctajul final al ofertei va fi stabilit prin calcularea sumei punctajelor aferente fiecărui factor de 

evaluare, calculate conform algoritmului de calcul: Pofertă = Pfin + Ptehn unde, 

Pofertă  reprezintă punctajul obținut de fiecare ofertă; 

Pfin   reprezintă punctajul obținut de fiecare ofertă, pentru factorul de evaluare „prețul ofertei”; 

Ptehn  reprezintă punctajul obținut de fiecare ofertă, pentru factorul de evaluare „capacitate 

tehnică”; 

Punctajul tehnic este compus din factori stabiliți pentru evaluarea și selectarea celor mai competitive 

oferte  și se acordă astfel: Ptehn = Pexp 

Pexp., reprezintă punctajul obținut de fiecare ofertă, pentru factorul de evaluare „experiență 

profesională a personalului propus”. 

Factorii luați în considerare pentru evaluarea ofertelor și punctajul aferent fiecărui factor sunt 

prezentați în continuare:    
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Denumire și nr. factor 

evaluare 

 Elemente evaluate Pondere Punctaj 

maxim 

acordat 

Prețul ofertei  factor 

nr. 1 

Propunerea financiară fără 

TVA – Pfin 

20% 20 p 

Capacitatea 

tehnică 

factor 

nr. 2 

Experiența profesională a 

personalului propus - Pexp 

80% 80 p 

  TOTAL 
100% 100 p 

 

Factorii de evaluare și ponderea alocată:  

 

Denumire factor 

evaluare 

Descriere  Pondere (%) 

Punctaj maxim 

Factor de evaluare nr.1 

Prețul ofertei 

Componenta a propunerii financiare 20% 

Punctaj maxim factor:  

20 puncte  

Factorul constă în componenta financiară a ofertei, respectiv prețul ofertei fără TVA. 

Ofertanții, în vederea dimensionării propunerii financiare, se vor raporta la nivelul celui mai 

mare contract subsecvent al acestui lot, din punct de vedere al numărului de experți necesar 

pentru realizarea acestui contract subsecvent, precum  și la efortul estimat de autoritatea 

contractantă, exprimat în zile-om. 

Ofertanții vor cota propria valoare a efortului aferent fiecărei categorii de experți, vor calcula 
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media  acestui efort și vor obține valoarea celui mare contract subsecvent, înmulțind această 

valoare medie  cu efortul estimat de autoritatea contractantă  pentru realizarea celui mai mare 

contract subsecvent.  

Valoarea propunerii financiare a lotului, se va obține înmulțind valoarea medie proprie  a efortului 

calculat anterior de fiecare ofertant, cu efortul estimat de autoritatea contractantă pentru 

realizarea tuturor contractelor subsecvente aferente acestui lot. 

Criteriul relevant pentru Autoritatea Contractantă, în aceasta procedura de achizitie, este 

reprezentat de valoarea   costurilor efortului pentru fiecare expert, iar cele două valori calculate 

anterior, și anume valoarea pentru cel mai mare contract subsecvent, respectiv valoarea pentru 

întreg lotul, vor fi folosite pentru a verifica dacă valorile rezultate  depășesc bugetul alocat de 

către Autoritatea Contractantă pe lot, respectiv contract subsecvent, caz în care ofertantul va fi 

respins. 

Prețul fără TVA, va fi exprimat în lei și Euro fără TVA. Conversia leu/euro se va realiza la 

valoarea cursului de schimb al BNR de la data publicării anunțului de participare în SEAP.  

Criteriu: valoarea propunerii financiare în lei, fără TVA. 

Ofertele care depășesc bugetul maxim disponibil vor fi respinse. 

Algoritm de calcul: 

Punctajul se acordă astfel: 

a) Pentru cel mai scăzut dintre prețurile  propunerilor financiare se acordă punctajul maxim 

alocat, respectiv 20 puncte; 

b) Pentru celelalte prețuri ale propunerilor financiare, punctajul Pfinn, se calculează astfel: 

Pfinn = (Pretmin.ofertat/Pretn) x 20 

Denumire 

 factor evaluare 

Descriere Pondere (%) 

Punctaj maxim 

(puncte) 
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Factor de evaluare nr.2 

 Experiența 

profesională a 

personalului/experților 

propuși - Pexp  

Factorul Experiența experților se concretizează în 

numărul de proiecte/contracte finalizate cu succes,  

în care respectivii experți au ocupat o poziţie 

similară, la nivelul căreia să fi desfăşurat activităţi 

comparabile cu responsabilităţile ce urmează să le 

îndeplinească în viitorul lot al acordului-cadru, 

respectiv numărul de certificări de  specialitate 

și/sau portofoliul lucrărilor pentru fiecare tip de 

resursă în parte după cum urmează:  

 80% 

Punctaj maxim 

factor 

evaluare nr.2:  

80 puncte 

Factorul de evaluare nr.2 „Experiența profesională a personalului/experților propuși”, constă în 

însumarea punctajelor obținute de fiecare expert propus, în conformitate cu documentele 

prezentate de ofertanți și analizate de comisia de evaluare, și se calculează astfel: 

Pexp = Pexp1 + Pexp2 + Pexp3  + Pexp4 

Pexp1 reprezentand punctajul maxim de 10 puncte acordat rolului de Project Manager; 

Pexp2 reprezentand punctajul  maxim de 50 puncte acordat rolului de Expert tehnic de 

specialitate; 

Pexp3 reprezentand punctajul maxim de 10 puncte acordat rolului de Backend Dev; 

Pexp4 reprezentand punctajul maxim de 10 puncte acordat rolului de Frontend Dev. 

