
 

 

 

 

 

TERMENI DE REFERINȚĂ 

Elaborarea și implementarea platformei Naţională de participare 

civică online şi aplicaţie mobilă concepută pentru  participarea 

cetăţenilor la realizarea măsurilor de protecţie a mediului 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Despre Proiect: 

Proiectul "GREEN MOLDOVA" este realizat de A.O. Centrul Național de Mediu, în cadrul 

programului de Granturi Mici (PGM) „Cetățeni activi pentru protecția mediului”, gestionat de A.O. 

EcoContact cu suportul financiar al Guvernului Suediei, în baza acordului semnat cu Agenția de 

Dezvoltare Internațională a Suediei. 

 

Scop: 

Furnizarea serviciilor pentru dezvoltarea platformei web și a aplicației mobile multifuncționale, 

care va servi drept instrument pentru cetățenii care sesizează problemele de mediu. 

 

Cerințe generale: 

Referințe și aspecte legale pentru elaborarea sistemului informaţional (platforma web și 

aplicația mobilă)  

Procesele de creare, implementare și exploatare a sistemului informaţional (platforma web și 

aplicația mobilă) nu trebuie să contravină actelor normativ-legislative în domeniu în vigoare 

privind activitatea și dezvoltarea soluțiilor informatice destinate autorităților publice ale 

Republicii Moldova. 

Din această categorie de acte normative pot fi menționate următoarele: 

 Legea nr. 1384 din 11.10.2002 cu privire la rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în 
interes public, Monitorul Oficial Nr. 178-181 din 27.12.2002. 

 
 Legea Nr. 467-XV din 21.11.2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale 

de stat, Monitorul Oficial Nr. 6-12/44 din 01.01.2004. 
 

 Legea nr. 245 din 27.11.2008 cu privire la secretul de stat, Monitorul Oficial Nr. 45-46 din 
27.02.2009. 
 

 Legea Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, Monitorul 
Oficial Nr. 171-175 din 14.10.2011. 
 

 Legea nr.142 din 19.07.2018 cu privire la schimbul de date și interoperabilitate. 
 



 

 Hotărârea Guvernului Nr. 735 din 11.06.2002 cu privire la sistemele speciale de 
telecomunicații ale Republicii Moldova, Monitorul Oficial Nr. 79-81 din 20.06.2002. 
 

 Hotărârea Guvernului Nr.945 din 05.09.2005 cu privire la centrele de certificare a cheilor 
publice, Monitorul Oficial Nr. 123-125 din 16.09.2005.  
 

 Hotărârea Guvernului Nr. 320 din 28.03.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind 
modul de aplicare a semnăturii digitale în documentele electronice ale autorităților publice, 
Monitorul Oficial Nr. 51-54 din 31.03.2006. 
 

 Hotărârea Guvernului Nr. 1123 din 14.12.2010 privind aprobarea Cerințelor față de 
asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul 
sistemelor informaționale de date cu caracter personal, Monitorul Oficial Nr. 254-256 din 
24.12.2010.  
 

 Hotărârea Guvernului nr. 1176 din 22.12.2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire 
la asigurarea, regimului secret în cadrul autorităților publice și al altor persoane juridice, 
Monitorul Oficial Nr. 139-145 din 26.08.2011. 
 

 Hotărârea Guvernului nr. 710 din 20.09.2011 cu privire la aprobarea Programului strategic 
de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare), Monitorul Oficial Nr. 156-159 
din 23.09.2011. 
 

 Hotărârea Guvernului nr.656 din 03.04.2019 privind platforma de interoperabilitate 
(MConnect). 
 

 Reglementarea tehnică „Procesele ciclului de viață al software-lui” RT 38370656-002:2006; 
Monitorul Oficial Nr. 95-97/335 din 23/06/2006.  
 

 Standardul Republicii Moldova SMV ISO CEI 15288:2009, „Ingineria sistemelor și 
softwareului. Procesele ciclului de viață al sistemului”.  
 

 Alte legi, acte normative, standarde în vigoare în domeniul TIC. 
 
 
Pentru conceptualizarea și dezvoltarea sistemului informaţional (platforma web și aplicația 
mobilă) este oportună implementarea principiilor expuse în următoarele ghiduri și recomandări 
internaționale: 
 

- World Wide Web Consortium (W3C) Recommendations (http://www.w3c.org) on the 

quality of web page content, possibilities to view the information correctly by the 

commonly used Internet browsers and compatibility with different IT platforms; 



 

- WAI (Web Accessibility Initiative) Recommendations (http://www.w3c.org/WAI) on 

ensuring the possibility for people with disabilities to use the site resources; 

- WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) Recommendations 

http://www.w3.org/TR/WCAG20/) 

- W3C Recommendations (http://validator.w3.org) on WEB page testing. All WEB pages 

shall be tested as per these Recommendations. 

 

Cerințe specifice pentru dezvoltatorul sistemului informatic (platforma web și aplicația 

mobilă) 

- Dezvoltatorul sistemului informatic (platforma web și aplicația mobilă) trebuie să fie 
înregistrat în Republica Moldova, sau să fie o companie cu capital străin sau filială a unei 
companii cu sediul în altă țară și să nu fie/fost implicată în acțiuni frauduloase; 

- Abordare din punct de vedere al managementul trebuie să fie Agile. 
- Prezentarea dovezilor de elaborare a sistemelor informaționale (informatice) pentru 

diverse organizații/ instituții.  
- Prezentarea dovezilor de elaborare a sistemelor informaționale (informatice) create pentru 

instituțiile publice va prezenta un avantaj.  
- Prezentarea recomandărilor din partea beneficiarilor. 

 

Principiile de bază ale sistemului informatic (platforma web și aplicația mobilă) 

Întru asigurarea obiectivelor înaintate soluției informatice, la proiectarea, realizarea și 
implementarea sistemului informaţional (platforma web și aplicația mobilă) de sesizare a 
problemelor de mediu trebuie să se țină cont de următoarele principii generale: 

 Principiul legalității: care presupune crearea și exploatarea sistemului informatic în 
conformitate cu legislația națională în vigoare și a normelor și standardelor internaționale 
recunoscute în domeniu; 

 Principiul divizării arhitecturii pe nivele: constă în proiectarea independentă a 
componentelor sistemului informaţional (platforma web și aplicația mobilă)în 
conformitate cu standardele de interfață dintre nivele; 

 Principiul arhitecturii bazate pe servicii (SOAP): constă în distribuirea funcționalității 
aplicației în unități mai mici, distincte - numite servicii - care pot fi distribuite într-o rețea și 
pot fi utilizate împreună pentru a crea aplicații destinate implementării funcțiilor de 
business ale sistemului informatic. 

