
 

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA) 
 

 

 
Următoarele date specifice referitoare la bunurile şi la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucţiunilor pentru 

ofertanţi (IPO). În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO.  

1. Dispoziţii generale 

Nr. Rubrica Datele Autorităţii Contractante/Organizatorului procedurii 

1.1. Autoritatea contractantă/Organizatorul 

procedurii: 
Ministerul Justitiei al Republicii Moldova 

1.2. Obiectul achiziţiei: Servicii de creare a sub-Sistemului Informațional E-Dosar din cadrul Programul 

Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD) și extinderea acestuia cu 

funcționalități noi 

1.3. Numărul procedurii: 16/02339 

1.4. Tipul obiectului de achiziţie: Licitaţie publică 

1.5. Codul CPV: 72000000-5 

1.6. Numărul şi data Buletinului Achiziţiilor 

Publice: 
66 din 30.08.2016 

1.7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Ministerul Finanțelor 

1.8. Administratorul alocaţiilor bugetare: Ministerul Justiției 

1.9. Plăţi/mijloace financiare din partea 

partenerului de dezvoltare: 
Nu se utilizează 

1.10. Denumirea cumpărătorului: Ministerul Justiției 

1.11. Destinatarul: Agenția de administrare a instanțelor judecătorești 

1.12. Limba de comunicare: De stat 

1.13. Pentru clarificarea documentelor de atribuire, 

adresa autorităţii contractante este: 

Adresa: mun.Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82  

Tel: 022-20-14-28  

Fax: 022201428  

E-mail: cristian.iustin@justice.gov.md  

Persoana de contact: IUSTIN CRISTIAN 

 

 



2. Listă Servicii şi specificaţii tehnice: 

Nr. 

d/o 
Cod CPV Denumire Servicii solicitate 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă 

1  Servicii de creare a sub-

Sistemului Informațional E-

Dosar din cadrul Programul 

Integrat de Gestionare a 

Dosarelor (PIGD) și extinderea 

acestuia cu funcționalități noi 

   

