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1 Introducere: 
Obiectul prezentei proceduri de atribuire este reprezentat de un ciclu de viata complet de dezvoltare 
software (SDLC), care include toate activitatile necesare pentru finalizarea prin implementarea „la 
cheie” si trecerea in productie a noului sistem software ECRIS V pe infrastructura pusa la dispozitie de 
catre Beneficiar, incluzand: 

 

2 Activitati de initiere a proiectului si de Management de Proiect 

(inclusiv documentarea proiectului). 
 
Metodologia de management de Proiect: 

Activitatea de management de proiect trebuie sa se desfasoare conform unui cadru 
(framework) de management de proiect recunoscut la nivel international, gestionat de organisme sau 
organizatii profesionale de profil.  

Ofertantul trebuie sa prezinte in cadrul propunerii tehnice o descriere detaliata a metodologiei 
de management de proiect pe care o va utiliza in cadrul proiectului, cat mai adaptata cerintelor 
tehnice/functionale/organizationale din prezentul caiet de sarcini. Aceasta metodologie va fi ulterior 
(in etapa de initiere a proiectului) revizuita de echipele Beneficiarului si Furnizorului si 
adaptat/particularizata conform specificului proiectului si a structurii organizationala a beneficiarului.  

Aceasta metodologie revizuita (care va cuprinde inclusiv matricea cu rolurile si 
responsabilitatile echipei de proiect atat din partea Furnizorului, cat si a Beneficiarului) va fi supusa 
aprobarii echipei de management a proiectului. 

De asemenea Prestatorul va asigura managementul schimbarilor si managementul calitatii 
serviciilor prestate. Prestatorul va descrie in oferta tehnica modul cum va indeplini aceste sarcini. In 
plus in cadrul proiectului vor trebui livrate: Raport de tratare a riscurilor, Raport de management al 
schimbarilor si Raport de asigurare a calitatii. Aceste rapoarte vor fi livrate la incheierea fiecarui jalon 
si vor include cel putin riscurile, schimbarile respectiv aspectele de management al calitatii pe care 
Prestatorul le-a gestionat in perioada anterioara.  

Responsabilitatile de Management de Proiect din partea Furnizorului sunt in principal cele 
legate de planificare, managementul echipei/activitatile proprii, raportarea problemelor, riscurilor, 
cerintelor de schimbare si de asigurarea calitatii produsului livrat conform cerintelor Beneficiarului. 

Beneficiarul va asigura Managementul intregului proiect, cu suportul Managerului de Proiect 
al Furnizorului, avand ca principale atributii Managementul echipei/activitatilor Beneficiarului, 
monitorizarea progresului din punct de vedere tehnic si functional, rezolvarea problemelor care tin de 
echipa Beneficiarului, mitigarea riscurilor si aprobarea activitatilor/livrabilelor. 

Planul de proiect detaliat (roadmap): 

Ofertantul trebuie sa prezinte, in cadrul propunerii tehnice, planul de proiect detaliat 
(roadmap) pentru prestarea serviciilor, pe toata durata de derulare a contractului. Planul de proiect 
trebuie sa detalieze etapele, activitatile si dependentele dintre acestea, jaloanele de proiect 
(milestones), alocarea resurselor si rezultatele activitatilor, in vederea prestarii cu succes si in mod 
controlabil a serviciilor ofertate, astfel incat sa fie atinse obiectivele proiectului. Ofertantul trebuie sa 
propuna planul de proiect cat mai detaliat posibil si sa raspunda cerintelor de etapizare si inscriere in 
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termenele de realizare ale proiectului. Ulterior semnarii contractului, planul de proiect poate fi 
modificat doar cu aprobarea Beneficiarului. 

Este in sarcina echipei de Management a Furnizorului sa monitorizeze foarte atent progresul 
proiectului (actual vs. baseline) si sa semnaleze imediat catre Managerul de Proiect al Beneficiarului 
eventualele deviatii, cauzate de probleme de natura tehnica, functionala sau organizationala, 
indiferent daca activitatile respective sunt in responsabilitatea echipei Furnizorului sau a 
Beneficiarului. 

Documentatia Proiectului 

Ofertantul trebuie sa prezinte in cadrul propunerii tehnice, cat mai detaliat posibil, lista,  
structura si template-urile tuturor documentelor care vor fi utilizate/livrate in cadrul proiectului (atat 
cele de management de proiect cat si tehnice), cat mai adaptate cerintelor 
tehnice/functionale/organizationale din prezentul caiet de sarcini. De asemenea Ofertantul trebuie sa 
prezinte in cadrul propunerii tehnice momentul in care aceste documente vor fi utilizate/livrate 
precum si dependenta acestora de activitatile proiectului. In cadrul activiatii de Initiere a proiectului se 
va revizui structura si informatiile continute in documentatia proiectului (atat cele de Management cat 
si tehnic)  avand la baza propunerea tehnica a Ofertantului. Structura documentatiei revizuite va fi 
supusa aprobarii echipei de Management a Beneficiarului. 

Rapoartele de progres. 

Rapoartele de progres vor avea o frecventa lunara, acestea facand parte din Metodologia de 
management de proiect propuse in cadrul propunerii tehnice, structura finala a acestora urmand sa fie 
definitivata in cadrul activitatii A2 Activitati legate de initierea proiectului. Responsabilitatea realizarii 
Rapoartelor de progres cade in sarcina echipei Furnizorului, Managerul de Proiect al beneficiarului 
urmand a revizui documentul inainte de fi transmis catre Echipa de Management a Beneficiarului. In 
functie de dinamica activitatilor proiectului. Autoritatea Contractantă poate solicita orice alte raportări 
ori de câte ori este necesar pe parcursul executării contractului. 

Intalniri de Status. 

Intalnirile de status  vor avea o frecventa lunara, acestea facand parte din Metodologia de 
management de proiect propusa in cadrul propunerii tehnice. In principal, la aceste intalniri vor 
participa Membrii echipei de Management de proiect a Beneficiarului si a Furnizorului. In functie de 
agenda intalnirii, audienta poate fi marita (cu personal tehnic, functional sau de Management). Agenda 
intalnirii si audienta acesteia va fi stabilita de Managerul de Proiect al Beneficiarului si cel al 
Furnizorului, urmand ca acestea sa fie comunicate catre echipele proprii cu cel putin o saptamana 
inainte de intalnire.  In functie de dinamica si problematica activitatilor proiectului, Managerul de 
Proiect al Beneficiarului si cel al Furnizorului pot solicita ca in anumite perioade frecventa acestor 
intalniri sa fie marita (de ex. la 2 saptamani). 

Sumar privind asteptarile beneficiarului legate de propunerea tehnica referitor la aceste 
activitati: 

• Ofertantul trebuie sa prezinte in cadrul propunerii tehnice o descriere detaliata a metodologiei 
de management de proiect pe care o va utiliza in cadrul proiectului, cat mai adaptata cerintelor 
tehnice/functionale/organizationale din prezentul caiet de sarcini. 

