
   
 
 

Program / Axa / Operațiune Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 2 
„Tehnologia Informației si Comunicațiilor (TIC) pentru o economie 
digitală competitivă”, Acțiunea 2.2.1. „Sprijinirea creșterii valorii 
adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin 
dezvoltarea de clustere”, Obiectiv specific 2.2. „Creșterea contribuției 
sectorului TIC pentru competitivitatea economică” 

Titlul proiectului „Platformă colaborativă online pentru clustere şi membrii acestora” 
Cod SMIS 115683 

	

	

Nr.	intregistrare:		49	/10.11.2017	

	

Documentatie	achizitie	modul	software	baze	de	date	

	

Specificatii	tehnice:	
	
Specificațiile	 tehnice	 sunt	 întocmite	 în	 concordanță	 cu	 necesitățile	 obiective	 ale	 Beneficiarului.	
Acestea	 	 constituie	 condițiile	 ce	 trebuiesc	 îndeplinite	 pentru	 achiziționarea	 modulului	 software.	
Condițiile	impuse	se	consideră	ca	fiind	minimale	și	obligatorii.	
	
Procedura	de	achizitie	urmata	este	Procedura	achizitie	directa	aplicabila	solicitantilor	/	beneficiarilor	
privati	 pentru	 atribuirea	 contractelor	 de	 furnizare,	 servicii	 sau	 lucrari	 finantate	 din	 fonduri	
europene	–	Anexa	la	Ordinul	nr.	1284	/	2016	emis	de	catre	Ministerul	Fondurilor	Europene.	
	
	I.	Obiectul	achiziției	
	
1. Achiziție	de	modul	software modul	software	baze	de	date.	
	

	

Denumirea	beneficiarului:				S.C.	 ONLINE	SOFTWARE	SYSTEMS		S.R.L.	

Numar	de	inregistrare	Registrul	Comertului:				 J12/2252/24.07.2014	

Cod	unic	de	inregistrare:		 33417315	

Sediul	social:			Municipiul	 Turda,	județul	Cluj,	strada	Meșterul	Manole,	nr.	20	

Locatie	 de	 implementare	 proiect:	 	 	  Regiunea	Nord	–	Vest,	Municipiul	 Turda,	 str.	Meșterul	Manole,	 nr.	 20,	
Municipiul	Cluj	–	Napoca,	str.	Minerilor,	nr.	63,	Regiunea	Centru,	Municipiul	Brașov,	str.	Ghimbășelului,	nr	29,	
respectiv	Regiunea	Nord	–	Est,	Municipiul	Iași,	calea	Chișinăului,	nr.	27	
Date	contact:		tel.	+40	728	276	287		/	e-mail:	office@osystems.ro		
	



   
 
 
2. Valoare	estimata	a	achizitiei:	93.487,39	RON	fara	TVA	

Prețul	contractului	este	ferm	și	nu	poate	fi	depașit.		
	
II.	Cerințe	privind	furnizorul	
	
1. Furnizorul	trebuie	să	prezinte	în	original:	Declarație	pe	proprie	răspundere	din	care	să	rezulte	că	

nu	a	încălcat	prevederile	referitoare	la	conflictul	de	interese	–	formularul	nr.	1	

2. Persoanele	fizice	/	juridice	române	sau	străine	trebuie	sa	prezinte	în	original	sau	copie	certificată	
conform	 cu	 originalul:	 Documente	 care	 dovedesc	 o	 formă	 de	 înregistrare	 (ex:	 certificat	 de	
inregistrare	la	Oficiul	Registrului	Comertului	sau	echivalent).		

	
III.	Caracteristici	tehnice	si	functionale	minime	
	
Specificatii	modulul	baze	de	date	in	cadrul	Platformei	Colaborative	Online	pentru	Clustere	si	

Membri	Acestora	

Dezvoltarea	structurii	si	arhitecturii	modulului	de	baze	de	date	pentru	Platforma	Colaborativa	Online	

pentru	Clustere	si	Membrii	Acestora.	

	

Specificatii:	

	

Prin	funcṭionalitǎṭile	sale	structura	bazei	de	date	trebuie	sǎ	suporte	urmatoarele	functionalitati:	

- Platformǎ	clustere	cu	administrare	profile	cluster,	membri	cluster,	cǎutare;	

- Functionalitǎṭi	pentru	gestionarea	oportunitatilor	de	proiecte	şi	afaceri;	

- Functionalitǎṭi	de	campanie	şi	buletine	informative;	

- Functionalitǎṭi	de	elaborare	şi	managementul	proiectelor;	

- Sistem	de	managementul	documentelor	şi	documentaṭiilor	(content	management	system);	

-		 Aplicaṭie	mobilǎ,	care	transpune	funcṭionalitǎṭile	platformei	pe	dispozitive	mobile.	