 Principiul datelor sigure: stipulează introducerea datelor în sistem doar prin canalele 
autorizate și autentificate; 

 Principiul securității informaționale: presupune asigurarea unui nivel adecvat de 
integritate, selectivitate, accesibilitate și eficiență pentru protecția datelor de pierderi, 
alterări, deteriorări și de acces nesancționat. 



 

 Principiul transparenței: presupune proiectarea și realizarea conform principiului modular, 
cu utilizarea standardelor transparente în domeniul tehnologiilor informatice și de 
telecomunicații; 

 Principiul expansibilității: stipulează posibilitatea extinderii și completării sistemului 
informatic cu noi funcții sau îmbunătățirea celor existente; 

 Principiul de prioritate a primei persoane / a centrului unic: presupune existența unei 
persoane responsabile de rang înalt, cu drepturi suficiente pentru luarea deciziilor și 
coordonarea activităților în vederea creării și exploatării sistemului informatic; 

 Principiul scalabilității: presupune asigurarea unei performanțe constante a soluției 
informatice la creșterea volumului de date și a solicitării sistemului informatic; 

 Principiul simplității și comodității utilizării: presupune proiectarea și realizarea tuturor 
aplicațiilor, mijloacelor tehnice și de program accesibile utilizatorilor Sistemului, bazate pe 
principii exclusiv vizuale, ergonomice și logice de concepție; 

 Principiul integrității, plenitudinii și veridicității datelor: presupune implementarea 
mecanismelor care permit păstrarea conținutului și interpretării univoce a datelor în 
condițiile unor influențe accidentale și eliminării fenomenelor de denaturare sau lichidare 
accidentală a acestora, furnizarea unui volum de date suficient executării funcțiilor de 
business al sistemului informatic și asigurarea unui grad înalt de corespundere a datelor cu 
starea reală a obiectelor pe care le reprezintă și care fac parte dintr-un sector concret al 
sistemului informatic. 

 
În particular, pentru arhitectura sistemului informatic se insistă asupra respectării următoarelor 
principii primordiale: 

- implementarea unei soluții client-server WEB based cu acces autorizat la interfață și date; 
- asigurarea unei securități sigure a sistemului informatic pentru a proteja informația și 

subsistemele componente împotriva utilizării lor neautorizate sau a divulgării informației 
cu caracter personal sau a celei atribuite la secret de stat; 

- recunoașterea informației ca patrimoniu și gestionarea ei adecvată; 
- dezvoltarea și implementarea sistemului informatic oferind posibilitatea reutilizării lor 

pentru alte procese sau în perspectiva asigurării posibilității de dezvoltare de noi 
funcționalități; 

- minimizarea numărului diferitor tehnologii și produse care oferă aceleași funcționalități 
sau sunt similare după destinație; 

- asigurarea unei viteze performante de procesare a solicitărilor subsistemelor informatice; 
- asigurarea capacității de restabilire în urma dezastrelor (asigurarea securității fizice și 

logice) ca parte componentă a planului de implementare. 
 

Durată: 

50 de zile lucrătoare de la semnarea contractului 

 

 



 

Descrierea detaliată a cerințelor tehnice 

 

Cerințe legate de stilul grafic: 

Stilul grafic și conceptul vizual al sistemului informaţional (platforma web și aplicația mobilă) 

trebuie să fie proiectat de dezvoltator cu ghiduri grafice furnizate de A.O. Centrul Naţional de 

Mediu. 

Site-ul web trebui să aibă un mobile-responsive design care să fie accesibil de utilizatorii care nu 

au descărcată aplicația de pe telefoanele mobile și smartphone-urile acestora. 

 

Cerințe legate de accesibilitate: 

Platforma trebui să corespundă Ghidului de accesibilitate pentru conținutul web (WCAG 2.0) care 

să asigure că conținutul web să fie accesibil și să răspundă nevoilor individuale și ale instituției. 

Site-ul web ar trebui să fie accesibil pentru utilizatorii de PC-uri și dispozitive mobile: 

Utilizatori de PC (desktop): 

 cu gama de culori de minim 16 octeți; 

 cu rezoluția minimă 1024 x 768; 

 Utilizarea platformei de PC, și ca browser - ultimele versiuni ale Google Chrome, Mozilla 

Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer 11+, Microsoft Edge 

Utilizatori de aplicaţie mobilă: 

 Compatibil cu sistemele de operare iOS, Android și Windows 

 Rezoluția ecranului accesibilă pentru smartphone-uri și tablete (pentru Android ) 

 < 768px pentru mobile, >768 <1024px pentru Tableta, >1024px pentru Desktop 

 

Cerințe pentru proiectarea site-ului web şi aplicaţia mobilă: 

Platforma trebui să aibă un responsive design. Aceasta trebui să îndeplinească următoarele 

criterii: 

 Acces eficient la conținutul site-ului web pentru utilizatorii cu diferite niveluri de abilități 

IT; 



 

 Prezentare predictibilă și intuitivă a structurii și conținutului site-ului. Site-ul web trebui să 

aibă o structură liniară ușor de navigat, cu ierarhii limitate, care permite gestionarea 

cabinetului personal, vizualizarea datelor și alte funcții de asistență disponibile pe 

platformă. 

 Proiectarea trebui să fie optimizată pentru a asigura o navigare rapidă și fără efort pe site. 

Criteriile de testare a funcţionării Sistemului Informaţional sunt: 

Ușor de accesat Ghidul utilizatorului care prezintă platforma și funcționalitatea 

acesteia; 

Procedura de sesizare rapidă și ușor de utilizat pentru utilizatori; 

Căutare rapidă și filtrare a informațiilor relevante; 

Management intuitiv al cabinetului personal; 

Vizualizarea și analiza datelor publice în timp real. 

Sistemul informaţional (platforma web și aplicația mobilă) și toate funcționalitățile sale ar 

trebui să fie disponibile în trei limbi – Română, Rusă și Engleză. Trecerea de la o versiune 

lingvistică la alta trebuie să fie posibilă prin schimbarea versiunii lingvistice cu ajutorul unor 

referințe de hipertext. 

 

Site-ul web trebuie să fie proiectat pentru dispozitive mobile spre Desktop (contractantul trebuie 

să ia în calcul accesarea Utilizatorul Final pe platforma web mai întâi de pe dispozitive mobile apoi  

pe Desktop). 

 

Cerințe privind sistemul informaţional (platforma web și aplicația mobilă): 

Sistemul informaţional (platforma web și aplicația mobilă) ar trebui să conţină două 

caracteristici cheie. 

1. Un sistem de sesizare a problemelor (cetățean către autorități) care va permite cetățeanului să 

sesizeze online problemele de mediu pe care le întâmpină în localitate (Poluarea/ folosirea 

nerațională resurselor acvatice; Deversări ilegale; Poluarea aerului atmosferic; Poluarea cu 

deșeuri și substanțe chimice; Deşeuri abandonate;  Braconajul; Defrişări/ Tăierea copaci ilegală; 

Poluarea/folosirea nerațională a resurselor energetice; Problemele care nu pot fi clasificate să fie 

plasată în “Altele”). 