• Ofertantul trebuie sa prezinte, in cadrul propunerii tehnice, planul de proiect detaliat (roadmap) 
pentru prestarea serviciilor, pe toata durata de derulare a contractului. Planul de proiect trebuie 
sa detalieze etapele, activitatile si dependentele dintre acestea, jaloanele de proiect 
(milestones), alocarea resurselor si rezultatele activitatilor (ex. livrabilele rezultate), in vederea 
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prestarii cu succes si in mod controlabil a serviciilor ofertate, astfel incat sa fie atinse obiectivele 
proiectului. 

• Ofertantul trebuie sa prezinte in cadrul propunerii tehnice lista, structura si template-urile 
tuturor documentelor care vor fi utilizate/livrate in cadrul proiectului (atat cele de management 
de proiect cat si tehnice) care cat mai adaptate cerintelor tehnice/functionale/organizationale 
din prezentul caiet de sarcini. De asemenea Ofertantul trebuie sa prezinte in cadrul propunerii 
tehnice momentul in care aceste documente vor fi utilizate/livrate precum si dependenta 
acestora de activitatile proiectului. 

• Oferta financiara va fi corelata cu oferta tehnica si va respecta modelul stabilit prin 
documentatia de atribuire.  

• Activitatile de Project Management trebuiesc evidentiate distinct atat in cadrul propunerii 
tehnice. 

• Întrucât procesul de implementare a proiectului este dinamic, pot apărea situații neprevăzute la 
momentul elaborării prezentului caiet de sarcini care să necesite implementarea, suplimentar 
față de actualele cerințe, și de alte cerințe/ funcționalități. Aceste posibile cerințe suplimentare 
ale beneficiarilor vor fi avute în vedere de către Prestator fără ca aceasta să determine 
modificarea prețului contractului .  

 

A1. Activitati legate de initierea proiectului 
Revizuirea, Adaptarea si Aprobarea Metodologiei de management de proiect 
inclusiv a documentelor propuse in cadrul propunerii tehnice. 
 

Metodologia de Management de Proiect propusa in cadrul propunerii tehnice va fi analizata si 
readaptata/particularizata conform specificului proiectului si a structurii organizationale a 
beneficiarului. De asemenea, aceasta metodologie (care va cuprinde inclusiv rolurile si 
responsabilitatile detaliate atat din partea Furnizorului, cat si a Beneficiarului) va fi supusa aprobarii 
echipei de management a proiectului din partea Beneficiarului. 

Detalierea activitatilor legate de analiza detaliata (roluri/responsabilitati, planificare 
workshop-uri) 

 
In aceasta etapa Furnizorul va propune un calendar detaliat al intalnirilor aferente Activitatilor 

de Analiza Detaliata, precizand pentru fiecare intalnire subiectul acesteia, locatia propusa, modul de 
interactiune („on-line” sau „on-site”) si audienta (nivelul de expertiza specifica) solicitata din partea 
Beneficiarului. Calendarul final al intalnirilor va fi agreat impreuna cu echipa Beneficiarului.  

De asemenea, in functie de natura activitatilor de analiza de business si de expertii implicati, 
Prestatorul va supune analizei Beneficiarului propuneri legate de locatia unde acestea se vor desfasura 
(spre exemplu: „on-line” sau „on-site”, la sediul Furnizorului sau al Beneficiarului). 

„Kick-off meetings” 

Datorita specificului proiectului si a unor eventuali factori externi este posibil sa existe mai 
mult de o intalnire de initiere a proiectului.  

Livrabile: 
 
In cadrul acestor activitati se vor revizui structura si informatiile continute in documentatia 

proiectului (atat cele de Management cat si tehnic)  avand la baza Metodologia de Management de 
Proiect si documentatia propusa in cadrul propunerii tehnice a Ofertantului selectat. Structura 
documentatiei revizuite va fi supusa aprobarii echipei de Management a Beneficiarului. 
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Sumar privind asteptarile beneficiarului legate de propunerea tehnica referitor la aceste 
activitati: 

• Ofertantul trebuie sa prezinte in cadrul propunerii tehnice lista, structura si template-urile 
tuturor documentelor care vor fi utilizate/livrate in cadrul proiectului (atat cele de management 
de proiect cat si tehnice), cat mai adaptate cerintelor tehnice/functionale/organizationale din 
prezentul caiet de sarcini. De asemenea Ofertantul trebuie sa prezinte in cadrul propunerii 
tehnice momentul in care aceste documente vor fi utilizate/livrate precum si dependenta 
acestora de activitatile proiectului. 

 

• Ofertantul trebuie sa prezinte, in cadrul propunerii tehnice, o estimare cat mai detaliata posibil a 
activitatilor, efortului necesar, alocarea resurselor (umane si tehnice) si rezultatele asteptate, in 
vederea finalizarii cu success si in mod controlabil a serviciilor ofertate pentru aceasta etapa, 
astfel incat aceasta sa-si atinga obiectivele proiectului. 

 

 

3 Activitati de analiza detaliata a sistemului ECRIS V: 

 
Obiectivul etapei de analiza de detaliu este de a intelege corect si amanuntit nevoile si asteptarile 
tuturor categoriilor de detinatori de interese legate de aplicatia ECRIS V, atat functionale cat si tehnice, 
ca premisa pentru proiectarea de detaliu si, ulterior, implementarea eficienta a acesteia. 

Ofertantul trebuie sa prezinte in cadrul propunerii tehnice o descriere in detaliu a metodologiei si 
tehnologiilor  (ex. librarie documente, video, audio, mesaje de tip email / chat) pe care le va utiliza 
pentru derularea activitatilor de analiza de business.  

Activitatile etapei de analiza detaliata se vor desfasura conform calendarului detaliat agreat in 
etapa de initiere a proiectului.  

Datele de intrare pentru analiza detaliata sunt urmatoarele (in ordinea prioritatii de abordare): 

• Cerintele  generale furnizate in cadrul „Cerinte Tehnice ECRIS V” inclusiv componentele care 
nu au fost detaliate in cadrul analizei generale, precum si anexele la care se face referire in 
respectivul document; 

• Orice alte cerinte din Caietul de Sarcini si/sau Contract;  

• Cerintele detaliate ale Beneficiarilor, identificate si colectate in timpul acestei etape; 

• Cerintele detaliate in „Rezumat cerinte Analiza Generala ECRIS V” si Anexele acesteia (atata 
timp cat acestea cad in sarcina contractuala a Furnizorului de Servicii Software). 

• Documentatia AS-IS 

• Principiile tehnice enuntate in cadrul documentelor de proiect aprobate in etapele anterioare 
 

Beneficiarul va acorda tot sprijinul necesar pentru intelegerea cat mai buna si mai completa a 
contextului in care va fi implementata aplicatia ECRIS V. 