	



   
 
 

	
	

În	 cele	 ce	 urmeazǎ	 este	 realizatǎ	 o	 descriere	 a	 specificaṭiilor	 funcṭionale	 şi	 operaṭionale,	 precum	 şi	

gruparea	acestora	pe	module	funcṭionale:	

	

1. Platforma	clustere	cu	administrare	profile	cluster,	membri	cluster,	cǎutare	

Platforma	propusǎ	a	fi	dezvoltatǎ	va	reuni	clusterele	din	mai	multe	domenii	de	activitate.	Platforma	va	

oferi	 functionalitǎṭi	 de	 cǎutare	 dupa	 nume	 companie,	 industrie,	 sub-cautare	 în	 unul	 sau	mai	multe	

clustere	sau	cuvinte	cheie	din	profilul	companiilor.	

	

2. Functionalitati	pentru	gestionarea	Oportunitatilor	de	Proiecte	si	Afaceri		

Functionalitǎṭile	 pentru	 gestionarea	 Oportunitatilor	 de	 Proiecte	 şi	 Afaceri	 vor	 oferi	 cadrul	 de	

prezentare	a	proiectelor,	produselor,	 ideilor	de	afaceri	pentru	care	se	cautǎ	parteneri,	 investitori	sau	

pentru	care	se	solicitǎ	diverse	servicii.		

Prin	acest	modul	utilizatorii	de	tip	cluster	sau	membru	vor	beneficia	de	un	cadru	standardizat	în	care	

işi	vor	prezenta	 ideile	da	proiecte	sau	de	afaceri	pentru	care	au	nevoie	de	parteneri,	 finanṭatori	sau	

subcontractori.		

Acestea	se	pot	afla	 în	diverse	stadii	de	 implementare	sau	finanṭare,	 iar	 în	acest	 format	cadru	se	vor	

descrie	standardizat	proiectul,	afacerea	sau	ideea	de	afacere,	stadiul	de	 implementare,	procentul	de	

finanṭare	 asiguratǎ	 sau	 asumatǎ,	 provenienṭa	 finanṭǎrii	 asigurate,	 procentul	 de	 finanṭare	 necesar,	

bugetul	total,	bugetul	finanṭat	sau	asumat	şi	bugetul	necesar.		

Documente	mai	 elaborate	 cum	 ar	 fi	 planuri	 de	 afaceri,	 descrieri	 de	 produs,	 fişe	 tehnice,	 imagini	 şi	



   
 
 
altele	vor	fi	încǎrcate	în	modulul	de	management	al	documentelor,	iar	în	acest	cadru	în	sectiunea	de	

descriere	vor	fi	inserate	link-uri	spre	aceste	documente.	

În	 acelaşi	 cadru	 utilizatorii	 vor	 specifica	 exact	 ce	 anume	 doresc	 sau	 cautǎ:	 parteneri,	 finanṭatori,	

contractori	sau	altele.	În	cazul	în	care	se	doreşte	finanṭare	vor	fi	specificate	în	clar	în	câmpuri	dedicate	

moneda	şi	suma	necesarǎ.	

Oportunitǎṭile	vor	avea	un	titlu	şi	un	camp	de	descriere	limitat	ca	şi	numǎr	de	caractere,	însǎ	suficient	

pentru	o	descriere	clarǎ	a	 ideii,	produsului	sau	proiectului.	Platforma	va	selecta	automat	din	profilul	

utilizatorului	numele,	tipul	de	entitate,	locatia	şi	industria	din	care	face	parte.		

Aceste	 date,	 împreunǎ	 cu	 datele	 introduse	 de	 utilizator	 vor	 fi	 folosite	 ulterior	 pentru	 filtrarea	

rezultatelor	cautarilor	de	oportunitǎṭi	de	catre	ceilalti	utilizatori.	Aceştia	vor	putea	cauta	dupa	criterii	

geografice,	 dupǎ	 industria	 sau	 domeniul	 economiei,	 dupǎ	 tipul	 de	 oportunitate	 sau	 dupǎ	 suma	

necesarǎ	pentru	finantare.	Acest	modul	al	platformei	va	putea	ulterior	sǎ	fie	deschis	public	în	cazul	în	

care,	în	urma	efectuarii	unor	studii,	se	va	considera	ca	acest	lucru	este	oportun.	