1.1 72000000-

5 

Servicii de creare a sub-

Sistemului Informațional E-

Dosar din cadrul Programul 

Integrat de Gestionare a 

Dosarelor (PIGD) și extinderea 

acestuia cu funcționalități noi 

Set 1.00 - Sistemul va furniza mecanism de depunere a cererilor de chemare 

în judecată destinate actorilor de tip Avocat, Procuror și Participant 

la proces. - Actorii cu rol de Avocat, Procuror și Participant la 

proces vor accesa formularul de depunere a cererii de chemare în 

judecată prin intermediul paginii WEB a Portalului Instanțelor 

Naționale de Judecată ({HYPERLINK 

"http://instante.justice.md"}). - Actorii cu rol de Avocat, Procuror 

și Participant la proces vor accesa și completa formularul de 

depunere a cererii de chemare în judecată autentificându-se prin 

MPass. - În cazul autentificării prin MPass datele de identificare a 

Avocatului, Procurorului și Participantului la proces vor fi 

completate automat cu informația relevantă furnizată de MPass. - 

În cazul autentificării prin ajutorul buletinului electronic datele de 

identificare a Avocatului, Procurorului și Participantului la proces 

vor fi completate automat cu informația relevantă furnizată de ÎS 

„CRIS „Registru”. - Cererea poate fi salvată în sistemul informatic 

doar dacă toate câmpurile obligatorii ale acesteia au fost 

completate. - Formularul incomplet de depunere a cererii de 

chemare în judecată (formularul care nu conține totalitatea datelor 

necesare) este șters definitiv dacă acesta n-a fost expediat timp de 1 

oră. - Sistemul generează un număr de identificare unic pentru 

cererea de chemare în judecată salvată. - Sistemul stochează 

cererile de chemare în judecată salvate în mapa Cereri inițiale. - 

Sistemul eliberează Utilizatorului o recipisă (notificare) privind 

recepționarea cererii de chemare în judecată. - Sistemul transmite 

recipisa (notificarea) despre recepționarea cererii de chemare în 

judecată și versiunea imprimabilă a acestora la adresa Email 



indicată de Utilizator (sau furnizate de MPass). - Recipisa de 

recepționare a cererii de chemare în judecată va conține numărul 

unic de înregistrare a acesteia, Data și Ora recepționării acesteia în 

sistem. - Sistemul generează un tichet de plată pentru achitarea 

taxei de stat. - Cererea de chemare în judecată poate fi repartizată și 

trimisă spre examinare Judecătorului doar dacă toate copiile 

electronice ale documentelor specificate în condițiile de primire a 

cererilor de chemare în judecată și metadatele aferente acestora au 

fost anexate și achitată taxa de stat. - Sistemul va livra un formular 

de completare a metadatelor aferente documentelor digitale atașate 

la cererea de chemare în judecată. - Natura metadatelor aferente 

documentelor digitale atașate la cererea de chemare în judecată 

trebuie să fie suficiente pentru a putea defini interogări eficiente de 

regăsire a acestora. - Toate fișierele atașate la cererea de chemare în 

judecată vor fi în format PDF. - Toate fișierele atașate la cererea de 

chemare în judecată vor fi transferate și în PIGD. - Sub-SI E-Dosar 

va furniza mecanism de semnare digitală a fișierelor atașate la 

cererea de chemare prin intermediul serviciului de platformă 

MSign. - Sistemul informatic va jurnaliza totalitatea evenimentelor 

de editare, marcare la ștergere și ștergere informației/fișierelor din 

conținutul cererilor de chemare în judecată. Cerințele suplimentare 

față de Lot sunt descrise în documentul Caiet de sarcini, care este 

parte componentă a prezentului document și poate fi accesat pe 

pagina web a ministerului de justiție www.justice.gov.md, la 

rubrica Servicii – Achiziții publice-Fișa de date a achiziției (FDA) 

 

 

3. Criterii şi cerinţe de calificare 

Nr. Denumirea documentului/cerinţelor Cerinţe suplimentare Obl. 

1 Minim ani de experienţă specifică în livrarea 

bunurilor şi/sau serviciilor similare 

Ofertantul va avea minim 3 ani de experienţă specifică în livrarea 

bunurilor/prestarea serviciilor similare, totodată, va fi prezentată lista serviciilor 

similare prestate în ultimii 3 ani. Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinţe 

opertaorul economic completează formularul (F3.3) 

DA 

2 Capacitatea minimă de producere sau 
echipamentele necesare 

Declarația privind asigurarea calității serviciilor care urmează a fi prestate 
precum și garanția calității. Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și 

ștampilei participantului. 

DA 



3 Valoarea minimă (suma) a unui contract 

individual îndeplinit pe parcursul perioadei 

indicate (numărul de ani) 

Valoarea unui contract individual îndeplinit, suma căruia va constitui nu mai 

puțin de 50% din valoarea ofertei, cu anexarea actelor doveditoare conţinând 

valori, perioade de livrare/prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă 

sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, întocmită conform formularului (F 

3.3) 

DA 

4 Disponibilitate de bani lichizi sau capital 

circulant, sau de resurse creditare în sumă de 

minim (suma) 

Ofertantul indică suma în Formularul (F3.3) și va enumera şi anexa copiile 

documentelor justificative 

DA 

5 Neimplicarea în practici frauduloase și de 

corupere. 

Documente prin care se dovedeşte îndeplinirea cerinţei • Declaraţie pe proprie 

răspundere, completată în conformitate cu formularul (F 3.4) 

DA 

6 Dovada înregistrării persoanei juridice. Documente edificatoare cum ar fi certificate constatatoare eliberate de autoritatea 

competentă, în original sau copie legalizată din care să rezulte adresa actuală şi 

obiectul de activitate al societăţii. • Certificat/decizie de înregistrare a 

întreprinderii sau extras. În cazul unei persoane juridice non-profit, se vor depune 

documente care să ateste că persoana semnatară este autorizată să desfăşoare 

activităţile ce fac obiectul contractului, cum ar fi: • statutul cu modificările la zi. • 

procese - verbale relevante, etc. • Pentru a-şi demonstra capacitatea de exercitare 

a activităţii profesionale, operatorul economic străin va prezenta documente din 

ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare/ atestare ori apartenenţă din 

punct de vedere profesional. 

DA 

7 Prezentarea actului ce atestă dreptul de a livra/ 

presta bunuri/servicii. 

Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinţe trebuie prezentate următoarele 

documente: Licența de activitate – copie – confirmată prin semnătura şi ştampila 

Participantului. Autorizația de funcționare – copie – confirmată prin semnătura şi 

ştampila Participantului etc. 

DA 

8 Prezentarea de dovezi privind conformitatea 

produselor, identificată prin referire la 

specificaţii sau standarde relevante. 

Certificat de conformitate sau declarație de conformitate eliberat de un organizm 

de ceritificare acreditat. 

DA 

9 Neimplicarea în situațiile descrise în art. 18 al 

Legii privind achizițiile publice nr. 131 din 

03.07.2015. 