Ofertantul trebuie sa prezinte in cadrul propunerii tehnice o descriere in detaliu a metodologiei si 
tehnologiei (librarie documente, video, audio, mesaje de tip email / chat) pe care o va adopta pentru 
derularea activitatilor de analiza detaliata.  
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In functie de natura activitatilor de analiza de business si de expertii implicati, Furnizorul va supune 
aprobarii Beneficiarului propuneri legate de locatia unde acestea se vor desfasura (spre exemplu la 
locatiile Beneficiarului sau la sediul Prestatorului). 

Serviciile de analiza detaliata vor acoperi cel putin urmatoarele aspecte: 

• Analiza contextului existent si intelegerea structurii organizatorice a Beneficiarului, a 
personalului vizat si a modului in care acesta va interactiona cu aplicatia nou dezvoltata; 

• Analiza proceselor operationale existente in momentul de fata in cadrul institutiilor 
Beneficiarilor si a modului in care acestea vor fi impactare prin implementarea aplicatiei ECRIS 
V; 

• Se vor identifica si detalia activitatile care pot fi automatizate, astfel incat sa se identifice clar 
functiile viitoarei aplicatii si modul in care acesta va ajuta la indeplinirea obiectivelor 
proiectului; 

• Se vor avea in vedere sistemele informatice existente, atat interne, cat si externe organizatiei 
Beneficiarului, care vor conlucra la indeplinirea obiectivelor proiectului. Se vor detalia natura, 
volumul si frecventa interactiunilor de integrare intre sisteme; 

• Detalierea cerintelor generale, functionale si non-functionale detaliate pentru aplicatia ECRIS 
V;  

• Descrierea modelului de date folosind o abordare recunoscuta la nivel international (exemplu 
UML sau echivalent). 
 

Analiza de business va avea ca rezultat un Raport de analiza detaliata in care: 

• se vor descrie functionalitatile sistemului ECRIS V in detaliu, vor contine informatii 

privind toate functionalitatile solicitate iar acestea vor sta la baza stabilirii si realizarii 

testelor de acceptanta functionala. 

• Arhitectura tehnica/functionala conceptuala a sistemului ECRIS V 

• Strategia de Tranzitie 

Structura Raportului de analiza detaliata va respecta structura si informatiile tehnice si functionale 

stabilite in etapa de initiere a proiectului. 

In aceasta etapa se va derula o analiza detaliata a riscurilor legate de componentele de securitate, 

analiza a caror rezultate vor fi folosite pentru elaborarea cerintelor de securitate detaliate. Securitatea 

informatica va fi urmarita in mod coerent pe toata durata ciclului de dezvoltare software. 

In cadrul Raportului de Analiza Detaliata se va realiza si o matrice de prioritizare a cerintelor (ex.  

metoda MOSCOW). In cadrul ofertei tehnice ofertantul va trebui sa propuna o metoda de prioritizare 

a cerintelor. 

Tot in cadrul acestei etape Furnizorul va revizui/detalia/documenta arhitectura 
functionala/tehnica a sistemului ECRIS V conform detaliilor rezultate in analiza detaliata. De asemenea 
Furnizorul va descrie in detaliu metodologia de proiectare si modul cum designul aplicatiei va 
transpune in practica principiile enuntate in cadrul cerintelor tehnice ale actualului Caiet de Sarcini. 

 
Ulterior revizuirii arhitecturii tehnice/functionale a viitorului sistem ECRIS V, Ofertantul va 

analiza si actualiza specificatiile hardware (cu documentarea detaliata a cerintelor tehnice) ale 
echipamentelor aferente sistemului ECRIS 5 (livrabil rezultat din proiectul de analiza ECRIS  SIPOCA 
55/ SMIS 120068) urmand a propune Autoritatii Contractante o versiune completa a caietului de 
sarcini pentru achizitia echipamentelor hardware necesare viitorului sistem ECRIS V. Caietul de 
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sarcini propus va fi revizuit de catre echipa tehnica a Beneficiarului si supus aprobarii Echipei de 
Management de Proiect a Beneficiarului. 

 
Se va realiza Planul Detaliat de dezvoltare si testare iterativa care va cuprinde cel putin urmatoarele 

informatii: 

• Se vor detalia activitatile de dezvoltare/testare iterativa a componentelor sistemului ECRIS 
V conform metodologiei iterative de dezvoltare/testare propuse in cadrul propunerii 
tehnice. Acesta vor include pre-rechizitele/planificarea etapelor de testare iterativa. 

• Se va completa durata estimata a fiecarei activitati/dependentele si resursele necesare 
pentru finalizarea acestora (inclusiv resursele necesare din partea Beneficiarilor). 

• Se vor include cazurile de utilizare (Use-case) ale tuturor componentelor sistemului ECRIS 
V, acestea urmand sa stea la baza realizarii scenariilor de testare. 
 

 
Livrabile: 

 
In cadrul acestor activitati se vor realiza cel putin urmatoarele Livrabile: 

- Raportul de Analiza Detaliata 
- Arhitectura conceptuala tehnica/functionala actualizata 
- Propunerea de Caiet de sarcini pentru achizitia echipamentelor hardware 

necesare viitorului sistem ECRIS V. 
- Planul general de dezvoltare / testare 

Toate aceste livrabile vor fi supuse acceptantei Beneficiarului. 
 

Sumar privind asteptarile beneficiarului legate de propunerea tehnica referitor la activitatile de 
Analiza Detaliata: 

• Ofertantul trebuie sa prezinte in cadrul propunerii tehnice o descriere in detaliu a metodologiei 
si tehnologiilor  (ex. librarie documente, video, audio, mesaje de tip email / chat) pe care le va 
utiliza pentru derularea activitatilor de analiza de business.  

• Ofertantul trebuie sa propuna in cadrul propunerii tehnice o structura cat mai detaliata a 
documentelor/livrabilelor (tehnice sau de management) care vor fi utilizate/livrate ca parte a 
acestor activitati 

• In cadrul ofertei tehnice, Ofertantul trebuie sa declare ca intelege sa revizuiasca si sa actualizeze 
cerintele hardware detaliate (livrabil rezultat din proiectul de analiza ECRIS  SIPOCA 55/ SMIS 
120068), puse la dispozitie de beneficiar, sa actualizeze arhitectura hardware si sa propuna o 
versiune de Caiet de sarcini necesar achizitionarii acestor componente. 

•  Ofertantul trebuie sa prezinte, in cadrul propunerii tehnice, o estimare cat mai detaliata posibil 
a activitatilor, efortului necesar, alocarea resurselor (umane si tehnice) si rezultatele asteptate, 
in vederea finalizarii cu success si in mod controlabil a serviciilor ofertate pentru aceasta etapa 
de analiza detaliata, astfel incat aceasta sa-si atinga obiectivele proiectului. 

4 Activitati de Proiectare Detaliata: 
Obiectivul proiectarii de detaliu este ca Furnizorul sa detalieze concret, corect si amanuntit modul 
tehnic si functional in care va implementa functionalitatile descrise in etapa de Analiza Detaliata 
respectand principiile tehnice enuntate in cadrul actualului caiet de sarcini.  