	

3. Functionalitati	de	campanie	şi	buletine	informative		

Platforma	va	dispune	de	functionalitǎṭile	de	definire	şi	management	pentru	diverse	tipuri	de	campanii	

şi	 buletine	 informative.	 Aceste	 unelte	 vor	 fi	 folosite	 pentru	 comunicarea	 de	 informaṭii	 relevante	

clusterelor	şi	membrilor,	putând	sǎ	fie	folosite	pentru	iniṭierea	de	colaborari	şi	proiecte	comune	între	

clustere	sau	între	membri	clusterelor.		

Utilizatorii	de	tip	cluster	vor	putea	iniṭia	campanii	şi	emite	buletine	informative	care	se	vor	propaga	în	

toatǎ	 platforma.	 Ei	 vor	 putea	 sǎ	 selecteze	 caror	 clustere	 li	 se	 adreseazǎ	 campaniile	 şi	 buletinele	

informative	pe	 care	 le	 genereazǎ	 în	cazul	 în	 care	unele	dintre	 acestea	 sunt	 adresate	doar	 anumitor	

clustere	din	platformǎ.		

De	asemenea,	utilizatorii	de	tip	cluster	care	primesc	buletine	informative	sau	campanii	pot	sǎ	decidǎ	

dacǎ	 acestea	 sunt	 relevante	 sau	 nu	 pentru	 membrii	 proprii	 şi	 sǎ	 propage	 sau	 nu	 campaniile	 şi	

buletinele	informative	acestora.	

Utilizatorii	 de	 tip	membru	pot	 iniṭia	 campanii	 şi	 pot	emite	buletine	 informative	 care	 sǎ	 se	adreseze	

membrilor	 din	 clusterul	 propriu	 sau	 altor	 clustere.	 Campaniile	 şi	 buletinele	 informative	 care	 se	

adreseazǎ	altor	clustere	vor	necesita	validarea	ca	şi	relevante	din	partea	administratorilor	clusterelor	



   
 
 
respective	 pentru	 a	 se	 propaga	 membrilor	 acestora.	 În	 acest	 fel	 se	 evitǎ	 încǎrcarea	 platformei	 şi	

trimiterea	de	informaṭii	nerelevante	membrilor	clusterelor.	

	

4. Functionalitǎṭi	de	elaborare	şi	managementul	proiectelor	

Platforma	 va	 avea	 functionalitǎṭi	 de	 elaborare	 şi	 de	 management	 al	 proiectelor,	 definirea	 şi	

introducerea	proiectelor,	cǎutare	parteneri	pentru	proiect	între	clustere	sau	între	companiile	membre	

pe	diverse	criterii,	alocarea	proiectelor,	urmǎrirea	statusului	proiectelor	şi	raportǎri.	

Functionalitǎṭile	 de	 management	 de	 proiect	 vor	 fi	 standardizate,	 cum	 ar	 fi	 functionalitǎṭi	 de	

planificare	a	activitǎṭilor,	planificarea	resurselor	şi	alocarea	acestora,	context	colaborativ	între	clustere	

sau	membri,	notificǎri	şi	statusuri	cu	privire	la	execuṭia	şi	partajarea	de	documente.	

Atât	utilizatorii	de	tip	cluster,	cât	şi	utilizatorii	de	tip	membru,	vor	avea	acces	la	aceste	functionalitǎṭi,	

acestea	 putând	 fi	 utilizate	 pentru	 proiecte	 individuale	 sau	 pentru	 proiecte	 colaborative	 între	 toate	

tipurile	de	entitǎṭi	înscrise	în	portal.	

Modulul	 de	 managementul	 proiectelor	 va	 dispune	 de	 funcṭionalitatea	 de	 gestiona	 vizibilitatea	

proiectelor	introduse,	acestea	putând	fi	vizibile	tuturor	membrilor	clusterelor,	membrilor	unui	singur	

cluster,	 doar	 clusterelor	 sau	membrilor	 implicaṭi	 direct	 în	 proiect,	 sau	 doar	 unui	 singur	 cluster	 sau	

membru.	

	

5. Sistem	de	managementul	documentelor	şi	documentaṭiilor		

(content	management	system)	

Sistemul	de	management	al	documentelor	de	tip	cloud	va	permite	stocarea	de	documentaṭii	relevante	

pentru	clustere,	cum	ar	fi	oportunitǎṭi	de	finanṭare,	formulare,	cereri,	documente	proiecte.	Sistemul	

va	 avea	 functionalitǎṭi	 de	 fluxuri	 şi	 partajare	 a	 documentelor,	 secṭiune	 de	 întrebari	 frecvente	 şi	

rǎspunsuri,	precum	şi	secṭiune	de	suport	online.	