Pentru  a nu distorsiona rezultatul aplicării factorului de evaluare, punctarea experienței 

profesionale a personalului/experților propuși, a fost definită în intervale de punctare (peste 

nivelul minim solicitat), intervale în care se încadrează experienţa expertului ce face obiectul 

analizei factorului de evaluare, măsurată prin numărul de proiecte la care a participat, 

realizând activităţi similare cu cele ce urmează a le implementa în cadrul viitorului contract. 

Punctajul total maxim al factorului de evaluare nr.2 ce poate fi acordat unei propuneri tehnice 

pentru demonstrarea experienței profesionale a personalului/experților propuși, este de 80 de 

puncte. 

Cerințe solicitate pentru  

îndeplinirea factorului 

 de evaluare nr.2 

Denumirea 

 expertului solicitat 

Punctaj în 

cadrul 

factorului de 

evaluare nr.2 



 

241 

Factor de evaluare:  

Experiența profesională a  

expertului nr.1 propus - Pexp1 

 - Experienţă demonstrată prin participarea în 

proiecte /contracte încheiate cu succes la 

nivelul cărora să fi deţinut poziţia de manager 

de proiect/contract sau coordonator 

proiect/contract  și care au avut ca obiect 

servicii de dezvoltare software sau 

mentenanță software.  

- Deţinerea de cunoştinţe în domeniul 

managementului de proiect dovedite prin 

prezentarea de  diplome/certificări 

recunoscute la nivel naţional/internaţional. 

Expert nr.1 

Manager de proiect 

Punctaj 

maxim 

factor 

10 puncte 

Algoritm de calcul: Pexp1 = Pnrpr + Pdiplome, unde: 

Pnrpr = punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte, la care a participat expertul 

propus pentru poziția de Manager de proiect, prezentate în plus față de cerința minimă, maxim 

6 puncte; 

Pdiplome = punctajul acordat pentru certificările suplimentare în domeniul Managementului de 

proiect, maxim 4 puncte. 

 Pnrpr, punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte în care a participat expertul 

propus pentru poziția de Manager de proiect, prezentate în plus față de cerința minimă, se va 

calcula astfel: 

● pentru participarea într-un număr mai mare de 5 proiecte/contracte - 6 puncte 

● pentru participarea între 4 și 5 proiecte/contracte - 4 puncte 

● pentru participarea între 1 și 3 proiecte/contracte - 2 puncte 

Se acordă punctaj pentru persoana nominalizată pentru poziția solicitată pentru care se prezintă 

recomandări/documente relevante care să demonstreze participarea în proiecte/contracte 

coordonate în calitate de Manager de proiect, având ca obiect servicii de dezvoltare software 

sau mentenanță software sau dezvoltare/integrare tehnologii big data. 

Se vor contoriza ca și număr doar proiectele/contractele finalizate în care respectiva persoană a 

fost nominalizată și în cadrul cărora, a deținut aceeași poziție sau o poziție similară prin 
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atribuțiile ce i-au revenit. 

NOTĂ: În situația în care expertul propus a fost nominalizat într-un acord cadru, prin intermediul 

căruia au fost derulate mai multe contracte subsecvente care corespund cerinței de similaritate, 

se va contoriza ca experiență numai 1(unu) contract subsecvent al respectivului acord cadru în 

care expertul propus a fost nominalizat în poziția solicitată prin prezenta cerință și în cadrul 

căruia a desfășurat activități similare cu cele care urmează a fi îndeplinite în cadrul prezentului 

lot al acordului cadru, nu numărul de contracte subsecvente ale respectivului acord cadru. 

În cazul în care expertul propus nu a participat la niciun proiect/contract având ca obiect 

servicii de dezvoltare software sau mentenanță software, oferta se va considera ca fiind 

neconformă. 

Participarea într-un proiect/contract având ca obiect servicii de dezvoltare software sau 

mentenanță software se consideră conformă (fiind condiție minimă obligatorie) și nu se 

punctează. 

  

Pdiplome, punctajul acordat pentru certificările suplimentare în domeniul Managementului de 

proiect, se va acorda astfel: 

● Prezentarea uneia dintre diplomele/certificatele următoare, recunoscute la nivel 

național/internațional, care demonstrează finalizarea programului de certificare în 

domeniul proiectului de management: PMP; PMI-ACP; CSM (Certificare Scrum Master);  

Professional Scrum Master I, II,  III - 4 puncte 

● Prezentarea unei certificări națională conform COR 242101 - 2 puncte  

Cerințe solicitate pentru  

îndeplinirea factorului 

 de evaluare nr.2    

Denumirea 

 expertului solicitat   

Punctaj în cadrul 

factorului de evaluare nr.2 
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Factor de evaluare:  

Experiența profesională a  

expertului nr.2 propus - Pexp2 

- Experienţă demonstrată prin 

participarea în 

proiecte/contracte încheiate cu 

succes, la nivelul cărora să fi 

îndeplinit funcții de Software 

Architect, sau de Project CTO, 

sau de Coordonator Tehnic sau 

Manager de Proiect Informatic și 

care au avut ca obiect servicii 

de dezvoltare software sau 

mentenanță software.  

 - Activitate academica 

(predare/ publicare de 

documente/lucrări cercetare) în 

domeniul Big Data. 

- Licențe, produse de 

specialitate, patentate.  