Activitatile etapei de planificare detaliata se vor desfasura conform principiilor si calendarului 
detaliat agreat in etapele anterioare ale  proiectului.  

Datele de intrare pentru activitatea de proiectare detaliata sunt urmatoarele: 
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• Cerintele  generale furnizate in cadrul documentului „Cerinte Tehnice ECRIS V” inclusiv 
componentele care nu au fost detaliate in cadrul analizei generale, precum si anexele la care 
se face referire in respectivul document; 

• Cerintele detaliate in „Rezumat cerinte Analiza Generala ECRIS V” si Anexele acesteia (atata 
timp cat acestea cad in sarcina contractuala a Furnizorului de Servicii Software). 

• Cerintele detaliate rezultate in urma activitatii de Analiza Detaliata 

• Principiile tehnice enuntate in cadrul documentelor de proiect aprobate in etapele anterioare 

• Documentatia AS-IS 
 
 
 

Ofertantul trebuie sa prezinte in cadrul propunerii tehnice o descriere in detaliu a metodologiei si 
tehnologiei prin care acesta va raspunde cerintelor de documentare referitoare la proiectarea 
detaliata a Sistemului ECRIS V. 

Furnizorul va descrie in detaliu metodologia de proiectare si modul cum designul aplicatiei va 
transpune in practica principiile enuntate in cadrul cerintelor tehnice ale actualului Caiet de Sarcini. 

Aceasta activitate va avea ca rezultat un Raport de Proiectare Detaliat in care: 

• Se vor descrie detaliile tehnice privind modul in care functionalitatile sistemului ECRIS 

V vor fi implementate 

• Arhitectura tehnica/functionala de detaliu a sistemului ECRIS V 

Structura Raportului de Proiectare detaliata va respecta structura si informatiile tehnice si 

functionale stabilite in etapele anterioare ale proiectului. 

 
Livrabile: 

 
In cadrul acestor activitati se vor realiza cel putin urmatoarele Livrabile: 

- Raportul de Proiectare Detaliata 
- Arhitectura tehnica/functionala de detaliu a sistemului ECRIS V 

Toate aceste livrabile vor fi supuse acceptantei Beneficiarului. 
 

Sumar privind asteptarile beneficiarului legate de propunerea tehnica referitor la activitatile de 
Analiza Detaliata: 

• Ofertantul trebuie sa prezinte in cadrul propunerii tehnice o descriere in detaliu a metodologiei 
si tehnologiei prin care acesta va raspunde cerintelor de documentare referitoare la proiectarea 
detaliata a Sistemului ECRIS V.  

• In cadrul propunerii tehnice Ofertantul trebuie sa propuna o structura cat mai detaliata a 
documentelor care vor fi utilizate/livrate ca parte a acestor activitati de proiectare detaliata. 

• Furnizorul va descrie in detaliu metodologia de proiectare si modul cum designul aplicatiei va 
transpune in practica principiile enuntate in cadrul cerintelor tehnice ale actualului Caiet de 
Sarcini. 

• Ofertantul trebuie sa prezinte, in cadrul propunerii tehnice, o estimare cat mai detaliata posibil 
a activitatilor, efortului necesar, alocarea resurselor (umane si tehnice) si rezultatele asteptate, 
in vederea finalizarii cu success si in mod controlabil a serviciilor ofertate pentru aceasta etapa 
de analiza detaliata, astfel incat aceasta sa-si atinga obiectivele proiectului. 
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5 Activitati de instalare si configurare 
Obiectivul acestei activitati il reprezinta instalarea si configurarea mediilor de dezvoltare, testare si 
productie aferente sistemului ECRIS V. 

Datele de intrare pentru activitatile de instalare si configurare sunt urmatoarele: 

• Cerintele rezultate in urma activitatii de Proiectare Detaliata 

• Cerintele detaliate rezultate in urma activitatii de Analiza Detaliata 

• Principiile tehnice enuntate in cadrul documentelor de proiect aprobate in etapele anterioare 

• Documentatia AS-IS 
 

C.1 Instalare si configurare medii de testare si dezvoltare 
 

In etapa initiala a proiectului activitatile de dezvoltare si testare se vor desfasura pe 
infrastructura pusa la dispozitie, cu titlu gratuit, de catre furnizor. In acest sens ofertantul trebuie sa 
aiba in vedere in cadrul propunerii tehnice asigurarea echipamentelor hardware necesare testarii 
precum si instalarea si configurarea atat a componentelor hardware cat si software pentru mediile de 
dezvoltare si testare.  

 
In masura in care Beneficiarul, la momentul demararii etapei de dezvoltare va dispune de 

infrastructura hardware necesara, Prestatorul are obligatia de a furniza, instala si configura 
componentele software pentru mediile de dezvoltare si testare ale Beneficiarului. 

  
Infrastructura de test va asigura resursele necesare pentru a permite utilizarea / accesarea  

sistemului de minim 30 utilizatori concurenti cu timpi de raspuns pentru operatii citire < 5 secunde, 
timpi de raspuns pentru operatii scriere < 20 secunde si timpi de incarcare initiala a sistemului < 5 - 10 
minute.  
 

De asemenea Ofertantul trebuie sa prevada in cadrul ofertei tehnice asigurarea accesului echipei 
Beneficiarului la mediul de testare si infrastructura de dezvoltare. Accesul la mediul de 
dezvoltare/testare include accesul la codul sursa si uneltele folosite pentru bunele practici de 
dezvoltare si livrare a software-ului. 

 

Livrabile: 
 
In cadrul acestor activitati se vor realiza cel putin urmatoarele Livrabile: 

- Raportul de instalare și configurare 
 
Livrabilul va fi supus acceptantei Beneficiarului. 
 

Sumar privind asteptarile beneficiarului legate de propunerea tehnica referitor la activitatile de 
instalare si configurare a mediilor de test si de productie : 

 
 

• Ofertantul trebuie sa prezinte, in cadrul propunerii tehnice, o estimare cat mai detaliata posibil a 
activitatilor, efortului necesar, alocarea resurselor (umane si tehnice) si rezultatele asteptate, in 
vederea finalizarii cu success si in mod controlabil a serviciilor ofertate pentru aceasta etapa de 
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instalare si configurare a mediilor de testare si dezvoltare, astfel incat aceasta sa-si atinga 
obiectivele proiectului. 

C.2 Instalare si configurare a mediilor de dezvoltare, testare si de productie 

ale beneficiarului 
 
Dupa achizitia si instalarea infrastructurii hardware aferenta sistemului ECRIS V, toate activitatile 

de dezvoltare si testare vor avea loc  exclusiv pe echipamentele hardware puse la dispozitie de 
Beneficiar. 

In acest sens ofertantul trebuie sa aiba in vedere in cadrul propunerii tehnice serviciile de instalare 
si configurare a componentelor software, ofertate pentru mediile de dezvoltare, testare si a celor de 
productie, din locatiile beneficiarului. 