Modulul	 de	 managementul	 documentelor	 va	 fi	 disponibil	 atât	 utilizatorilor	 de	 tip	 cluster	 cât	 şi	

utilizatorilor	 de	 tip	membru.	 Utilizatorii	 de	 tip	 cluster	 vor	 avea	 disponibil	 spatiu	 de	 stocare	 pentru	

documente	 şi	 documentaṭii,	 acestea	 putând	 fi	 publice	 sau	 partajate	 cu	 utilizatori	 de	 orice	 tip,	 alte	

clustere	sau	membri	proprii	sau	membri	ai	altor	clustere.	Utilizatorii	vor	avea	posibilitatea	sǎ	selecteze	

foarte	exact	cu	cine	doresc	sǎ	partajeze	anumite	documente	sau	grupuri	de	documente.	



   
 
 
Datoritǎ	structurii	de	tip	cloud,	utilizatorii	vor	putea	sa	acceseze	documentele	indiferent	în	ce	locaṭie	

se	aflǎ	prin	conexiune	la	internet.	O	copie	a	documentelor	pe	local	va	face	disponibile	documentele	şi	

în	mod	offline.	

	

6. Aplicaṭie	mobilǎ	

Aplicaṭia	mobila	este	software-ul	care	permite	accesul	la	functionalitǎṭile	platformei	de	pe	dispozitive	

mobile	 de	 tip	 smartphone	 sau	 tableta.	 Aplicaṭia	 mobilǎ	 va	 avea	 functionalitǎṭi	 de	 notificare	 pe	

dispozitivele	mobile,	fapt	care	va	asigura	accesul	mai	rapid	la	notificari	şi	mesaje	importante	generate	

din	toate	modulele	platformei	pentru	utilizatori.	

	
Pentru	mai	multe	informatii	va	rugam	sa	ne	contactati	prin	e-mail:	

office@osystems.ro		

IV.	Cerințe	privind	calitatea:	
	
Furnizorul	va	asigura	mentenanta	si	support	tehnic	pe	toata	durata	de	implementare	a	proiectului	
precum	si	pe	primele	6	luni	de	sustenabilitate.	
	
V.	Recepția,	livrarea,	service,	condițiile	de	garanție,	termene/modalități	de	plată	și	alte	detalii		
	
1. Perioada	de	livrare	si	punere	in	functiune:		

Livrarea	produsului	se	va	realiza	pana	la	data	de	14.12.2017	
Furnizorul,	prin	oferta	transmisa,	se	obliga	sa	accepte	termenele	de	livrare	solicitate	si	nu	le	va	
depasi.	
	

2. Condițiile	de	livrare:	Locatia	de	implementare	a	proiectului,	respectiv:		
Str.	Minerilor	nr.	63,	400409,	Cluj-Napoca,	Jud.	Cluj	
	

3. Termene	de	plata:	Avand	in	vedere	ca	ONLINE	SOFTWARE	SYSTEMS	implementeaza	un	proiect	
cu	 finantare	 nerambursabila	 si	 doreste	 sa	 acceseze	 mecanismul	 Cererilor	 de	 Plata	 pentru	
decontarea	acestei	procedure	de	achizitii,	plata	furnizorului	se	va	realiza	in	felul	urmator:	
	
La	 livrarea	 si	 punerea	 in	 functiune	 a	modulelor	 software	 furnizorul	 va	 emite	 o	 factura	 fiscala	
conform	 contractului	 de	 furnizare	 semnat	dintre	parti.	ONLINE	 SOFTWARE	 SYSTEMS	va	onora	
contravaloarea	 facturii	 respective,	 in	contul	 furnizorului,	 in	 termen	de	maxim	3	zile	 lucratoare	
de	 la	 incasarea	sprijinului	 financiar	nerambursabil	aferent	cererii	de	plata	depuse	pentru	plata	
produselor	livrate.	



   
 
 
	
VI.	Oferta:	
	
La	întocmirea	ofertei,	furnizorul	va	ține	cont	de	informațiile	mentionate	in	prezentul	document.		
Oferta	va	fi	elaborata	în	limba	română	sau	in	limba	engleza,	caz	in	care	va	fi	insotita	de	o	traducere	
autorizata	in	limba	romana.	
Oferta	va	fi	exprimata	in	RON	fara	TVA	si	cu	TVA	(pret	total	fara	TVA	si	pret	total	cu	TVA	inclus).	
Perioada	de	valabilitate	a	ofertei	este	de	minim	30	zile	de	la	data	deschiderii	ofertelor.	
	
