
Clarificare nr. 1488/27.02.2023 cu privire la documentatia din cadrul achizitiei directe „Servicii 
proiectare webpage dedicat Programului Regional Nord-Est 2021-2027” 
 
Modificare din oficiu cu privire la cei 2 subfactori din cadrul criteriului Tehnic: 
 
In cadrul subfactorului „ Experienta  expertului-cheie web-designer concretizata in numarul de 
contracte/proiecte in care a prestat servicii de proiectare grafica/design website-uri , Pe1”  
In loc de cerinta „ - pentru experienta constand in implicarea in > 10 contracte/proiecte in care a prestat 
servicii de proiectare grafica/design website-uri, se acorda – 20 puncte” 
Se va citi: 
„ - pentru experienta constand in implicarea in > 10 contracte/proiecte in care a prestat servicii de 
proiectare grafica/design website-uri, se acorda – 20 puncte” 
 
In cadrul subfactorului „ Experienta  expertului-cheie analist programator/web developer 
concretizata in numarul de contracte/proiecte in care a prestat servicii de dezvoltare aplicatii web,  
Pe2”  
In loc de cerinta „ - pentru experienta constand in implicarea in > 10 contracte/proiecte in care a prestat 
servicii de dezvoltare aplicatii web, se acorda – 20 puncte” 
Se va citi: 
 „ - pentru experienta constand in implicarea in > 10 contracte/proiecte in care a prestat servicii de 
dezvoltare aplicatii web, se acorda – 20 puncte” 
 
Raspuns la solicitarea de clarificare adresata de un operator economic in 24.02.2023 si 
inregistrata la achizitor cu nr. 1462/27.02.2023: 
1. Conform cerintei din caietul de sarcini de secțiunea C2. Module speciale, la punctele 1) Modul 
calendar apeluri de proiecte și 1) Modul lista proiecte, aveți descrise următoarele funcționalități 
asemanatoare:  

- posibilitatea de descarcare in format open data .xlsx sau .csv  

- rezultatele căutării vor putea fi exportate în format open data, respectiv .csv si .xlsx.;  
Va rog sa clarificati următoarele:  
- Doriți ca posibilitatea de descarcarea de date ale celor doua tipuri de module în format open dat .xlsx 
sau .csv sa poata fi facuta de catre ori utilizator prin apăsarea unui buton pozitionat in fiecare pagina de 
afișare a modulelor?  

- sau doriți ca aceasta functionalitate sa fie disponibilă doar administratorilor platformei?  
 

Raspuns: Dorim ca posibilitatea de descarcare de date sa poata fi realizata de catre orice utilizator  

(atat administratori, cat si orice vizitator al site-ului) prin apăsarea unui buton pozitionat in fiecare 

pagina de afișare a modulelor. Daca un utilizator efectueaza o filtrare de date, atunci doar rezultatele 

filtrate ar trebui sa fie descarcate in format .xlsx sau .csv. 

 

2. Tot la secțiunea C2. Module speciale, punctul 3) Modul urmarire stadiu proiect, va rog sa clarificati 

următoarele:  

- Modulul de urmarire stadiu proiect va fi integrat separat de modulul lista proiecte de la pct 2?  

Mai precis, existența unei pagini separate cu câmp de căutare după codul unic al proiectelor și afișare 

proiectelor (din pct 2) în rezultatele căutării. 

Raspuns: Da, „Modulul de urmarire stadiu proiect” va fi realizat separat de „Modulul lista proiecte”. 

 

3. In caietul de sarcini la punctul 3.1 Elemente privind imaginea generală a paginii web 

www.regionordest.ro, aveți următoarea cerință: “Se doreste ca site-ul sa aiba un agregator de date care 

urmeaza conceptul de Open Data, astfel incat sa furnizeze informatii in timp real despre proiecte printr-

un api care sa poata fi configurat pentru a nu fi abuzat.”  

Va rog sa clarificati următoarele:  



- Va referiti la expunerea in mod public și în timp real, la informațiile publicate in platforma oricărui 

vizitator?  

- sau și la crearea unui API pentru preluarea unor seturi de informații, care sa se poată afișa și alte medii? 

În cazul în care doriți crearea unui API, pentru a putea estima efortul de programare, ne puteți furniza 

structura de date care sa fie accesate prin API? 

Raspuns: Este necesara crearea unui API pentru preluarea de informatii despre proiecte, care sa poata 

fi accesate/utilizate si de alte site-uri, in timp real. Structura bazei de date va contine campurile mentionate 

in descrierea Modulului lista proiecte (cap. 3.2. Elemente de funcționalitate website 

www.regionordest.ro, dedicat Programului Regional Nord – Est, sectiunea C2 Module speciale, pct.2). 

 

4. Referitor la cerinta de a efectua graficul Gantt de la capitolul 11.1, sectiunea A, punctul 6, ati 

precizat faptul ca:  

Toti ofertantii vor considera data de 15.03.2023 pentru a intocmi graficul Gantt, avand ziua mentionata 

ca data de pornire.  

Va rog sa clarificati urmatoarele:  

- graficul Gantt va fi efectuat la depunerea ofertei si va avea ca data de inceput pentru activitatile ce 

urmeaza a fi prestate pentru serviciile solicitate, data de 15.03.2023, data orientativa a semnarii 

contractului?  

Raspuns: Graficul Gantt  trebuie depus in cadrul ofertei, iar 15.03.2023 este data de inceput pentru prima 

activitate din cadrul contractului, respectiv activitatea 1.Realizare  prototip webpage, inclusiv 

documentare. Graficul Gantt depus in cadrul ofertei va fi actualizat ( daca e cazul) in functie de data 

semnarii efective a contractului. 

 

5. Referitor la cerinta privind expertii-cheie propusi, experienta similara a acestora precum si documente 

care sa ateste cele declarate de ofertanti, de la capitolul 11.1, sectiunea B, punctul 3 → b) documente 

suport din care sa rezulte forma de punere la dispozitie a expertului-cheie propus: extras Revisal, 

contract de munca,etc;  

Va rog sa clarificati daca ofertantii vor trebui sa dovedeasca forma de punere la dispozitie a expertului-

cheie propus pentru contractul ce urmeaza a fi atribuit sau daca este necesar sa prezentam acest aspect 

si pentru proiectele anterioare cu care dovedim experienta similara a acestora.  

Raspuns: Dovada modului de punere la dispozitie a expertilor-cheie propusi se raporteaza la contractul 

ce se doreste a fi incheiat, avand ca obiect „Servicii proiectare webpage dedicat Programului Regional 

Nord-Est 2021-2027”. 

In situatia in care expertul-cheie propus este angajatul ofertantului, documentele suport prin care se 

realizeaza justificarea experientei similare specifice solicitata prin caietul de sarcini, de tip recomandari, 

adeverinte, etc, pot fi emise de catre angajator.  

 

Intocmit, 

Monica Lutz 

Presedinte comisie de evaluare 
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