Documente prin care se dovedeşte îndeplinirea cerinţei • Declaraţie pe proprie 

răspundere, completată în conformitate cu formularul (F 3.5) Documente 

edificatoare cum ar fi certificate şi/ sau alte documente echivalente emise de 

autorităţi compentente din ţara de rezidenţă a ofertantului în cazul operatorului 

economic străin; • Certificat cu privire la situația contribuabilului – original sau 

copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal sau de organul competent în țara de 

reședință a operatorului economic străin (valabilitatea certificatului - conform 

cerinţelor Inspectoratului Fiscal sau al organului competent în țara de reședință a 

operatorului economic străin). 

DA 



10 Informații referitoare la studiile, pregătirea 

profesională și calificare a personalului de 

conducere precum și a persoanelor 

responsabile pentru exec 

Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. DA 

 

 

4. Pregătirea ofertelor 

4.1 Oferte alternative: Nu vor fi 

4.2 Garanţia pentru ofertă: Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform 

formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei 
sau 

Alte forme ale garanţiei bancare acceptate de autoritatea contractantă: Garanție Bancară 

4.3 Garanţia pentru ofertă va fi în 

valoare de: 

1.00% din valoarea ofertei fără TVA. 

4.4 Ediţia aplicabilă a Incoterms şi 

termenii comerciali acceptaţi 

vor fi: 

Nu se aplică, Incoterms 2013 

4.5 Termenul de 

livrare/prestare/executare: 
Pînă la data de 12 decembrie 2016. 

4.6 Metoda şi condiţiile de plată 

vor fi: 
Plata se va efectua la contul Prestatorului în termen de 30 zile după prezentarea facturii fiscale 

și a actului de predare-primire semnat de către Părți. 

4.7 Perioada valabilităţii ofertei va 

fi de: 
30 zile 

4.8 Ofertele în valută străină: Nu se acceptă 

 

 

5. Depunerea şi deschiderea ofertelor 

5.1 Plicurile vor conţine următoarea informaţie suplimentară: Licitaţie publică nr. 16/02339  
Pentru achiziţionarea de: Servicii de creare a sub-Sistemului 

Informațional E-Dosar din cadrul Programul Integrat de 

Gestionare a Dosarelor (PIGD) și extinderea acestuia cu 

funcționalități noi  

Autoritatea contractantă: Ministerul Justitiei al Republicii 

Moldova  

Adresa autorităţii contractante: mun.Chişinău, str. 31 August 



1989, nr. 82  

A nu se deschide înainte de: 19.09.2016 10:00 

5.2 Pentru depunerea ofertelor, adresa autorităţii 

contractante/organizatorului procedurii este: 

Adresa: mun.Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82  

Tel: 022-20-14-28  

Fax: 022201428  

E-mail: 022201428  

Data-limită pentru depunerea ofertelor este:  

Data, Ora: 19.09.2016 10:00 

5.3 Deschiderea ofertelor va avea loc la următoare adresă: Adresa: mun.Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82  

Tel: 022-20-14-28  

Data, Ora: 19.09.2016 10:00 

 

 

6. Evaluarea şi compararea ofertelor 

6.1 Preţurile ofertelor depuse în diferite 

valute vor fi convertite în: 
Leu MD 

Sursa ratei de schimb în scopul 

convertirii: 
BNM 

Data pentru rata de schimb aplicabilă va 

fi: 
12.09.2016 

6.2 Modalitatea de efectuare a evaluării: Evaluarea după preț Evaluarea după specificația tehnică 

6.3 Factorii de evaluarea vor fi următorii: Evaluarea după preț - 40%, 

Evaluarea după specificația Tehnică prezentată 60% 

 

 

7. Adjudecarea contractului 

7.1 Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea 

contractului va fi: 
Oferta cea mai avantajoasă economic 

7.2 Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte 

procentual din preţul contractului adjudecat)): 
10.00% 

7.3 Garanţia de bună execuţie a contractului: Contractul va fi însoţit de o Garanţie de bună execuţie (emisă de o bancă 

comercială) conform formularului F 5.2 din secţiunea a 5-a – Formulare de 

contract 
sau 



Alte forme ale garanţiei bancare acceptate de autoritatea contractantă: Garanție 

Bancară 

7.4 Numărul maxim de zile pentru semnarea şi 

prezentarea contractului către autoritatea 

contractantă: 

12 zile 

 

 

Conţinutul prezentei Fişe de date a achiziţiei este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informaţional Automatizat 

“REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea conţinutului 

Fişei de date a achiziţiei, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 

 

 

 

Conducătorul grupului de lucru:  

 

SERBENCO EDUARD ________________________________ 

 