2. Un sistem de notificare a cetățenilor (autorități către cetățean) care va permite autorității să 

notifice utilizatorii platformei cu privire la problemele sesizate. 



 

 Furnizorii de servicii pot oferi tehnologia la discreția sa, dar ar trebui să fie compatibile cu 

sistemele de operare majore pentru PC și mobil. 

 Sistemul informaţional trebuie să includă o interfață de administrator back-end. 

 Sistemul informaţional trebui să includă un instrument de vizualizare a datelor publice 

pentru utilizare publică. 

 Sistemul informaţional trebui să includă funcții de geolocalizare și geotagging. 

 Sistemul informaţional trebuie să includă o capacitate de gestionare și stocare a imaginii. 

 Sistemul informaţional trebuie să includă o capacitate de gestionare și stocare a 

videourilor. 

 Sistemul informaţional trebui să includă un tablou de bord pentru ca autoritatea să 

vizualizeze cererea cetățenilor / sesizările. 

Politică de securitate 

 Site-ul web ar trebui să reflecte practicile de codare securizată OWASP (Ghidul OWASP) 

pentru a asigura protecția site-ului și securitatea datelor. 

 Testarea site-ului pentru lipsa vulnerabilităților de securitate (de exemplu, SQL Injection, 

Cross Site Scripting etc.); 

 Contractantul sa ia in calcul metoda de securitate intre aplicația client si server folosind 

metode de securitate cum ar fi OUTH2 si JWT. 

Confidențialitate și politica de cookie-uri 

 Politica de confidențialitate și cookie-uri ar trebui să fie în conformitate cu legislația 

națională privind gestionarea și protecția datelor cu caracter personal. 

 Site-ul web ar trebui să afișeze în mod clar politica de confidențialitate și cookie-uri 

utilizatorilor platformei. 

Aplicația mobilă 

Aplicația mobilă trebuie să fie compatibilă cu platforme Android, IOS şi Windows. 

Caracteristici principale: 

- oferă proceduri simplificate de raportare a problemelor din teren; 

- furnizează informații exacte despre locația problemei; 

- permite cetățenilor să trimită fotografii/ video ale problemei. 

 

 



 

Notificări 

Tipul notificării Declanșat de eveniment (Triggered by event) 

E-mail Raportul trimis 
E-mail Starea problemei a fost schimbată 
Push notifications for mobile applications Starea problemei a fost schimbată 
Notă: Subiectele și textul e-mailului trebui să fie modificabile în tabelul de setări al bazei de date. 

 

Forms content 

Formular web pentru sesizare (numai cetățeanul/ OSC înregistrat / logat poate raporta): 

Numele câmpului (Field name) Tipul câmpului (Field type) Note 

Categoria de probleme Lista verticală (Dropdown 
list) 

mandatory 

Geolocation Interactive map Open-source maps, 
mandatory in case if Street 
information below is not 
provided 

Adress (locality, street) Characters mandatory in case if 
Geolocation information 
above is not provided 

Upload picture/photo Upload button optional 
Upload video Upload button optional 
Problem description Multi-line text  Up to 300 characters, 

optional  
Report publicly available Checkbox Default value is Checked 
Feedback Checkbox Default value is Checked 
Notă: Formularul trebuie să conțină informații care nu pot fi modificate despre țară din setări. 

Formularul aplicaţiei mobilă pentru sesizare (numai cetățeanul/ OSC înregistrat / logat poate 

raporta): 

Numele câmpului (Field 
name) 

Tipul câmpului (Field type) Note 

Categoria de probleme Lista verticală (Dropdown 
list) 

mandatory 

Geolocation Interactive map Open-source maps, 
mandatory in case if Street 
information below is not 
provided 

Adress (locality, street) Characters mandatory in case if 



 

Geolocation information 
above is not provided 

Upload picture/photo Upload button optional 
Upload video Upload button optional 
Problem description Multi-line text  Up to 300 characters, 

optional  
Report publicly available Checkbox Default value is Checked 
Feedback Checkbox Default value is Checked 
Notă: Formularul trebuie să conțină informații care nu pot fi modificate despre țară din setări. 

 

Înregistrarea Utilizatorului şi autentificarea 

Sistemul informaţional trebuie să permită înregistrarea utilizatorului (create contului) pentru 

utilizatorii noi. 

În această ordine de idei, acest obiect informațional va conține următoarele categorii de 

informație: 

- login de acces (adresa E-mail); 

- numele utilizator; 

- prenumele utilizator; 

- tip persoană 

- numele de organizaţie 

- adresă poștală utilizator; 

- localitate; 

- număr telefon de contact; 

- parolă de acces; 

- re-introdu parola de acces 

- ţară 

Formularul de autentificare trebuie să conțină câmpul CAPTCHA. E-mailul furnizat de utilizator în 

timpul înregistrării trebuie validat. 

Notă: Contractul trebuie să ia în considerare că după caz categoriile de informaţii pot fi supuse 

modificărilor. 

 

 



 

Setările sistemului 

Setările sistemului trebuie configurabile utilizând interfața de administrare backend 

- subiectul e-mailului de notificare pentru toate tipurile de notificări 

- textul e-mailului de notificare pentru toate tipurile de notificări 

- Localitate 

- Țară 

Logarea 

Sistemul  trebui să aibă partea de logare cu următoarele funcționalități: 

Log type Triggered by event 
User login On login of user 
Admin login On login of administrator 
Problem reported On save of problem report 
Report status changed On report status change 
Email notification sent On successful email sent 
Push notification sent On successful push notification sent 
Notă: Informațiile de jurnal trebuie să fie accesibile de către Administrator din interfața backend. 