 
Mediul de dezvoltare va permite accesul la codul sursa si va respecta bunele practici de dezvoltare 

si livrare a software-ului. Pachetele de deployment ce vor ajunge pe mediile de productie vor fi 
construite folosind codul sursa si uneltele instalate in infrastructura beneficiarului. 

 
Instalarea componentelor sistemului ECRIS V pe mediile beneficiarului va include in mod minimal 
urmatoarele activitati: 

• Specificarea cerintelor minim necesare a fi asigurate de catre Beneficiar pentru ca procesul de 
instalare sa decurga in bune conditii; 

• Elaborarea planului detaliat al activitatilor ce vor fi realizate si agrearea acestuia cu 
Beneficiarul, in vederea evitarii aparitiei oricarei situatii care ar conduce la perturbari sau 
intreruperi in derularea operatiunilor curente;  

• Configurarea tuturor produselor software conexe (sisteme de operare, virtualizare, server 
Web/middleware, sisteme de gestiune a bazelor de date), cu respectarea cerintelor si 
reglementarilor existente la nivelul organizatiei Beneficiarului.  

Prestatorul va realiza instalarile standard ale produselor software COTS ofertate. Toate activitatile de 
configurare, parametrizare si personalizare a acestor produse, in vederea functionarii in conditii 
optime a aplicatiei ECRIS V, cad in sarcina Prestatorului. 

Livrabile: 
 
In cadrul acestor activitati se vor realiza cel putin urmatoarele Livrabile: 

- Raportul de instalare și configurare 

Livrabilul va fi supus acceptantei Beneficiarului. 

Sumar privind asteptarile beneficiarului legate de propunerea tehnica referitor la activitatile de 
instalare si configurare a mediilor de test si de productie : 

 

• Ofertantul trebuie sa prezinte, in cadrul propunerii tehnice, o estimare cat mai detaliata posibil 
a activitatilor, efortului necesar, alocarea resurselor (umane si tehnice) si rezultatele asteptate, 
in vederea finalizarii cu success si in mod controlabil a serviciilor ofertate pentru aceasta etapa 
de instalare si configurare a componentelor software la sediul beneficiarului , astfel incat aceasta 
sa-si atinga obiectivele proiectului. 

• Ofertantul trebuie sa propuna in cadrul propunerii tehnice o structura cat mai detaliata a 
documentelor/livrabilelor (tehnice sau de management) care vor fi utilizate/livrate ca parte a 
acestor activitati  
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6 Activitati legate de Dezvoltarea Componentelor Software si 

Testare Iterativa: 
Activitatile etapei de dezvoltare si testare iteractiva se vor desfasura conform principiilor si 

calendarului detaliat agreat in etapele anterioare ale proiectului.  

Datele de intrare pentru activitatea de dezvoltare si testare iteractiva sunt urmatoarele: 

• Cerintele rezultate in urma activitatii de Proiectare Detaliata 

• Cerintele detaliate rezultate in urma activitatii de Analiza Detaliata 

• Principiile tehnice enuntate in cadrul documentelor de proiect aprobate in etapele anterioare 

• Documentatia AS-IS 
 

Aceste activitati presupun efectuarea in paralel a urmatoarelor activitati: 

C.1 Activitati de Dezvoltarea Componentelor Software si testare interna 
 

Pentru etapa de dezvoltare, se urmareste asigurarea monitorizarii si controlului eficient asupra 
modului de derulare a proiectului. In acest scop, Prestatorul va asigura Beneficiarului o cat mai buna 
vizibilitate asupra stadiului dezvoltarii aplicatiei, printr-o abordare de implementare flexibila, iterativa, 
bazata pe un feedback rapid si o disponibilitate sporita de a aborda cerinte si specificatii noi. 

Din punctul de vedere al executiei proiectului, vor exista cel putin 3 jaloane (milestones) distincte pe 
durata perioadei de dezvoltare, dupa fiecare perioada de cel mult 4 luni. Pentru depasirea fiecarui 
jalon, va fi realizata cate o sesiune de testare, pentru care vor trebui indeplinite conditiile de 
acceptanta ale jalonului respectiv.  

Conform principiilor Agile, Prestatorul va segmenta etapa de dezvoltare in iteratii succesive, cu o 
durata fixa. La sfarsitul fiecarei iteratii trebuie livrat un pachet aplicativ complet functional, care va 
acoperi un set de functionalitati clar definite, propuse de catre Prestator si supuse aprobarii 
Beneficiarului, pentru fiecare iteratie in parte. La sfarsitul perioadei de dezvoltare trebuie sa fie 
acoperite toate cerintele si specificatiile definite in Caietul de sarcini, cele rezultate in urma Analizei si 
proiectarii detaliate si cele a caror optimizare ar putea fi identificata in timpul dezvoltarii. 

Beneficiarul nu doreste sa impuna prin Caietul de sarcini continutul si durata acestor iteratii, ci solicita 
Prestatorului sa formuleze o propunere in acest sens, cu respectarea principiului ca activitatile din 
cadrul iteratiilor sa fie distribuite logic, si in mod egal din punctul de vedere al efortului, pe toata durata 
perioadei de dezvoltare. 

Pentru evitarea oricaror confuzii, activitatile de testare iterativa pot fi segmentate in iteratii succesive 
cu o durata mai mica decat cea a celor 3 jaloane aferente etapei de dezvoltare. Planul de testare 
iterativa se va agrea impreuna cu Beneficiarul astfel incat sa poata fi asigurate resursele necesare 
pentru derularea acestor activitati.  

Codul dezvoltat, impreuna cu configurarile intregului mediu informatic in care va functiona aplicatia 
ECRIS V, trebuie sa implementeze toate controalele de securitate necesare pentru a asigura 
confidentialitatea, integritatea si disponibilitatea informatiilor procesate. Prestatorul va detalia 
controalele de securitate introduse pentru scrierea de cod sigur ce vor acoperi minim riscurile definite 
in OWASP Top 10 si OWASP Top 10 API Security.  

https://owasp.org/www-project-top-ten/
https://owasp.org/www-project-api-security/
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Codul dezvoltat trebuie sa se asigure ca urmeaza conventiile de scriere a codului definite specific 
pentru limbajele de programare utilizate (exemplu TypeScript). Prestatorul va detalia controalele de 
calitate pentru aplicarea conventiilor de scriere a codului.  

Prestatorul trebuie sa prezinte, in cadrul propunerii tehnice, o prezentare a metodologiei de dezvoltare 
si testare folosita pentru bunele practici aplicate in livrarea software-ului. Prezentarea va contine o 
descriere succinta si generala a uneltelor folosite cat si a proceselor ce vor asigura activitatile de: 

• colaborare / modificari aduse la codul sursa 

• asigurare calitate codul 

• construire pachete deployment  

• instalare a componentelor software dezvoltate de ofertant 

• asigurare a calitatii livrabilelor 

• configurare a infrastructurii si componentelor necesare 

In cadrul prezentarii metodologiei de dezvoltare si testare vor fi prezentate si mediile de deployment 
(„Deployment Environments”) cu o scurta descriere, medii ce vor fi folosite in infrastructura 
prestatorului si cea a beneficiarului.  