  

Expert nr.2 

Expert tehnic de 

specialitate 

  

  

Punctaj maxim factor 

50 puncte 
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Algoritm de calcul: Pexp2 = Pnrpr + Pacadem + Plicente, unde: 

Pnrpr = punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte, la care a participat expertul 

propus pentru poziția de Expert tehnic de specialitate AI, prezentate în plus față de cerința 

minimă, maxim 10 puncte; 

Pacadem = punctajul acordat pentru activitatea academică, în domeniul Big Data maxim 20 

puncte. 

Plicente = punctajul acordat pentru licențe produse de specialitate Big Data, maxim 20 puncte 

Pnrpr  punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte la care a participat expertul 

propus pentru poziția de Expert tehnic de specialitate Big Data, prezentate în plus față de 

cerința minimă, se va calcula și acorda astfel: 

● pentru participarea într-un număr mai mare de 5 proiecte/contracte -10 puncte 

● pentru participarea între 4 și 5 proiecte/contracte - 7 puncte 

● pentru participarea între 1 și 3 proiecte/contracte - 4 puncte 

Se acordă punctaj pentru persoana nominalizată pentru poziția solicitată pentru care se prezintă 

recomandări/documente relevante care să demonstreze participarea în proiecte/contracte care 

au dezvoltat/integrat tehnologii big data.  

NOTĂ: În situația în care expertul propus a fost nominalizat într-un acord cadru, prin intermediul 

căruia au fost derulate mai multe contracte subsecvente care corespund cerinței de similaritate, 

se va contoriza ca experiență numai 1(unu) contract subsecvent al respectivului acord cadru în 

care a fost nominalizat în poziția solicitată prin cerință și în cadrul căruia a desfășurat activități 

similare cu cele care urmează a fi îndeplinite în cadrul prezentului lot al acordului cadru, nu 

numărul de contracte subsecvente ale respectivului acord cadru. 

În cazul în care expertul nu a participat la niciun proiect/contract având ca obiect servicii de 

dezvoltare software sau mentenanță software sau dezvoltare/integrare tehnologii big data, 

oferta se va considera ca fiind neconformă. 

Participarea într-un proiect/contract având ca obiect servicii de dezvoltare software sau 

mentenanță software sau dezvoltare/integrare tehnologii big data, se consideră conformă (fiind 

condiție minimă obligatorie) și nu se punctează.  

  

Pacadem = punctajul pentru activitatea academică, se va acorda pentru realizarea activităților 

de predare a cursurilor în mediul universitar/postuniversitar în specialități din domeniul Big Data 

sau pentru publicarea de articole, lucrări științifice de specialitate sau de cercetare în domeniul 
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Big Data, astfel: 

-      10 puncte pentru ofertanții care fac dovada faptului că predau cursuri 

universitare/postuniversitare în domeniul Big Data; 

-      10 puncte pentru ofertanții care fac dovada că au publicat articole, lucrări științifice de 

specialitate sau de cercetare în acest domeniu; 

  

Plicente = punctajul pentru activitatea de cercetare/inovare în domeniul Big Data, concretizată 

prin prezentarea de licențe pentru produse de specialitate în acest domeniu, în care expertul 

trebuie să fie menționat ca inventator sau autor/coautor al respectivului produs, se va acorda 

astfel: 

● 20 puncte pentru ofertanții care prezintă documente care certifică că persoana 

desemnată pentru poziția de Expert tehnic de specialitate în domeniul Big Data este 

autorul/coautorul unei licențe pentru produse în acest domeniu. 
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Cerințe solicitate pentru  

îndeplinirea factorului 

 de evaluare nr.2  

Denumirea 

 expertului solicitat 

Punctaj în 

cadrul 

factorului de 

evaluare nr.2 

Factor de evaluare:  

Experiența profesională  

a expertului propus - Pexp3 

- Experienţă demonstrată prin participarea în 

calitate de Backend Dev în proiecte 

/contracte încheiate cu succes, având având 

ca obiect servicii de dezvoltare software sau 

mentenanță software sau 

dezvoltare/integrare tehnologii big data. 

- Deţinerea de cunoştinţe într-unul din 

limbajele de programare menționate, 

dovedite prin prezentarea de 

diplome/certificări recunoscute la nivel 

naţional/internaţional. 

  

Expert nr.3 

Backend Dev 

  

Punctaj 

maxim factor 

10 puncte 
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Algoritm de calcul: Pexp3 = Pnrpr + Pdiplome, unde: 

Pnrpr = punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte, la care a participat expertul 

propus pentru poziția de Backend Dev, prezentate în plus față de cerința minimă, maxim 5 

puncte; 

Pdiplome = punctajul acordat pentru certificările suplimentare în domeniul limbajelor de 

programare, maxim 5 puncte.   

Pnrpr, punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte în care a participat expertul 

propus pentru poziția de Backend Dev, prezentate în plus față de cerința minimă, se va calcula 

astfel:  

  

● pentru participarea într-un număr mai mare de 5 proiecte/contracte -5 puncte 

● pentru participarea între 4 și 5 proiecte/contracte - 3 puncte 

● pentru participarea între 1 și 3 proiecte/contracte - 1 puncte 

Se acordă punctaj pentru persoana nominalizată pentru poziția solicitată pentru care se prezintă 

recomandări/documente relevante care să demonstreze participarea în proiecte/contracte în 

calitate de Backend Dev, având ca obiect servicii de dezvoltare software sau mentenanță 

software.  

Se vor contoriza ca și număr doar proiectele/contractele având ca obiect servicii de dezvoltare 

software sau mentenanță software sau dezvoltare/integrare tehnologii big data finalizate, în 

care respectiva persoană a fost nominalizată și în cadrul cărora, a deținut aceeași poziție sau o 

poziție similară prin atribuțiile ce i-au revenit. 