Structura bazei de date 

Table Users / Utilizatori 

Table Reports / Raportari: FK to Users, Report Status, Report Category 

Table Institutions /Institutii: FK to Report Category 

Table Institutions Administrators: FK to Report Category, Institutions 

Table Report Status 

Table Report Category 

Table Report Logs FK to table Reports, Users, Institutions Administrators 

Table Report Comments FK to table Reports (reserved for the future needs) 



 

ID

login de acces (E-mail) 

Users

Parola

Re-introdu parola

Numele

Prenumele

Numele organizaţiei

Numărul de telefon

Adresa postală

Localitatea

Cod poştal (opţional)

Ţara

ID

Utilizatori, FK

Reports

Categorie, FK

Statut

Geolocation

Adresa

Foto

Video

Descriere

Public

Timestamp

ID

Status

Reports

ID

Comentarii

Reports

Utilizatori, FK

Report

Timestamp

ID

Utilizatori

Reports Logs

Admin

Event

Report

Timestamp

ID

Categorie

Reports Category

ID

Name

Institutions

ID

Nume

Reports

Prenume

E-mail

Instituţie, FK

Departament

Localitate

Category

Institution Domain Categorie, FK

Valid
 

API 

Sistemul informaţional trebui să ofere servicii de REST API bazat pe principe de securitate cu 

token (OUTH si JWT) 

 

Rapoarte 

Sistemul informaţional trebuie să ofere următoarele rapoarte utilizând metodele proprii de 

convertire stocate pe serverul platformei web dar nu surse externe(pentru a nu divulga date cu 

caracter confidențial): 

- Toate rapoartele pe localităţi/ raioane/ la nivel naţional după tipul categorie 

- Rapoarte rezolvate pe localităţi/ raioane/ la nivel naţional după tipul categorie 

- Rapoarte nerezolvate pe localităţi/ raioane/ la nivel naţional după tipul categorie 

 



 

Formatul rapoartelor trebuie să fie: 

- Web-based 

- CSV 

- XML 

- HTML 

- Raport PDF pentru aprobare. 

Cu posibilitatea partajării rapoartelor prin API controlate cu date de acces. 

Notă: Sistemul informaţional trebuie să permită crearea şi transmiterea automată de news letters 

privind statisticile de sesizări pe localităţi/ raioane/ la nivel naţional după categorie. 

 

Părțile implicate și roluri ale sistemul informatic  

Următoarele entități sunt interesate sau trebuie implicate în procesul de elaborare sau exploatare 

a platformei naţionale:  

 Inspectoratului pentru Protecția Mediului în calitate de autoritate publică care are 

misiunea să implementeze politica statului în domeniul protecției mediului și utilizării 

raționale a resurselor naturale, exercitarea controlului și supravegherii de stat, prevenirea 

și contracararea încălcărilor în domeniile de competență, pentru a asigura un nivel înalt de 

supraveghere și protecţie mediului, a intereselor publice, siguranța ecologică a statului și 

altor valori ocrotite legislație. IPM va fi utilizatorul şi  posesorul sesizărilor problemelor de 

mediu din cadrul platformei naţionale. 

 A.O. Centrul Naţional de Mediu (CNM) în calitate de instituţie care va coordona 

implementarea platformei naţionale. A.O. CNM va fi deținătorul platformei naţionale. 

 A.O. EcoContact în calitate de instituţie care va finanţa şi va monitoriza activităţile de 

dezvoltare şi implementare a platformei naţionale. 

 ˮInstituția Publică ˮServiciul Tehnologia Informației și Securitate Ciberneticăˮ - 

posesor al platformei tehnologice guvernamentale comune (MCloud) unde sunt găzduite 

sisteme informatice cu care va interacționa platforma naţională sau servicii de platformă 

implementate.  

 ˮInstituția Publică ˮAgenția de Guvernare Electronicăˮ – în calitate de entitate ce 

implementează politica de modernizare a serviciilor guvernamentale și de e-Transformare 

a guvernării în cadrul administrației publice centrale de specialitate, de dezvoltator al 



 

platformei tehnologice guvernamentale comune (MCloud), de posesor și deținător al 

platformei de interoperabilitate (MConect) și de autoritate competentă pentru asigurarea 

schimbului de date și interoperabilității. 

 Ministerul Economiei și Infrastructurii – în calitate de organ principal de politici și 

norme privind elaborarea și implementarea resurselor informaționale de stat. 

 Cetăţeni / OSC – în calitate de furnizori de sesizări a problemelor de mediu 

 Autorități publice și instituții – în calitate de furnizori și utilizatori de date. 

 

Business process ale sistemului informatic 

Sistemul  informatic al platformei naţionale trebuie să includă următoarele roluri: 

1. Rolul de administrator 

Administratorul ar trebui să aibă un tablou de bord pentru a vedea sesizările cetățenilor 

(inclusiv în forme de grafice/ diagrame), schimbările de stare și instituţia/ departamentul 

responsabil care gestionează cererea/ rapoartele pe baza clasificării predeterminate a 

problemelor (inclusiv în forme de grafice/ diagrame). 

2. Rolul editorului 

Rolul editorului care urmează să fie proiectat pentru departamentul care va gestiona 

sesizările cetățenilor, acesta ar trebui să aibă un tablou de bord pentru a vedea/ gestiona 

sesizările cetățenilor. Editorul trebui să verifice validitatea sesizării, să stabilească ori de 

câte ori are conținut necorespunzător și să aleagă publicarea acestuia din fluxul public. 

Editorul va avea dreptul să editeze sesizarea și să solicite informații suplimentare de la 

persoana care a sesizat o problemă pe baza informațiilor de contact.  Editorul trebuie să 

aibă acces numai la grupuri de sesizări desemnate, alte grupuri, nu ar trebui să fie 

accesibile. Editorul trebuie să poată tipări cereri / rapoarte individuale generate de 

utilizator pe pagina web în format PDF. Informațiile tipărite trebui să includă numele 

utilizatorului, adresa de e-mail a utilizatorului, categoria sesizată, adresa, fotografia / 

imaginea încărcată și descrierea. 

3. Rolul de utilizator 

Utilizatorii platformei sunt cetățenii/ OSC-urile care pot sesiza online problemele pe care le 

întâmpină zilnic în comunitățile lor. 

Platforma trebuie să includă înregistrarea utilizatorului, care să permită cetățeanului să 

aibă un cabinet personal care să gestioneze și să urmărească starea problemelor sesizate. 

4. Rolul de administrator general 

Administratorul general ar trebui să aibă un tablou de bord pentru a vedea doar în forme 

de grafice/ diagrame totalitatea sesizărilor  cetăţenilor în dependenţă de categorie/ 



 

localitate/ raion fără a avea acces la datele – informaţia transmisă despre fiecare utilizator 

în parte. 

 

Notă. După caz, pe parcurs contractantul trebuie să ia în considerare faptul că rolurile pot fi 

modificate la solicitare. 

 

 

 

Managementul sesizărilor cetăţenilor  

Problemele sesizate pe platformă pot fi realizate numai de utilizatorii înregistrați. Raportul 

generat de utilizator ar trebui să includă: 

 Categoria de probleme pe care utilizatorul o selectează dintr-o listă de categorii disponibile. 

Categoriile includ: 

o Poluarea/ folosirea nerațională resurselor acvatice  

o Deversări ilegale 

o Poluarea aerului atmosferic 

o Poluarea cu deșeuri și substanțe chimice 

o Deşeuri abandonate 

o Braconajul 

o Defrişări/ Tăierea copaci ilegală 

o Poluarea/folosirea nerațională a resurselor energetice  

o Problemele care nu pot fi clasificate să fie plasată în “Altele”. 

Notă: Contractul trebuie sa ia în calcul că la solicitarea beneficiarului se va introduce 

noi categorii sau sub-categorii. 

