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Nr. Registratură generală: RG_19458/19.09.2022 

 

 

Clarificarea nr. 1 

privind procedura de achiziție a unui sistem informatic pentru managementul resurselor 

umane și a unei aplicații pentru realizarea pontajului electronic pe bază de control acces 

Procedură simplificată pe loturi 

 

 

1. Întrebare operator economic: 

„ De câte licențe este nevoie?” 

 

Răspuns Beneficiar: 

Pentru Lotul 1 – Managementul resurselor umane – administrare personal și salarizare 

(inclusiv achiziție licențe module Time Management, Self Service, Managementul personalului 

și al documentelor, Salarizare și Evaluare) și implementarea acestora, potrivit cerinței de 

livrare ID 178 din cadrul Caietului de sarcini, ofertantul va specifica licențierea separat în 

cadrul ofertei și va livra pe server, dacă soluția informatică oferită presupune achiziția de 

licențe. 

Pentru Lotul 2 – Pontaj electronic pe bază de control acces, în conformitate cu cerințele 

Caietului de sarcini corespunzător, „aplicația trebuie să fie licențiată pentru o licență tip 

server și un număr nelimitat de licențe client (utilizatori sau stații de lucru)... Ofertantul va 

include în oferta sa toate licențele necesare pentru sistemul de operare (SO) și sistemul de 

gestiune a bazelor de date (SGBD), adaptate soluției ofertate atât din punct de vedere al 

numărului de utilizatori cât și din punct de vedere al caracteristicilor harware  (frecvență 

procesor, CORE-uri, RAM, mărime bază de date). Ofertantul va specifica tipul de licențe SO și 

SGBD și de aplicație (interfață grafică) ofertate și descrierea acestora (denumirea, numărul 

versiunii, tehnologia utilizata), termenii de utilizare a licențelor, drepturile și obligațiile 

beneficiarului, conform modalității de licențiere. Nu se accepta furnizarea de licențe tip 

„trial” sau „demo", cu durata limitată de utilizare. Toate licențele ofertate trebuie sa fie 

perpetuu.” 

2. Întrebare operator economic: 

„Câți angajați sunt?” 

 

Răspuns Beneficiar: 

În prezent, numărul de angajați este de 250 de persoane. 

 

3. Întrebare operator economic: 

„Încă mai aveți Charisma pentru gestiune și contabilitate?” 

 

Răspuns Beneficiar: 

Potrivit informațiilor prezentate în Secțiunea a II-a – „Caiet de sarcini” a Documentației de 

atribuire nr. RG_18732/09.09.2022 ce face obiectul prezentei proceduri de achiziție pe loturi, 

la punctul 1.3. – Situația actuală, 3.1. – Tehnologii existente utilizate și 3.7. Cerințe de 

integrare, Beneficiarul a prezentat informații din care rezultă că în prezent este utilizată 
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aplicația Charisma HCM, module HR și salarizare și Charisma ERP (inclusiv pentru gestiune 

și contabilitate). 

 

4. Întrebare operator economic: 

„Doriți varianta mobilă?” 

 

Răspuns Beneficiar: 

Potrivit informațiilor prezentate în Secțiunea a II-a – „Caiet de sarcini” a Documentației de 

atribuire nr. RG_18732/09.09.2022 ce face obiectul prezentei proceduri de achiziție pe loturi, 

la punctul ID 82 aferent Lotului 1, Beneficiarul solicită ca „soluția oferită trebuie să asigure 

accesul direct de pe telefonul mobil – pentru aprobarea, inițierea cererilor către/de către 

manager, vizualizarea datelor despre salariații aflați în concediu.” 

 

Comisie de evaluare, 

 

Mihaela Bătrînca – președinte    

Ileana Velicu– membru      

Mariana Mustăciosu  – membru    
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