NOTĂ: În situația în care expertul propus a fost nominalizat într-un acord cadru, prin intermediul 

căruia au fost derulate mai multe contracte subsecvente care corespund cerinței de similaritate, 

se va contoriza ca experiență numai 1(unu) contract subsecvent al respectivului acord cadru în 

care a fost nominalizat în poziția solicitată prin cerință și în cadrul căruia a desfășurat activități 

similare cu cele care urmează a fi îndeplinite în cadrul prezentului lot al acordului cadru, nu 

numărul de contracte subsecvente ale respectivului acord cadru. 

În cazul în care expertul nu a participat la niciun proiect/contract având ca obiect servicii de 

dezvoltare software sau mentenanță software sau dezvoltare/integrare tehnologii big data, 

oferta se va considera ca fiind neconformă. 

Participarea într-un proiect/contract având ca obiect servicii de dezvoltare software sau 

mentenanță software sau dezvoltare/integrare tehnologii big data se consideră conformă (fiind 

condiție minimă obligatorie) și nu se punctează. 
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Pdiplome = punctajul acordat pentru certificările suplimentare prezentate de experții propuși, 

în domeniul limbajelor de programare, în plus față de cerința minimă, se va calcula și acorda 

astfel: 

Se vor acorda puncte pentru fiecare din următoarele categorii de diplome/certificări 

recunoscute la nivel naţional/internaţional, care demonstrează finalizarea unui program de 

certificare profesională în domeniul limbajelor de programare: 

a)     JAVA Oracle Certified Professional - 2,5 puncte; 

b)     PHP sau GoLANG sau C++ sau Python sau .Net - Certified Professional - 2,5 puncte; 

Prezentarea, suplimentar față de cerința minimă obligatorie, a certificării JAVA Oracle Certified 

Professional, sau a uneia din certificările prevăzute la punctul b), se punctează cu 2,5 puncte; 

Prezentarea, suplimentar față de cerința minimă obligatorie, a certificării JAVA Oracle Certified 

Professional, și a unei oricare certificări din categoria b), se punctează cu 5 puncte; 

Prezentarea unei singure diplome/certificări recunoscute la nivel naţional/internaţional nu se 

punctează, fiind condiție minimă obligatorie.   
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Cerințe solicitate pentru  

îndeplinirea factorului 

 de evaluare nr.2  

Denumirea 

 expertului solicitat 

Punctaj în cadrul 

factorului de evaluare nr.2 

Experiența profesională a expertului  

nr.4 propus - Pexp4 

- Experienţă demonstrată prin 

participarea în proiecte/contracte 

încheiate cu succes la nivelul cărora să 

fi deţinut poziţia de Frontend Dev și 

care au avut având ca obiect servicii de 

dezvoltare software sau mentenanță 

software sau dezvoltare/integrare 

tehnologii big data. 

 

  

Expert nr.4 

Frontend Dev 

  

 Punctaj maxim factor - 

Pexp4 

10 puncte  



 

250 

Algoritm de calcul: Pexp3 = Pnrpr, unde: 

Pnrpr = punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte, la care a participat expertul 

propus pentru poziția de Backend Dev, prezentate în plus față de cerința minimă, maxim 5 

puncte; 

  

Pnrpr punctajul acordat pentru numărul de proiecte/contracte la care a participat expertul 

propus pentru poziția de Frontend Dev, prezentate în plus față de cerința minimă, se va calcula 

și acorda astfel:  

● pentru participarea într-un număr mai mare de 5 proiecte/contracte -5 puncte 

● pentru participarea între 4 și 5 proiecte/contracte - 3 puncte 

● pentru participarea între 1 și 3 proiecte/contracte - 1 puncte  

  

Se acordă punctaj pentru persoana nominalizată pentru poziția solicitată pentru care se prezintă 

recomandări/documente relevante care să demonstreze participarea în proiecte/contracte în 

calitate de Frontend Dev, având ca obiect servicii de dezvoltare software, mentenanță software 

sau dezvoltare/integrare tehnologii big data. 

Se vor contoriza ca și număr doar proiectele/contractele finalizate în care respectiva persoană a 

fost nominalizată și în cadrul cărora, a deținut aceeași poziție sau o poziție similară prin 

atribuțiile ce i-au revenit. 

NOTĂ: În situația în care expertul propus a fost nominalizat într-un acord cadru, prin intermediul 

căruia au fost derulate mai multe contracte subsecvente care corespund cerinței de similaritate, 

se va contoriza ca experiență numai 1(unu) contract subsecvent al respectivului acord cadru în 

care a fost nominalizat în poziția solicitată prin cerință și în cadrul căruia a desfășurat activități 

similare cu cele care urmează a fi îndeplinite în cadrul prezentului lot al acordului cadru, nu 

numărul de contracte subsecvente ale respectivului acord cadru. 

În cazul în care expertul propus nu a participat la niciun proiect/contract având ca obiect 

servicii de dezvoltare software, mentenanță software sau dezvoltare/integrare tehnologii big 

data, oferta se va considera ca fiind neconformă. 

Participarea într-un proiect/contract având ca obiect servicii de dezvoltare software, 

mentenanță software sau dezvoltare/integrare tehnologii big data se consideră conformă (fiind 

condiție minimă obligatorie) și nu se punctează. 
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Evaluarea propunerii tehnice: 

Oferta tehnică va fi evaluată în raport cu cerințele caietului de sarcini. 