 Adresa unde a fost observată problema, de preferință geolocalizată automat prin 

dispozitivul utilizatorului. 

 Opțional, atașat fotografie a incidentului sau a problemei identificate. 

 Opțional, atașat video a incidentului sau a problemei identificate. 

 Descriere opțională introdusă manual de utilizator pentru a oferi detalii suplimentare 

privind sesizarea. Spațiul pentru a furniza descrierea ar trebui să fie limitat la 300 de 

caractere cu spații. 

Utilizatorul poate alege să facă publică sesizarea / sesizările sale în procesul de rapoarte pe 

platformă. Odată ce utilizatorul a apăsat butonul transmite sesizarea urmează a fi transmis o 

notificare printr-un email la adresa IPM. Totodată, va fi posibilă ca sesizarea să fie validată de 



 

administrator / editor cu drepturi de acces. Utilizatorul care a sesizat o problemă ar trebui să 

poată gestiona sesizările sale în cabinetul său unde poate urmări / defini starea acestora, după caz. 

De, gestionarea sesizărilor cetățenilor de mediu va fi responsabil IPM care va avea cabinetul 

personal (tabloul de bord) unde va putea gestiona sesizările cetățenilor de mediu. Înafara de 

cabinetul personal, instituția responsabilă de gestionarea sesizărilor va primi o notificare prin e-

mail atunci când se va forma o nouă cerere cu indicarea tuturor informaţiilor specificate în 

sesizare. 

 

 

Interfață de administrator Backend 

Conținutul site-ului web va fi administrat printr-o interfață de administrator backend cu o 

interfață prietenoasă în română și rusă. Interfața de administrator backend ar trebui să aibă 

mecanisme de stabilire a principiilor pentru autorizarea utilizatorilor, precum și drepturile și 

rolurile acestora. Prin urmare, ar trebui să fie posibil să se partajeze competențele de administrare 

a compartimentelor site-ului web între utilizatori diferiți. 

Interfața de administrator backend a site-ului web ar trebui să ofere administratorilor 

posibilitatea de a: 

 Administrarea structurii site-ului web 

 Gestionarea bazei de date a utilizatorilor care va include informații de contact și link către 

sesizările lor. 

Cerințe pentru autentificarea utilizatorului 

Pentru Rolul de Administrator si Editor trebuie sa fie creata o adresa specială cu posibilitatea 

autentificării prin MPASS. 

Pentru Rolul de utilizator trebuie sa fie autentificarea simpla prin crearea contului in sistemului 

informațional (platforma web şi aplicaţia mobila) sau prin intermediul platformelor sociale 

(google/ facebook etc) cu interceptarea datelor nume/email/ numărul de telefon. 

 Notă: Metodele alternative de autentificare fezabile pentru platformă vor fi supuse discuției. 

 

Cerințe pentru căutarea informațiilor 

Sistemul informaţional (platforma web și aplicația mobilă) ar trebui să aibă un mecanism de 

căutare și sortare care va face parte integrantă a instrumentului de vizualizare a datelor (de 



 

exemplu: – Alertele sub formă de listă, cu opțiunea de filtrare după numele localității/ după 

tipul categoriei/ după tipul instituţiei/ după statutul sesizării;  Alerte pe o hartă interactivă; Alerte 

afișate doar cu poză şi text). 

 

Cerințe pentru asigurarea calității soluției livrate 

Soluția dezvoltată trebuie testată pentru a evalua funcționalitatea și capacitatea de utilizare a 

clientului și serverului platformei. 

De asemenea, testul trebuie să confirme compatibilitatea interfeței pe diferite platforme (desktop 

și mobile) și dispozitive (PC, smartphone-uri, tablete).  Site-ul dezvoltat trebuie să fie optimizat 

atât pentru utilizare desktop cât și pentru mobil. 

 

Cerințe pentru structura eventuală a site-ului web şi aplicaţia mobilă 

Linkuri rapide 

 Prima pagină 
o Login/registration  

o Public feed of approved citizen reports  

o Map with pinned citizen reports  

 

 A doua pagină 

o Alertă nouă 

o Alertele mele 

o Alerte recente 

o Contul meu 

o Informaţii utile 

 Pagina de sesizare (Alertă nouă) 

o Categorie din meniul drop-down (obligatoriu) 

o Adresa geolocalizată automat pe hartă sau fixată manual de utilizator (obligatoriu) 

o Încarcă foto (opţional) 

o Încarcacă video (opţional) 

o Descriere 

o Indică dacă alerta să fie anonimă sau publică  

o Indică dacă doreşti feedback 

 Alertele mele 

o Lista sesizărilor utilizatorilor cu urmărirea stării 

 Alertele recente 



 

o Utilizatorul va putea vizualiza alertele sub formă de listă, cu opțiunea de filtrare 

după numele localității/ după tipul categoriei/ după tipul instituţiei/ după statutul 

sesizării  

o Utilizatorul va putea vizualiza alertele pe o hartă interactivă 

o Utilizatorul va putea vizualiza alertele afișate doar cu poză şi text 

 Contul utilizatorului 

o Editează profilul 

 Informaţii utilie 

o Telefon de contact 

o Ghidul utilizatorului 

o Statistica sesizărilor 

o Despre proiect 

 

Cerințe pentru instruirea persoanelor responsabile cu privire la utilizarea Sistemul 

informaţional (platforma web și aplicația mobilă)  

 

Contractorul trebuie să elaboreze un ghid de utilizare și să ofere instruire persoanelor 

responsabile privind utilizarea sistemului informaţional (platforma web și aplicația mobilă) 

(minim 2 instruiri – pentru Rolul de administrator si Rolul de Editor). După caz, Contractorul ar 

putea elabora un video - scurt metraj privind Sistemul informaţional (platforma web și aplicația 

mobilă) care va fi utilizat pentru Rolul de utilizatori. 

 

Cerințe privind durata îndeplinirii sarcinii 

Platforma web şi aplicaţia mobilă trebui să fie lansată în termen de 50 de zile lucrătoare de la 

momentul semnării contractului de furnizare a serviciilor. 

 

 

Cerințe de sistem privind hosting 

Sistemul informaţional trebuie să fie amplasat pe platforma – MclouD sau pe alt hosting. 



 

În faza de dezvoltare, sistemul informaţional (platforma web și aplicația mobilă) va fi plasat pe 

serverul contractantului, la care A.O. Centrul Naţional de Mediu/ IPM va avea acces, inclusiv şi 

pentru testarea și încărcarea conținutului, după caz lansarea sistemului informaţional. 

După terminarea lucrărilor, Contractorul va asigura transferul sistemului informaţional și baza de 

date pe serverul ales de A.O. Centrul Naţional de Mediu. 