Se solicita Prestatorului sa introduca in codul sursa comentarii explicative, suficiente ca numar si 
continut, astfel incat sa faca posibila intelegerea cu usurinta a codului sursa, si de catre alti specialisti, 
care dispun de acelasi nivel de formare si experienta ca si expertii solicitati prin prezentul caiet de 
sarcini. 

In conformitate cu prevederile art. 12 din O.U.G. nr. 41/2016 privind stabilirea unor masuri de 
simplificare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte 
normative, toate drepturile patrimoniale de autor asupra aplicatiei ECRIS V, care face obiectul 
prezentului caiet de sarcini, respectiv asupra documentelor de specificatii, fisierelor de configurare, 
arhitectura si codul sursa al aplicatiei, schemele bazelor de date etc. se transfera de la Prestator la 
Beneficiar, in mod automat si fara indeplinirea vreunei formalitati prealabile, la momentul semnarii 
procesului - verbal de receptie finala.  

Prestatorul va trebui sa prezinte scenariile de testare interna si rezultatele testarii acestora. 

Prestatorul va trebui sa prezinte urmatoarele livrabile inainte de a instala componentele pe mediile de 
testare ale beneficiarului: 

• Codul sursa actualizat 

• Artefactele din dezvoltare (exemple: pachetul de deployment, rezultatul testelor automate)  

• Plan de testare general si cel aplicat pentru fiecare mediu de testare 

• Scenariile de testare 

• Codul sursa si pachetul de testare automata 

• Raportul de testare 

• “Release notes” – ce functionalitati noi s-au livrat si bug-uri s-au rezolvat 

• “Known issues” – lista de probleme cunoscute 

• Manual de instalare 

• Plan de deployment 

• “Run book” / “System Operations Manual” - Manual de operare in productie 
 
Template-ul “Run book” este disponibil la adresa: 

https://github.com/SkeltonThatcher/run-book-template/blob/master/run-book-template.md 

https://google.github.io/styleguide/tsguide.html
https://github.com/SkeltonThatcher/run-book-template/blob/master/run-book-template.md
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Codul sursa va fi actualizat periodic in infrastructura beneficiarului prin implementarea unei 
sincronizari de tip „Pull”/”Subscribe” unidirectional prin care se vor aduce ultimele modificari de la 
Prestator. Codul va fi sincronizat cel putin o data pe saptamana si va tine cont de capabilitatile / 
functionalitatile existente ale tehnologiei de versionare a codului (exemplu: git clone –mirror rulat din 
infrastructura beneficiarului). Prestatorul va avea in vedere in cadrul ofertei tehnice implementarea 
acestei sincronizari.  

 

C.2 Activitati de Testare (Beneficiar): 
 

In cadrul proiectului vor exista cel putin urmatoarele clase de teste executate de beneficiari: 

6.2.1 Teste functionale iterative  

o Acestea se pot desfasura pe mediile furnizorului sau beneficiarului in functie de 

disponibilitarea mediilor. 

6.2.2 Teste de integrare 

o Acestea se pot desfasura pe mediile furnizorului sau beneficiarului in functie de 

disponibilitarea mediilor. 

o Pentru testele desfasurate pe mediul furnizorului se va avea in vedere construirea 

serviciilor de tip “mock” pentru a simula integrarea serviciile externe.  

6.2.3 Teste de migrare 

o Acestea se pot desfasura intr-o prima etapa pe mediile furnizorului doar daca va fi 

disponibil un set de date anonimizat/scramblat. 

o Testele cu date reale vor putea fi realizate doar pe mediile beneficiarilor, echipa tehnica 

a furnizorului urmand a fi prezenta fizic in unul din sediile beneficiarilor.  

6.2.4 Teste de securitate 

o Acestea se pot desfasura pe mediile furnizorului  si beneficiarului in functie de 

disponibilitarea mediilor. 

 

6.2.5 Teste de performanta. 

o Acestea se pot desfasura pe mediile furnizorului  si beneficiarului in functie de 

disponibilitarea mediilor. 

Prestatorul va elabora Planul detaliat de testare, care va cuprinde cel putin 4 sesiuni de testare: cate o 
sesiune de testare individuala, pentru fiecare dintre cele 3 jaloane aferente etapei de dezvoltare, si o 
sesiune de testare finala.  

Daca ofertantul opteaza pentru segmentarea activitatii de dezvoltare in iteratii mai scurte decat cele 3 
jaloane,  atunci pentru receptia rezultatelor vor trebui organizate sesiuni de testare corelate cu aceste 
iteratii. 
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Planul detaliat de testare va fi supus spre aprobare Beneficiarului, cu cel putin 5 zile inainte de 
inceputul fiecarei sesiuni. In cadrul ofertei tehnice, Ofertantul va propune structura livrabilelor 
continute in cadrul Planului detaliat de testare aferente fiecarei sesiuni. 
 
Urmatoarele categorii de teste vor fi realizate: 

• Teste partiale aferente iteratiilor propuse de catre Ofertant, in cazul in care acesta opteaza 
pentru iteratii de dezvoltare mai scurte decat sub-etapele finalizate prin cele 3 jaloane; 

• Teste aferente celor 3 jaloane din etapa de dezvoltare; 

• Teste finale, in vederea lansarii in productie. 

Testele partiale aferente iteratiilor propuse de catre Ofertant vor include, in mod minimal: 

• Teste functionale – prin care se verifica faptul ca cerintele aferente iteratiei respective au 
fost implementate in mod corect si complet. 

Testele aferente jaloanelor etapei de dezvoltare vor include, in mod minimal: 

• Teste functionale; 

• Teste de performanta, incluzand: 
o Load testing 
o Stress testing 

• Teste de integrare; 

• Teste de uzabilitate; 

• Teste de compatibilitate; 

• Teste de securitate. 

Testele finale, in vederea lansarii in productie vor include, vor cuprinde suplimentar minim teste de 
migrare a datelor.  

Ofertantul trebuie sa prezinte metodologia de testare pe baza careia va realiza activitatile de testare 
in timpul desfasurarii proiectului. 
 

Ofertantul va include in planul de testare o descriere detaliata a testelor de securitate. 

Scopul principal al testelor de securitate il reprezinta identificarea potentialelor vulnerabilitati si 
confirmarea acestora, in scopul furnizarii de feedback si solutii de remediere catre echipa de 
dezvoltare. Planul de testare al securitatii va include minim urmatoarele categorii de teste: 

• Scanari ale infrastructurii sistemului; 
• Scanarea vulnerabilitatilor la nivel de aplicatie; 
• Teste de penetrare manuale si automate; 
• Revizuirea de securitate a codului sursa. 

Testele realizate vor fi de tipul „white-box”. 