Punctajul se va acorda pentru specificațiile care depășesc cerințele minime, conform factorilor 

de evaluare specificați. 

Evaluarea ofertelor: 

Punctajul final al ofertelor, va fi stabilit prin calcularea sumei punctajelor aferente fiecărui 

factor de evaluare, calculate conform algoritmului de calcul prezentat. În baza prevederilor art. 

115 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă stabilește încheierea 

acordului cadru cu mai mulți operatori economici, respectiv 15, având în vedere complexitatea 

și volumul/cantitatea serviciilor/activităților care fac obiectul acordului-cadru, durata de 

valabilitate stabilită, precum și necesitățile și constrângerile autorității contractante și în 

măsura în care există un număr suficient de operatori economici care au îndeplinit criteriile de 

calificare și care au prezentat oferte admisibile. 

Primele 15 oferte admisibile stabilite în ordine descrescătoare a punctajului obținut, vor fi 

declarate câștigătoare și vor putea participa la procesul de reofertare pentru atribuirea 

contractelor subsecvente.  

În cazul în care două sau mai multe oferte acumulează același punctaj total, departajarea se va 

face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordine descrescătoare a 

ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă va 

solicita noi propuneri financiare, oferta desemnată câștigătoare fiind cea cu propunerea 

financiară cea mai mică. 

În cazul în care numărul operatorilor economici care au îndeplinit criteriile de calificare şi care 

au prezentat oferte admisibile este mai mic decât numărul maxim stabilit (15 operatori 

economici) indicat în anunţul de participare, autoritatea contractantă va continua procedura de 

atribuire pentru încheierea acordului-cadru numai cu acel/acei operator/operatori 

economic/economici care îndeplineşte/îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie solicitate şi 

care au prezentat ofertă admisibilă. 

Contractele subsecvente se vor atribui cu reluarea competiției între operatorii economici care 

sunt parte la acordul-cadru, conform dispozițiilor art. 118 alin. (1) lit. b) și art. 119 din Legea 

nr. 98/2016 și art. 110 din HG nr. 395/2016; reluarea competiției se va face prin intermediul 

SEAP. Elementele/condițiile care rămân neschimbabile pe întreaga durată a acordului-cadru 

sunt: obligațiile pe care operatorii economici și le-au asumat prin propunerea tehnică, în ceea 

ce privește cerințele privind experiența generală, specifică și profesională a experților, 

cunoștințele necesare ale acestora, certificările cunoștințelor dobândite. 

Autoritatea contractantă atribuie fiecare contract subsecvent ofertantului care prezintă oferta 

cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, desemnată prin aplicarea criteriului de 

atribuire „prețul cel mai scăzut”. Elementul care va face obiectul reluării competiției pentru 
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atribuirea contractelor subsecvente este exclusiv prețul total ofertat, aferent serviciului care 

face obiectul contractului subsecvent, raportat la tariful zi-om îmbunătățit față de cel ofertat la 

nivelul acordului-cadru, și la  efortul exprimat în zile-om cotat de fiecare ofertant, în baza 

cerințelor formulate în caietul de sarcini, pentru fiecare categorie și număr de experți solicitați 

în vederea realizării respectivului contract subsecvent. 

Operatorii economici au dreptul ca, în procesul de reofertare, să modifice elementul care face 

obiectul reluării competiției numai în sensul îmbunătățirii acestuia, respectiv tariful zi-om al 

experților, fără să afecteze elementele/condițiile stabilite în acordul cadru. În cazul în care, în 

urma reofertării, autoritatea contractantă nu obține îmbunătățiri ale elementului care face 

obiectul reluării competiției, aceasta are obligația de a atribui contractul subsecvent 

ofertantului clasat pe primul loc în cadrul procedurii aplicate pentru încheierea acordului-cadru, 

prin luarea în considerare a condițiilor și elementelor prevăzute în oferta inițială a acestuia, 

actualizată. 
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4.11.6. Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor 

În funcție de specificul proiectului, companiile contractante vor furniza următoarele livrabile: 

● Licenta pe tip produs; 

● Raport program training; 

● Document recomandări soluții / rezoluția serviciului de consultanță / raport analiză; 

● Acces cod sursă și documentație asociată pentru dezvoltările de specialitate. 

 

4.11.7. Receptie / acceptanta finală 

 

Pentru ca livrabilele sa fie acceptate, la recepția finală, acestea trebuie sa indeplineasca 

urmatoarele conditii:  

● Licenta pe tip produs – validarea funcționarii produsului după importarea licentei 

● Raport program training – evaluarea persoanelor care au trecut prin programul de pregatire 

● Document recomandări soluții / rezoluția serviciului de consultanță / raport analiză – 

validarea opiniei care trebuie sa acopere toate cerințele referitoare la modul cum se aplica 

tehnologia în interiorul instituției  

● Acces cod sursă și documentație asociată pentru dezvoltările de specialitate 

 

5. Locul și durata desfășurării activităților 
 

5.1. Locul desfășurării activităților 

 

Activitățile, în funcție de specificul fiecăreia, vor fi realizate la sediul prestatorului, cu aprobarea 

ADR sau la sediul ADR. 

PRESTATORUL va presta serviciile solicitate în concordanță cu politicile de securitate a informației 

și a normelor interne ale ADR. 

Serviciile vor fi prestate sub incidența clauzelor de confidențialitate. 