 

Optimizare pentru motoarele de căutare (SEO) și rețelele sociale 

Website-ul va fi dezvoltat și optimizat astfel încât motoarele de căutare să fie indexate 

corespunzător. Unele dintre cerințe sunt: 

- Este posibil să editați etichete META prin intermediul panoului de administrare. Etichetele 

META sunt comune pentru întregul site, dar este posibil să se indice alte etichete META 

pentru alte pagini; 

- Crearea XML Sitemap; 

- Stilurile site-ului web se păstrează într-un fișier separat. 

Website-ul (și oricare dintre paginile sale) trebuie optimizate pentru a fi distribuite cu ușurință și 

în mod corespunzător prin rețelele sociale (open graph, card validator, etc). 

 

Testarea 

Funcționalitatea sistemului informaţional (platforma web și aplicația mobilă) trebui să fie 

asigurată de contractor prin furnizarea de teste relevante. 

 

Perioada de garanție, remedierea erorilor 

Pe parcursul a 3 ani de la livrare, contractorul trebuie să asigure remedierea erorilor şi 

modificările solicitate de implementator. 

 

 

 

 



 

Documentare și instruire 

Contractorul trebuie să ofere Ghiduri de utilizare, instalare și administrare în limbile română, 

engleză și rusă (pentru ca personalul de asistență și administratorii de sistem să poată încărca 

informațiile/conținutul pe site, întreține și administra sistemul). 

După caz, contractorul ar putea crea ghiduri de utilizare pentru Rolul de utilizatori în format 

video. 

 

Traducere 

Contractorul trebuie să asigure traducerea sistemului informaţional (platforma web și aplicația 

mobilă) în limbile română, engleză și rusă. 

 

Definiții și termeni folosiți în document 

Abbreviation/Acronym Description 
API Application programming interface 
CAPTCHA A CAPTCHA is a type of challenge–response 

test used in computing to determine 
whether or not the user is human. 

FK Foreign key. In the context of relational 
databases, a foreign key is a field in one 
table that uniquely identifies a row of 
another table or the same table. 

META tags Meta tags describe a page's content. 
OWASP Open Web Application Security Project 
Responsive design An approach to web design that makes web 

pages render well on a variety of devices 
and window or screen sizes. 

REST Representational State Transfer 
SQL Structured Query Language. SQL is used to 

communicate with a database. 
IPM Inspectoratul pentru Protecţia Mediului 
CNM Centrul Naţional de Mediu 
XML Extensible Markup Language (XML) is a 

markup language that defines a set of rules 
for encoding documents in a format that is 
both human-readable and machine-
readable. 



 

 

 

Expected Deliverables and estimated timing 

 Deliverables Estimated timing 
1.  Identifying the project goals and functionality, finalizing the 

technical specifications, requirements and finding solutions 
to potentially challenging issues / Complete functional and 
design specifications. 

5 Days 

2.  Creating basic system architecture and visual design 
(UI/UX) / Draft system architecture, final product design. 

7 days 

3.  Software development process. / Full-featured functioning 
software product. 

30 days  
 

4.  Quality assurance process. / Finalized software product of 
the required quality. 

5 days 

5.  Training / Training for employees organized and 
successfully conducted. 

1 days 

6.  Deployment, maintenance and support / Software 
maintenance and support for a specified period. Up-to-date 
software product. 

2 days 

7.  Technical documentation development/Complete 
deployment guide, installation guide, user and 
administrator guide 

 

8.  Development of mobile app 20 working days 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bid Data Sheet 

 

No. Data Specific Instructions / Requirements 

 

1.  Language of the Proposal Romanian or English 

2.  Pre-proposal conference Will not be conducted 

3.  Proposal Validity Period 90 days 

4.  Bid Security Not Required 

5.  Advanced Payment upon signing of 

contract 

Not Allowed 

6.  Liquidated Damages Will be imposed as follows: 0.25% of contract for every 

day of delay, up to a maximum duration of 1 calendar 

month, thereafter, the contract may be terminated. 

7.  Performance Security Not Required 

8.  Currency of Proposal Moldova Lei 

9.  Deadline for submitting requests for 

clarifications/ questions 

1 day before the submission deadline 

10.  Contact Details for submitting 

clarifications/questions 

E-mail address: cnm@environment.md  

11.  Manner of Disseminating Supplemental 

Information to the RFP and 

responses/clarifications to queries 

Direct communication to prospective Proposers by email 

12.  Deadline for Submission 20 May 2020; 14:00 (GMT +2, Moldova Local Time) 
 

Note: 

- Complete Proposals must be received by National Environment 
Centre in the manner, and no later than the date and time, specified in 
the BDS. National Environment Centre shall only recognize the date 
and time that the bid was received by National Environment Centre 
- National Environment Centre shall not consider any Proposal that is 
submitted after the deadline for the submission of Proposals. 

mailto:cnm@environment.md


 

13.  Submission - The Bidder shall submit a duly signed and complete 

Proposal comprising the documents and forms in 

accordance with the requirements in the BDS. The 

submission shall be in the manner specified in the BDS. 

- The Proposal shall be signed by the Bidder or person(s) 

duly authorized to commit the Bidder. The authorization 

shall be communicated through a document evidencing 

such authorization issued by the legal representative of 

the bidding entity, or a Power of Attorney, accompanying 

the Proposal. 

- Bidders must be aware that the mere act of submission 

of a Proposal, in and of itself, implies that the Bidder fully 

accepts the National Environment Centre Contract Terms 

and Conditions (by the case can request preliminary 

Contract Terms and Conditions). 

14.  Proposal Submission Address Offers can be submitted only through Hard copy (manual) 

submission at address:  

Centrul National de Mediu / National Environmental 

Center 

str. Sfatul Ţării 61, of. 20 
mun. Chisinau, MD-2004 
Republica Moldova 
tel. (+373 22) 106681 
mob. (+373) 69888133 
fax (+373 22) 106680 
 

Note:  

Hard copy (manual) submission by courier or hand delivery allowed 
or specified in the BDS shall be governed as follows: 

a) The signed Proposal shall be marked “Original”, and its copies 
marked “Copy” as appropriate. The number of copies is indicated in 
the BDS. All copies shall be made from the signed original only. If there 
are discrepancies between the original and the copies, the original 
shall prevail. 

b) The Technical Proposal and the Financial Proposal envelopes MUST 
BE COMPLETELY SEPARATE and each of them must be submitted 
sealed individually and clearly marked on the outside as either 
“TECHNICAL PROPOSAL” or “FINANCIAL PROPOSAL”, as appropriate. 
Each envelope SHALL clearly indicate the 

name of the Bidder. The outer envelopes shall: 

i. Bear the name and address of the bidder; 

ii. Be addressed to National Environment Centre as specified in the 



 

BDS 

iii. Bear a warning that states “Not to be opened before the time and 
date for proposal opening” as specified in the BDS. 