Ofertantul va trebui sa foloseasca instrumente specializate pentru testarile de securitate si actualizate 
la zi. Ofertantul va trebui sa precizeze in cadrul ofertei tehnice instrumentele utilizate.  

Versiunea finala a sistemului ECRIS V va trebui sa indeplineasca cerintele de securitate si parcurgerea 

cu succes a testelor efectuate de una din institutiile statului roman cu competente pe securitate 

informatica( ex. Centrul National CYBERINT, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, CERT-RO). 

Livrabile: 
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In cadrul acestor activitati se vor realiza cel putin urmatoarele Livrabile: 
- Raport de testare iterativa 
- Raport de testare a securitatii 
- Raport de testare a performantei sistemului 
- Raport de testare a instrumentelor de migrare 

Livrabilele vor fi supuse acceptantei Beneficiarului. 

Sumar privind asteptarile beneficiarului legate de propunerea tehnica referitor la activitatile de 
instalare si configurare a mediilor de test si de productie : 

• Ofertantul trebuie sa prezinte, in cadrul propunerii tehnice, o estimare cat mai detaliata posibil 
a efortului necesar, alocarea resurselor (umane si tehnice) si rezultatele asteptate a activitatilor, 
in vederea finalizarii cu success si in mod controlabil a serviciilor ofertate pentru aceasta etapa 
de instalare si configurare a componentelor software la sediul beneficiarului , astfel incat aceasta 
sa-si atinga obiectivele proiectului. 

• Ofertantul trebuie sa propuna in cadrul propunerii tehnice o structura cat mai detaliata a 
documentelor/livrabilelor (tehnice sau de management) care vor fi utilizate/livrate ca parte a 
acestor activitati  

7 Activitati legate de Tranzitie la noul Sistem ECRIS V: 
In cadrul acestei etape activitatile vor consta in instalarea versiunii finale a aplicatiei ECRIS V pe mediul 
de productie, migrarea datelor si instruirea utilizatorilor. 

Datele de intrare pentru activitatea de tranzitie sunt urmatoarele: 

• Rapoartele de testare din etapa anterioara 

• Manualele de utilizare si administrare a sistemului 

• Planul de formare general 

• Documentatia AS-IS 

C.1 Instalarea noii aplicatii ECRIS V in mediul de productie,  
 

Instalarea aplicatiei nou dezvoltate ECRIS V in mediul de productie, inclusiv configurarea sistemelor de 
management al bazelor de date, configurarea comunicatiei pentru integrarea cu sisteme terte, va 
include in mod minimal urmatoarele activitati: 

• Elaborarea planului detaliat al activitatilor ce vor fi realizate si agrearea acestuia cu 
Beneficiarul, in vederea evitarii aparitiei oricarei situatii care ar conduce la perturbari sau 
intreruperi in derularea operatiunilor curente;  

• Configurarea tuturor produselor software conexe ( server Web/middleware, servicii, sisteme 
de gestiune a bazelor de date, etc), cu respectarea cerintelor si reglementarilor agreate cu 
Beneficiarul.  

Prestatorul va realiza instalarile standard ale produselor software COTS ofertate. Toate activitatile de 
configurare, parametrizare si personalizare a acestor produse, in vederea functionarii in conditii 
optime a aplicatiei ECRIS V, cad in sarcina Prestatorului. 

C.2 Migrarea datelor din aplicatiile existente existente si trecerea in 

productie a aplicatiei ECRIS V; 
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Ofertantul va elabora si va supune aprobarii Beneficiarului planul care va fi utilizat la trecerea in 
productie a sistemului.  

Planul prezentat trebuie sa tina cont de fluxurile de date dintre componentele Sistemului ECRIS V si 
mediul informatic al Beneficiarului, precum si de legaturile cu sisteme externe terte, astfel incat sa se 
asigure o trecere in productie coerenta, care sa garanteze continuitatea si minimizarea impactului 
asupra operatiunilor curente desfasurate in cadrul organizatiei Beneficiarului. 

Prestatorul va realiza migrarea completa si fara erori a datelor de productie din bazele de date folosite 
de aplicatiile curente de la momentul migrarii, in noile SGBD-uri, care vor deservi Sistemul ECRIS V. 

C.3 Prestarea sesiunilor de instruire a utilizatorilor. 
 
Scopul sesiunilor de instruire este pregatirea personalului Beneficiarului pentru utilizarea si 
administrarea Sistemului ECRIS V. 

Instruirea se va realiza în baza planului de formare propus de catre ofertant, in baza planului de 
formare general, elaborat în cadrul proiectului de analiza a nevoilor de dezvoltare (ECRIS  SIPOCA 55/ 
SMIS 120068), luând în considerare elementele de context de la momentul implementarii proiectului.  

Prestatorul va asigura elaborarea materialelor de instruire si va pune la dispozitia Beneficiarului 
expertii necesari pentru a sustine sesiunile de instruire.  

Prestatorul va elabora materialele de instruire si in format e-learning, compatibile SCORM, pentru 
incarcarea acestora pe platforma de e-learning a beneficiarului. 

Prestatorul va elabora un plan de instruire care va contine minim urmatoarele informatii: 
• detalierea modului de organizare si desfasurare a sesiunilor de instruire; 
• nominalizarea materialelor ce trebuie realizate pentru asigurarea bunei desfasurari a fiecarei 

sesiuni de instruire, in functie de specificul acesteia. 
 

Activitatile de instruire se vor desfasura on-line, pe platforme informatice adecvate, care vor fi puse la 
dispozitie de catre Prestator. Modul de desfasurare a acestor sesiuni va fi stabilit impreuna cu 
Beneficiarul. Numarul estimat de persoane instruite este de aproximativ 6500.  

Toate costurile aferente participarii reprezentantilor Beneficiarului la sesiunile de formare vor fi 
suportate de catre acesta. 

Curricula de curs pentru fiecare sesiunile de instruire va fi elaborata de Prestator si va fi supusa 
aprobarii Beneficiarului cu cel putin 15 zile inainte de inceperea instruirii. 

Materiale folosite (pentru toate sesiunile/ modulele) 

Descriere Suport 

Suport Curs Suport electronic 

Manuale de utilizare si manuale de administrare  Suport electronic 

Fisa de prezenta* Imprimat 

Chestionar de evaluare Imprimat 

Tab.3 Materiale folosite pentru instruire 
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*) Prezenta la fiecare sesiune/ modul de instruire va fi evidentiata prin intermediul fiselor de prezenta 
completate si semnate in fiecare din zilele in care cursantii participa la sesiunile de instruire. 
 
La fiecare curs se vor realizarea și prezentari cu privire la dezvoltarea durabila, egalitatea de sanse, 
nediscriminarea si egalitatea de gen, conform cerințelor POCA. 
 
Evaluarea cursurilor 
Dupa finalizarea fiecarei sesiuni/ modul de instruire, participantii vor completa un formular de 
feedback (chestionar de evaluare) cu privire la instruirea furnizata in care vor trebui sa evalueze de la 
“Excelent” la “Foarte Slab” urmatoarele aspecte: 

• Evaluarea sesiunii de instruire; 
• Evaluarea instructorului; 
• Evaluarea materialelor de curs folosite. 