PRESTATORUL va presta serviciile acoperite de contract fără cheltuieli suplimentare generate de 

deplasarea la sediul BENEFICIARULUI atunci când aceasta este necesară, în funcție de specificului 

activităților. 
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5.2. Data de început și de încheiere a prestării serviciilor sau durata prestării 

serviciilor 

6. Modalitatea de elaborare a ofertelor 
În cadrul ofertei, ofertanții vor prezenta: 

6.1. Propunerea tehnică 

Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerinţelor/obligaţiilor 

prevăzute în Caietul de sarcini. 

Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să rezulte că sunt îndeplinite în totalitate cerinţele 

aferente Caietului de sarcini, inclusiv cerinţele referitoare la experţi. 

Propunerea tehnică va conţine de asemenea şi descrierea modului de îndeplinire a cerinţelor de 

experienţă şi pregătire profesională solicitate pentru experţii care vor fi utilizaţi pentru realizarea 

serviciilor aferente prezentului caiet de sarcini, însoţite, după caz, de documente doveditoare. 

Informațiile prezentate de fiecare ofertant vor asigura calcularea corespunzătoare a punctajului 

propunerii tehnice, conform precizărilor algoritmului de calcul publicat în documentația de 

atribuire.  

În conformitate cu dispozițiile Art. 123 din HG nr. 395/2016 ofertantul va indica, în mod obligatoriu 

clar și "MOTIVAT", în cadrul unui document ce va fi anexat propunerii tehnice, care informații 

sunt confidențiale, clasificate sau care informații sunt protejate de un drept de proprietate 

intelectuală, după caz, în baza legislației aplicabile. Ofertantul consimte că, dacă nu marchează 

în mod clar și legal motivat informațiile conținute de Propunerea tehnică care sunt confidențiale 

sau clasificate, Autoritatea Contractantă are libertatea de a utiliza sau de a dezvălui oricare sau 

toate aceste informații fără înștiințarea Ofertantului. 

Dacă ofertantul NU consideră vreo parte a propunerii tehnice ca având informații confidențiale, 

clasificate sau informații protejate de un drept de proprietate intelectuală, va indica, în aceeași 

măsură, inexistența acestora, în cuprinsul propunerii tehnice.  

6.2. Propunerea financiară 

Propunerea financiară pentru fiecare lot, va fi exprimată în lei și Euro fără TVA, la cursul din data 

publicării anunțului de participare, ca medie a tarifului unitar a efortului propus de ofertanți 

pentru fiecare tip de expert, raportat la nivelul celui mai mic contract subsecvent al fiecărui lot,  

din punct de vedere al numărului, tipurilor de experți și a efortului total zi-om estimat de 

autoritatea contractantă.  
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Ofertanții vor introduce în noul SEAP, la rubrica special dedicată intitulată „Oferta financiară” și 

următoarele documente: 

- Formularul de Ofertă, se va redacta pentru fiecare lot ofertat, conform modelului Formularului 

pus la dispoziție de autoritatea contractantă în secțiunea Formulare, și va conține toate 

informațiile solicitate; 

- Formularul Centralizator de prețuri (tarife) pentru servicii se va redacta conform modelului  din anexa 

la Formularul de ofertă, pus la dispoziție de autoritatea contractantă, incluzând toate informațiile 

solicitate.  

Ofertantul va elabora propunerea financiară și Formularul centralizator de prețuri, astfel încât 

acestea să furnizeze toate informațiile necesare cu privire la diversele condiții financiare și 

comerciale legate de formarea prețului ofertat (cum ar fi tipul expertului propus, numărul de 

experți propuși, efortul fiecărui expert propus exprimat în zile-om, tarifele unitare a efortului 

pentru fiecare tip de expert propus, exprimate în Lei și Euro fără TVA, la cursul din data publicării 

anunțului de participare), astfel încât să se poată proba asigurarea realizării prestării serviciilor, în 

marja prețului ofertat.  

Tarifele unitare a efortului pentru fiecare tip de expert propus exprimate în Euro fără TVA, vor fi 

utilizate de fiecare ofertant semnatar al acordului cadru, în procesul de ofertare a contractelor 

subsecvente. 

Informațiile prezentate de fiecare ofertant vor asigura calcularea corespunzătoare a punctajului 

propunerii financiare, conform precizărilor algoritmului de calcul publicat în documentația de 

atribuire.  

În conformitate cu dispozițiile Art. 123 din HG nr. 395/2016 ofertantul va indica, în mod obligatoriu 

clar și "MOTIVAT", în cadrul unui document ce va fi anexat propunerii financiare, care 

informații sunt confidențiale, clasificate sau care informații sunt protejate de un drept de 

proprietate intelectuală, după caz, în baza legislației aplicabile. Ofertantul consimte că, dacă nu 

marchează în mod clar și legal motivat informațiile conținute de Propunerea Financiară care sunt 

confidențiale sau clasificate, Autoritatea Contractantă are libertatea de a utiliza sau de a dezvălui 

oricare sau toate aceste informații fără înștiințarea Ofertantului. 

Dacă ofertantul NU consideră vreo parte a propunerii financiare ca având informații confidențiale, 

clasificate sau informații protejate de un drept de proprietate intelectuală, va indica, în aceeași 

măsură, inexistența acestora, în cuprinsul propunerii financiare.  
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6.3. Tabelul de corespondență 

Pentru fiecare lot pentru care depun ofertă, Ofertanții vor elabora un tabel de corespondență, în 

format editabil, în cadrul căruia vor preciza în ce capitole ale propunerii tehnice sunt descrise 

punctual cerințele caietului de sarcini, ținând cont de structura capitolelor acestuia. 