If the envelopes and packages with the Proposal are not sealed and 
marked as required, National Environment Centre shall assume no 
responsibility for the misplacement, loss, or premature opening of the 
Proposal. 

15.  Proposal Opening 20 May 2020; 14:30 (GMT +2, Moldova Local Time) 
 

Note: 
- A Bidder may withdraw, substitute or modify its Proposal after it has 
been submitted at any time prior to the deadline for submission. 

- A bidder may withdraw, substitute or modify its Proposal by sending 
a written notice to National Environment Centre, duly signed by an 
authorized representative, and shall include a copy of the 
authorization (or a Power of Attorney). 

- The corresponding substitution or modification of the Proposal, if 
any, must accompany the respective written notice. All notices must be 
submitted in the same manner as specified for submission of 
proposals, by clearly marking them as “WITHDRAWAL” 
“SUBSTITUTION,” or “MODIFICATION”. 

- Proposals requested to be withdrawn shall be returned unopened to 
the Bidders (only for manual submissions), except if the bid is 
withdrawn after the bid has been opened. 

16.  Required Documents that must be 

Submitted to  Establish Qualification of 

Proposers 

 Company Profile, which should not exceed fifteen 
(15) pages, including printed brochures and product 
catalogues relevant to the goods/services being 
procured; 

 Certificate of Registration of the business, including 
Articles of Incorporation, or equivalent document if 
Bidder is not a corporation; 

 Official Letter of Appointment as local representative, 
if Bidder is submitting a Bid in behalf of an entity 
located outside Moldova  

 A detailed description of the enterprise (experience, 
human resources, field-related managerial and 
technical capacities, etc.); 

 A Portfolio containing similar projects implemented;  

 Quality Certificate (e.g., ISO, etc.) and/or other similar 
certificates, accreditations, awards and citations 
received by the Bidder, if any  

 Latest Financial Statement (Income Statement and 
Balance Sheet) 

 Statement of Satisfactory Performance from the Top 3 
Clients in terms of Contract Value the past 4 years 

 All information regarding any past and current 
litigation during the last five (5) years, in which the 
bidder is involved, indicating the parties concerned, 



 

the subject of the litigation, the amounts involved, and 
the final resolution if already concluded, if any 

 The proposed detailed Technical Offer, including the 
constraints of hardware functioning, estimation of 
activities and their duration; 

 Resumes of Key Personnel comprising information 
requested in the Terms of Reference (ToR), explicitly 
for the following key functions: Project Manager; 
Technical Coordinator; Designer; Systems Analyst; 

 Detailed description of the capacities to ensure the 
technical support and provide the methodology of 
solving technical issues that may appear 

17.  Expected date for commencement of 

Contract 

May 25, 2020 

18.  Maximum expected duration of 

contract 

25 May 2020 – 15 July 2020 

19.  Post-Qualification Actions  Verification of accuracy, correctness and authenticity 
of the information provided by the bidder on the 
legal, technical and financial documents submitted; 

 Inquiry and reference checking with other previous 
clients on the quality of performance on ongoing or 
previous contracts completed; 

 Testing and sampling of completed service similar to 
the requirements of National Environment Centre, 
where available; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Evaluation Criteria 

 

Preliminary Examination Criteria 

Proposals will be examined to determine whether they are complete and submitted in accordance with RFP 
requirements as per below criteria on a Yes/No basis: 
 Appropriate signatures 
 Power of Attorney 
 Minimum documents provided 
 Technical and Financial Proposals submitted separately 
 Bid Validity 
 Bid Security submitted as per RFP requirements with compliant validity period 
 

Minimum Eligibility and Qualification Criteria 

Eligibility and Qualification will be evaluated on Pass/Fail basis. 

Subject Criteria Document 
Submission 
requirement 

ELIGIBILITY 

Legal Status Bidder is a legally registered entity. Form B: Bidder 
Information 

Form 

Eligibility Bidder is not suspended, nor debarred, nor otherwise identified as 
ineligible by any international Organization or the World Bank 
Group.  
 

Note. 
Bidders are therefore required to disclose to National 
Environment Centre whether they are subject to any sanction or 
temporary suspension imposed by these organizations. 

Form A: 
Technical 
Proposal 

Submission 
Form 

Conflict of Interest No conflicts of interest in accordance with next clause: 

- Bidders must strictly avoid conflicts with other assignments or 
their own interests, and act without consideration for future work. 
Bidders found to have a conflict of interest shall be disqualified. 
Without limitation on the generality of the above, Bidders, and any 
of their affiliates, shall be considered to have a conflict of interest 
with one or more parties in this solicitation process, if they: 

o Are or have been associated in the past, with a firm or any 
of its affiliates which have been engaged by National 

Form A: 
Technical 
Proposal 

Submission 
Form 



 

Environment Centre to provide services for the 
preparation of the design, specifications, Terms of 
Reference, cost analysis/estimation, and other documents 
to be used for the procurement of the goods and services 
in this selection process; 

o  Were involved in the preparation and/or design of the 
programme/project related to the services requested 
under this RFP; or  

o Are found to be in conflict for any other reason, as may be 
established by, or at the discretion of National 
Environment Centre. 

- In the event of any uncertainty in the interpretation of a potential 
conflict of interest, Bidders must disclose to National Environment 
Centre, and seek National Environment Centre’s confirmation on 
whether or not such a conflict exists. 

- Similarly, the Bidders must disclose in their proposal their 
knowledge of the following: 

o If the owners, part-owners, officers, directors, controlling 
shareholders, of the bidding entity or key personnel are 
family members of National Environment Centre staff 
involved in the procurement functions and/or the 
Government of the country or any Implementing/ 
Financing Partner receiving services under this RFP; and 

o  All other circumstances that could potentially lead to 
actual or perceived conflict of interest, collusion or unfair 
competition practices. 

o Failure to disclose such an information may result in the 
rejection of the proposal or proposals affected by the non-
disclosure. 

Bankruptcy Not declared bankruptcy, not involved in bankruptcy or 
receivership proceedings, and there is no judgment or pending 
legal action against the vendor that could impair its operations in 
the foreseeable future. 

Form A: 
Technical 
Proposal 

Submission 
Form 

QUALIFICATION   

History of Non- 

Performing 

Contracts 

Non-performance of a contract did not occur as a result of 
contractor default for the last 3 years. 
Note: 

Non-performance, as decided by National Environment Centre, shall 
include all contracts where (a) non-performance was not challenged by 
the contractor, including through referral to the dispute resolution 
mechanism under the respective contract, and (b) contracts that were so 
challenged but fully settled against the contractor. Non-performance shall 
not include contracts where Employers decision was overruled by the 
dispute resolution mechanism. Non-performance must be based on all 

Form D: 
Qualification 
Form 



 

information on fully settled disputes or litigation, i.e. dispute or litigation 
that has been resolved in accordance with the dispute resolution 
mechanism under the respective contract and where all appeal instances 
available to the Bidder have been exhausted. 