De asemenea, cursantii vor putea completa comentarii/ observatii in cazul in care: 

• Sunt aspecte din cadrul prezentarilor care ar trebui tratate mai detaliat; 
• Sunt aspecte in cadrul prezentarilor care au fost tratate prea detaliat; 
• Sunt aspecte care ar trebui imbunatatite in organizarea instruirii, materialele de instruire, 

modalitatea de prezentare a instructorului (pentru zilele de instruire ramase). 
Diplome: vor fi obtinute de participantii la sesiunile de instruire, la finalizarea acestora, in functie de 
modul definit in cadrul Planului de instruire. 

Raportul de instruire 
La finalul sesiunilor de instruire, Prestatorul va intocmi un Raport de instruire care va cuprinde cel putin 
urmatoarele informatii: 

• Conditiile de desfasurare a sesiunilor de instruire si nivelul de respectare a conditiilor definite 
in Planul de instruire; 

• Lista participantilor la sesiunile de instruire; 
• Centralizarea si interpretarea rezultatelor privind evaluarea cursului; 
• Concluzii si recomandari 

 
Livrabile: 

 
In cadrul acestor activitati se vor realiza cel putin urmatoarele Livrabile: 

- Raport de migrare 
- Raport de instruire 
- Materialele de tip e-learnig utilizate pentru instruirea personalului 

Livrabilele vor fi supuse acceptantei Beneficiarului. 

8 Servicii post implementare 

C.1 Garantie de 2 ani de la darea in exploatare 
 

Furnizorul trebuie sa includa in oferta tehnica servicii de garantie ale intregului sistem pe o 

perioada de 24 luni de la receptia acestuia. In toata aceasta perioada, furnizorul va asigura 

remedierea oricarei deficiente identificate in exploatare, pe cheltuiala acestuia. 
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C.2 Suport tehnic de 5 ani de la darea in exploatare pentru componentele 

software 
 

Furnizorul trebuie sa includa in oferta tehnica si financiara servicii de suport tehnic 

aferente componentelor  software ofertate, pe o perioada de minim 5 ani de la data receptiei 

sistemului. Suportul va fi oferit atat pentru produsele standard (COTS) cat si pentru cele 

dezvoltate in cadrul proiectului. 

Pentru activitatile de suport tehnic, incidentele vor fi clasificate in mai multe 

categorii: 

 CRITIC 

- Deranjamente care afecteaza activitatea institutiilor din sistemul judiciar, 
determinand nefunctionarea sistemelor sau blocarea anumitor functionalitati. 

- Aceste deranjamente afecteaza in mod direct serviciile furnizate, componente 
software cu impact asupra activitatii beneficiarului sunt inoperabile sau intregul sistem 
este inoperabil. 

 

 MAJOR  

- Problemele majore care au un impact semnificativ in functionarea sistemelor 
si afecteaza in mod direct serviciile clientilor.  O componenta software este partial 
inoperabila avand un impact major asupra activitatii beneficiarului. Aceste probleme nu 
sunt tolerate in folosinta sistemelor. 

 

 MINOR 

- Problemele minore care nu au un impact semnificativ in functionarea 
sistemelor si nu afecteaza in mod direct serviciile clientilor. O componenta software fara 
impact critic nu functioneaza in parametri optimi. Aceste probleme sunt tolerate in 
folosinta sistemelor. 

  

Orar de preluare solicitari de interventie, timp de raspuns si de remediere 

- Orar: luni – vineri, orele 8 – 18 (excluzand sarbatorile nationale), considerate zile si ore 
lucratoare. 

- Pentru probleme critice (de severitate 1) care au ca efect oprirea functionarii sistemelor 
si/sau activitatii sau serviciilor institutiei, ofertantul va oferi asistenta permanenta, 24 x 
24, 7 x 7, pe toata durata contractului.  

- Timpul de raspuns la solicitarile Autoritatii contractante reprezinta timpul de identificare 
a problemelor sesizate, chiar prin deplasare in locatia de unde exista acces la 
produsele/aplicatiile software care fac obiectul sesizarii. 
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- Timpul de remediere a problemelor aparute in functionarea sistemelor instalate sau in 
curs de instalare: (Fix Time) reprezinta durata de timp pana la oferirea solutiei finale. 

 

Nivel de deranjament Timp de raspuns  Timp de remediere  

Critic 30 min 4 h 

Major 1 h 8 h 

Minor 4 h 2 zile 

 Nerespectarea orarului de preluare a solicitarilor, a timpilor de raspuns 

si/sau de remediere la solicitarile Autoritatii contractante mentionati mai sus, da dreptul 

Autoritatii contractante de a percepe penalitati si/sau a pretinde plata de daune-interese. 

C.3 Proprietatea intelectuala a codului apartine beneficiarului 
Dreptul de proprietate asupra tuturor bunurilor ofertate pentru implementarea 

proiectului, precum și a oricăror rezultate prevăzute prin contractul de finanțare sunt și 

rămân proprietatea exclusivă a Beneficiarului. Fac obiectul dreptului de proprietate inclusiv, 

dar fără a se limita la, drepturi de autor și/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală, 

obținute în executarea sau ca urmare a executării contractului de servicii. 

Proprietatea intelectuala asupra componentelor software ECRIS dezvoltate in cadrul 

proiectului apartine beneficiarului, iar codul sursa al aplicatiilor nu va fi facut public. 

Furnizorul va pune la dispozitia beneficiarului, la finalizarea implementarii, codul sursa 

impreuna cu toate componentele necesare pentru construirea fiecarui modul de aplicatie. 

In cazul folosirii unor componente terte (third-party) furnizorul trebuie sa se asigure 

ca licenta componentei este compatibila cu sistemul ECRIS. In cazul folosirii de componente 

open source se vor folosi doar componente cu licentiere tip BSD sau echivalent (BSD, MIT). 

Nu se vor folosi licente tip GNU GPL, inclusiv LGPL sau orice alta licenta care obliga la 

publicarea codului sursa derivat in domeniul public. In cazul componentelor comerciale se 

vor folosi doar licente tip “Royalty free”, de asemenea Furnizorul va asigura licentierea 

componentelor comerciale inclusiv pentru personalul beneficiarului, astfel pentru fiecare 

componenta comerciala se vor asigura 10 licente de dezvoltare. Nu se vor utiliza componente 

comerciale care presupun licente cu cost variabil in functie de numarul de proiecte, site-uri, 

volum de utilizare sau orice alta variabila, decat cu acordul formal al beneficiarului. 

De asemenea, furnizorul va pune la dispozitia beneficiarului manuale care descriu 

modalitatea prin care fiecare componenta software poate fi construita din surse, inclusiv cu 

versiuni de librarii folosite si versiuni minime de medii de dezvoltare utilizate. 

 

 

 