Ofertanții vor prezenta răspunsuri detaliate la toate cerințele fiecărui lot ofertat, prin care să 

arate modul concret în care acesta va realiza cerințele solicitate în caietul de sarcini. 

 

6.4. Protecția muncii 

În baza prevederilor art.51, alin.(2) din Legea 98/2016, ofertanții sunt obligați să indice în cadrul 

ofertei, faptul că la elaborarea acesteia, au ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de 

muncă și protecția muncii. 

Informații privind reglementările în vigoare la nivel național în acest domeniu, pot fi obținute de 

Inspecția Muncii sau de pe site-ul: 

 http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html sau  

http://www.inspectmun.ro/site/legislatie/legislatie.html  

Conform prevederilor art.37, alin.(2) din HG 395/2016, în cazul în care nu se asigură respectarea 

reglementărilor obligatorii referitoare la condițiile specifice de muncă și protecție a muncii, oferta 

va fi considerată inacceptabilă. 

 

7. Managementul acordului cadru și a contractelor subsecvente 

7.1. Aspecte organizatorice 

7.1.1. Autoritatea contractantă 

Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), va îndeplini rolul de autoritate contractantă în 

prezenta procedură de achiziție publică și va fi responsabilă cu organizarea acestei proceduri. 

Totodată, ADR îndeplinește și rolul de beneficiar al serviciilor ce urmează a fi contractate pe toată 

perioada de derulare a acordului cadru. 

Managementul acordului cadru, inclusiv implementarea administrativă și procedurală aferentă 

fiecărui contract subsecvent va fi asigurat de către o echipă de implementare din partea ADR, care 

va gestiona totodată și documentele elaborate de prestator în cadrul fiecărui contract subsecvent 

(analize, rapoarte, facturi, alte tipuri de documente, etc.). 

Autoritatea contractantă este responsabilă pentru: 

http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie
http://www.inspectmun.ro/site/legislatie/legislatie.html
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- punerea la dispoziția contractanților a tuturor informațiilor disponibile pentru obținerea 

rezultatelor așteptate și pentru realizarea obiectivelor fiecărui contract subsecvent; 

- desemnarea echipei implicate și responsabile cu interacțiunea și suportul oferit contractanților; 

- asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a contractelor 

subsecvente. 

7.1.2. Prestatorul 

Prestatorul serviciilor, declarat câștigător în urma procesului de reluare a competiției, va fi 

responsabil pentru execuția conformă și la timp a tuturor activităților, cât și pentru furnizarea 

livrabilelor prevăzute în caietul de sarcini, corespunzător fiecărui contract subsecvent atribuit în 

urma procesului de reluare a competiției. 

Prestatorul, declarat câștigător în urma procesului de reluare a competiției, va fi responsabil 

pentru activitatea experților săi, cât și pentru îndeplinirea scopului contractului subsecvent și 

obținerea rezultatelor prevăzute în caietul de sarcini aferent acestuia. 

Contractantul este responsabil pentru: 

- îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a 

prevederilor legale și contractuale relevante, precum și cu deplină înțelegere a complexității 

legate de derularea cu succes a contractului subsecvent, astfel încât să asigure îndeplinirea 

obiectivelor stabilite la parametrii calitativi solicitați. 

- prestarea serviciilor în conformitate cu cerințele caietului de sarcini, corespunzător fiecărui 

contract subsecvent atribuit în urma procesului de reluare a competiției. 

- colaborarea cu personalul autorității contractante desemnat pentru implementarea 

contractului subsecvent. 

 

7.2. Conflictul de interese 

Pentru prevenirea conflictului de interese, se vor aplica prevederile legii 98/2016 privind achizițiile 

publice, cu completările și modificările ulterioare. 

Pentru a se asigura independența ofertantului, acesta va semna o declarație prin care certifică 

faptul că nu se află în conflict de interese în momentul depunerii ofertei și că va informa 

autoritatea contractantă în cazul în care se va afla la un moment dat în situația de conflict de 

interese, chiar potențial, în timpul derulării acordului cadru și a contractelor subsecvente. 
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7.3. Informații privind modul de desfășurare a procesului de reluare a competiției - 

reofertarea 

- Pentru fiecare lot, autoritatea contractantă va încheia un acord-cadru cu mai mulți operatori 

economici (minimum 1, maximum 15 operatori economici, sau maxim 5, așa cum a fost prevăzut în 

caietul de sarcini al acordului cadru), atribuind, ulterior, prin reluarea competiţiei între operatorii 

economici semnatari ai acordului-cadru al lotului, contracte subsecvente, în baza propunerilor 

financiare reofertate și ținând cont de îndeplinirea cerințelor formulate în caietul de sarcini, 

specific fiecărui contract subsecvent. 

-  

 

8. Drepturile de proprietate intelectuală 
Toate documentele ce vor fi elaborate în executarea contractelor (livrabile, studii, analize, 

rapoarte, planuri, proceduri, metodologii, materiale de instruire dacă este cazul, etc.) vor face 

obiectul dreptului exclusiv de proprietate (inclusiv, dar fără a se limita la drepturi de autor și/sau 

orice alte drepturi de proprietate intelectuală) al Autorității Contractante, care le poate utiliza, 

publica sau transfera, după cum consideră necesar, fără nicio limitare geografică sau de altă 

natură. 