Oferta	va	cuprinde	cel	puțin:		
˗ Descrierea	functionalitatilor	sau	agreerea	cu	functionalitatile	cerute	
˗ Termenul	de	livrare	si	punere	in	functiune;	
˗ Acceptarea	conditiilor	de	plata;	
˗ Perioada	de	asigurare	service	si	suport	tehnic;	
˗ Declarația	de	conflict	de	interese	(Formular	1)	
˗ Documente	care	dovedesc	o	formă	de	înregistrare	(ex:	certificat	de	inregistrare)	
	
VII.	Primirea	ofertei	
	
Ofertele	 vor	 fi	 transmise	 prin	 poștă,	 curier	 sau	 personal,	 în	 original	 semnate	 de	 ofertant	 într-un	
singur	 exemplar,	 la	 punctul	 de	 lucru	 S.C.	 Online	 Software	 Systems	 S.R.L.,	 din	 Cluj-Napoca,	 str.	
Minerilor	nr.	63,	Jud.	Cluj,	până	la	data	de	19.11.2017,	ora	12.00.		
	
Clarificări	cu	privire	la	prezenta	documentație	se	pot	obține	de	la	sediul	companiei	sau	prin	e-mail:	e-
mail:	office@osystems.ro	/	persoana	de	contact:	Calin	Sahleanu,	Manager	de	proiect.	
	 	



   
 
 
	
Formular	1	
	
OPERATOR	ECONOMIC																																																																																																																
____________________	
				(denumirea/numele)	
	

DECLARATIE	
privind	neincadrarea		in		situatiile	prevazute		la	art.	13	si	14	din	OUG	nr.	66	/	2011	privind	

prevenirea,	constatarea	si	sanctionarea	neregulilor	aparute	in	obtinerea	si	utilizarea		fondurilor		
europene		si	/	sau	a	fondurilor	publice	nationale		aferente		acestora,	cu	

modificarile	si	completarile	ulterioare	
	

Subsemnatul/a	 .............................,	 in	 calitate	 de	 ..................................,	 referitor	 la	 procedura	 de	
achiziție	de	echipamente	hardware,	or	
	
	
	
ganizata	de	SC	Online	 Software	Systems	SRL,	 in	data	de	…………………,	declar	pe	proprie	 raspundere,	
sub	sanctiunea	falsului	 in	declaratii,	asa 	cum	este	acesta	prevazut	 la	art.	326	din	Legea	nr.	286/2009		
privind	Codul	penal,	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare,	ca	nu	ma	incadrez	in	ipotezele	descrise	
la	art	13	si	14	din	Ordonanta	de	Urgenta	a	Guvernului	nr.	66/2011	privind	prevenirea,	constatarea	si	
sanctionarea	neregulilor	aparute	 in	obtinerea	si	utilizarea	fondurilor	europene	si	/	sau	 	a	 	 fondurilor		
publice	nationale	 	aferente	 	acestora,	 	aprobata	 	cu	 	modificari	 	si	completari	 	prin	 	Legea	 	nr.	 	142/	
2012,	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare.	
	
Subsemnatul/a	 ............................	 declar	 ca	 voi	 informa	 imediat	 SC	Online	 Software	 Systems	 SRL	
daca	vor	interveni	modificari	in	prezenta	declaratie.	
De	asemenea,		declar	ca	informatiile	furnizate	sunt	complete		si		corecte	in	fiecare	detaliu	si	inteleg	
ca	 SC	Online	 Software	 Systems	 SRL,	 Autoritatea	 de	 Management	 pentru	 Programul	 Operational	
Comepetitivitate	2014	–	2020,	sau	orice	alt	organism	de	control	desemnat	are	dreptul	de	a	solicita,	
in	scopul	verificarii		si		confirmarii	declaratiei,		orice		informatii	suplimentare.	
Inteleg	 ca	 in	 cazul	 in	 care	 aceasta	 	 declaratie	 	 nu	 	 este	 conforma	 	 cu	 realitatea	 	 sunt	 	 pasibil	 de	
incalcarea		prevederilor		legislatiei		penale	privind	falsul	in	declaratii.	

	
(numele	persoanei	autorizate	și	semnătura)	
Data	..............	
	