Drepturile patrimoniale de autor asupra soluțiilor tehnice create de prestator (contractant sau 

membrii asocierii), aferente serviciilor prestate, se transferă către Autoritatea Contractantă, 

conform art.12 alin.(1) din Ordonanța de urgență nr.41/2016, privind stabilirea unor măsuri de 

simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative: 

„Instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale, au obligația de 

a prevedea explicit în caietele de sarcini și în contractele aferente procedurilor de achiziție 

publică demarate de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, care includ 

dezvoltări de programe informatice la solicitarea instituției sau autorității, faptul că toate 

drepturile patrimoniale de autor asupra operelor create de către contractant sau membrii 

asocierii, aferente produsului sau serviciului livrat, se transferă către autoritatea contractantă” 

Înainte de plata facturii finale, Prestatorul va preda Autorității contractante, livrabilele specifice 

prevăzute în caietul de sarcini al fiecărui contract subsecvent. 

 

 

9. Ipoteze și riscuri 
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Riscurile identificate la momentul elaborării Caietului de Sarcini și riscurile care pot apărea în 

derularea contractului sunt următoarele: 

 

1 Prelungirea termenelor procedurilor 

de achizitie publica 

- Realizarea și actualizarea permanentă a 

unui plan de achiziții 

- Analiza permanentă a legislației referitoare 

la achizițiile publice 

- Un membru al echipei de proiect are rolul 

de a coordona și realiza derularea achizițiilor 

publice 

2 Începerea activităților cu intarziere - Realizarea și actualizarea permanentă a 

unui plan de management 

- Monitorizarea permanentă a respectării 

termenelor 

3 Fluctuații de personal - Selectarea atentă a persoanelor din echipa 

de proiect 

- Selectarea unei echipe formate din persoane 

externe, care pot fi angajate pe toata durata 

acordului cadru  

4 Modificări legislative care influențează 

implementarea contractelor 

subsecvente  

- Monitorizarea permanentă a modificarilor 

legislative 

 

5 Calitate necorespunzătoare a 

produselor informatice/ serviciilor 

- Selecția atentă a prestatorilor de  servicii, 

inclusiv pe baza performanțelor dovedite anterior 

- Întocmirea unor documentații de atribuire 

acoperitoare  

- Elaborarea unor clauze stricte în contracte 

referitor la neîndeplinirea obiectivelor la nivelul de 

calitate solicitat 

6 Modificări în structura organizatorică 

a prestatorului  

- Flexibilitate in planificarea și utilizarea 

resurselor umane incluse în proiect și posibilitatea 

suplimentarii resurselor alocate in cazul in care 

riscul se materializeaza 

7 Probleme de comunicare și coordonare 

între membrii echipei de proiect 

- Stabilirea și monitorizarea respectării unui 

circuit de comunicare între membrii echipei de 
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proiect 

8 Riscuri politice: 

- Instabilitatea factorului politic 

poate duce la schimbări legislative și 

normative 

- Poate induce instabilitate la 

nivel decizional prin schimbări în 

organizarea, funcționarea și/sau 

conducerea instituțiilor 

- Atenuarea efectelor acestui risc se va 

efectua asigurand o echipa dedicată implementării 

acestui proiect, astfel încât deciziile politice sa nu 

influenteze realizarea investiției 

 

Riscuri care pot fi identificate la momentul elaborării Caietului de sarcini și riscuri care pot apărea 

în derularea contractului sunt următoarele: 

a. Dificultăți de colaborare și comunicare între factorii interesați implicați 

b. Datele si informatile necesare desfășurării serviciilor comunicate de către Autoritatea 

Contractantă nu sunt suficiente pentru îndeplinirea cerințelor solicitate prin Caietul de 

sarcini; 

c. Adaugarea de activitati / solicitari de informatii noi, în funcție de progresul activităților. 

 

Aceste riscuri vor fi gestionate de către echipa de management a proiectului, din partea Autoritatii 

Contractante. 

 

Ofertantul va introduce în propunerea tehnica: 

a. Descrierea ipotezelor pe care Ofertantul trebuie sa le aibă în vedere în pregătirea Ofertei și 

în derularea serviciilor; 

b. Descrierea riscurilor care pot apărea pe parcursul derulării Contractului, astfel cum au fost 

identificare de catre Autoritatea Contractantă în procesul de elaborare a Caietului de 

Sarcini și pe care Contractantul trebuie sa le aibă în vedere, astfel incat sa propună măsuri 

pentru diminuarea efectelor sau eliminarea riscurilor – în cazul în care strategia de abordare 

a riscurilor este, in totalitate, sub controlul Contractantului sau când și dacă Contractantul 

poate contribui la diminuarea efectelor riscurilor. 

 

Ipotezele avute in vedere sunt: 

a. Conținutul serviciilor solicitate este descris în mod explicit în Caietul de sarcini; 

b. Corelatia dintre resursele necesare și rezultatele așteptate este realista; 

c. Începerea serviciilor se va realiza în perioada preconizată; 
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d. Nu se prevad schimbări ale cadrului instituțional și legal care să afecteze major 

implementarea și desfășurarea în bune condiții a Contractantului; 

e. Toate informațiile relevante și disponibile la nivelul Autoritatii Contractante pentru 

realizarea serviciilor vor fi puse la dispoziția Contractantului; 

f. Contractantul va semna un acord de confidentialitate la momentul semnarii Contractului și 

va respecta toate instrucțiunile privind utilizarea informatiilor confidentiale. 

 

În pregătirea Ofertei, Ofertantul trebuie să aibă în vedere cel puțin riscurile și ipotezele descrise 

mai sus. În acest sens, la întocmirea ofertei, Ofertantul trebuie sa ia în considerare resursele 

necesare (de timp, financiare și de orice alta natura), pentru implementarea strategiilor de risc 

propuse. 

 

 

 