Litigation History No consistent history of court/arbitral award decisions against the 
Bidder for the last 3 years. 

Form D: 
Qualification 
Form 

Previous 
Experience 

Proven experience (minimum of 3 years) in delivering IT solutions Form D: 
Qualification 
Form 

Proven experience (minimum of 1 project) Implemented projects 
in the same area and their brief description. 

Form D: 
Qualification 
Form 

Proven experience (minimum 1 project) in development and 

implementation of WEB solutions for the central and local public 

authorities. 

Form D: 
Qualification 
Form 

Financial Standing Minimum average annual turnover of USD 25,000 for the last 3 
years.  

Form D: 
Qualification 
Form 

Bidder must demonstrate the current soundness of its financial 
standing and indicate its prospective long-term profitability. 

Form D: 
Qualification 
Form 

 Any additional criteria if required  

 

 

Summary of Technical Proposal Evaluation Forms Points 
Obtainable 

1 Bidder’s qualification, capacity and experience 300 

2 Proposed Methodology, Approach and Implementation Plan 300 

3 Management Structure and Key Personnel 400 

 Total 1000 

 

Bidder’s qualification, capacity and experience Points 
Obtainable 

1.1 Reputation of Organization and Credibility / Reliability / Industry Standing 
qualitative manner (yes – 35 pts; no – 0 points) 

35 

1.2 General Organizational Capability which is likely to affect implementation 

- Financial stability “Annual turnover over 50,000 USD” Yes - 25 pts, No - 0 Pts 

- Age/size of the firm 5- years - 10 pts; each additional year of experience 5 pts; 

50 



 

maximum 25 pts; 

1.3 Extent to which any work would be subcontracted (subcontracting carries 
additional risks which may affect project implementation, but properly done it 
offers a chance to access specialized skills.) Certain development processes will be 
outsourced Yes-15 pts / No - 0 pts 

15 

1.4 Quality assurance procedures, warranty Are there QA and Warranty procedures 
proposed Yes - 30 pts No -0 pts 

30 

1.5 Relevance of: 

- 3 years of working experience in developing IT systems (5 years - 30 pts., each 
additional year 10 pts., up to max 70 pts.) 

- 1 implemented IT projects in developing crowdsourced web-platform and 
mobile application and their brief description (1 project 20- pts., each additional 
project 10 pts., up to max 40 pts.) 

- Previous experience in the development and implementation of WEB solutions 
for the central and local public authorities would be an advantage (Yes - 40 pts., 
No – 0 pts.) 

150 

1.6 Sustainable Criteria / Gender equality and diversity commitments: 

- Appointment of women to managerial positions in the team (5 pts) 

- Overall gender balance in the team (5 pts) 

- Diversity within the team: people from minority, vulnerable or marginalized 
groups are part of the team (5 pts) 

- Demonstrated experience in applying the Human Rights Based Approach and 
Gender Mainstreaming in the area (if relevant) (5 pts) 

20 

 Total 300 

 

 

Proposed Methodology, Approach and Implementation Plan Points 
Obtainable 

2.1 To what degree does the Proposer understand the task? 20 

2.2 Have the important aspects of the task been addressed in sufficient detail? 40 

2.3 Is the conceptual framework adopted appropriate for the task? 40 

2.4 Is the scope of task well defined and does it correspond to the TOR? 100 

2.5 Is the presentation clear and is the sequence of activities and the planning logical, 
realistic and promise efficient implementation to the project? 

100 

 Total 300 

 



 

 

Management Structure and Key Personnel Points 
Obtainable 

3.1 Qualifications of key personnel proposed  

3.1.1 Project Manager 

- University degree in ICT (Bsc - 15 pts., Master degree - 25 pts.) 
- At least five years of work experience in managing IT projects (5 years - 15 pts., every 
additional year -- 5 pts., up to max 25 pts.); 
- Specific work experience as an ICT Project Manager (not less than 2 
projects of same complexity and scope as described in ToR) proved 
through the implementation of projects comprising technical analysis 
activities, formalizing the design requirements and developing software 
solutions (2 projects 20 pts., every additional project-5 pts., up to max 
40 pts.); 
- Recognized certifications held in the area of project management 
would be an advantage (Yes -- 20 pts., No -- 0 pts.) 
- Fluency in Romanian and English (Rom -- 5 pts., Eng. -- 5 pts.) 

120 

3.1.2 Technical Coordinator 

- University degree in ICT (University degree 5 pts., Master in ICT 10 
pts.) 
- At least five years of work experience in developing IT systems (5 
years - 20 pts., every additional year 2 pts., up to max 30 pts.); 
- Specific work experience (not less than 2 projects of same complexity 
and scope) as a Technical Coordinator in ICT projects proved by the 
work in coordinating positions, being involved in developing IT solutions 
similar to attached ToR or of higher complexity (2 projects 25 pts., each 
additional project 5 pts., up to max. 45 pts.) 
- Sufficient knowledge of the methodology for developing IT solutions 
intended for the governmental sector of the Republic of Moldova; ( 1 
project delivered in Gov. sector 15 pts, every additional project 5 pts., 
up to max 25 pts) 
- Recognized certifications held in the area of technologies proposed in 
the technical offer would be an advantage (Yes -- 10 pts., No -- 0 pts.) 

120 

3.1.3 Designer 

- At least three years of work experience in developing WEB 
interfaces (3 years -- 5 pts., every additional year -- 2 pts., up to max 10 
pts.); 
- Specific work experience as a Designer in ICT projects proved by the 
work in Designer positions, being involved in developing IT solutions 
similar to attached ToR (one similar project 10 pts, every additional 
project -- 2 pts., up to max 30 pts.); 
- Demonstrating at least 5 WEB projects in progress where the developed design was 
implemented (5 projects - 30 pts., every additional project -- 2 pts. up to max 50 pts.); 
- Sufficient knowledge of the methodology for developing IT solutions 
intended for the governmental sector of the Republic of Moldova; (1 
project delivered in Gov. sector 10 pts, every additional project 5 pts., 
up to max 20 pts) 
- Fluency in Romanian 

120 



 

 

3.1.4 Systems Analyst 

- Licensed in ICT (5 pt) 
- At least three years of work experience in IT System analysis and 
development (3 years -- 5 pts., every additional year -- 2 pts., up to max 
10 pts.) 
- Specific work experience as a Systems Analyst in ICT projects proved 
by the work in Analyst positions, being involved in developing IT 
solutions similar to attached ToR or of higher complexity (one similar 
project 5 pts, every additional project -- 2 pts., up to max 15 pts.); 
- Sufficient knowledge of the methodology for developing IT solutions 
intended for the governmental sector of the Republic of Moldova; (At 
least 1 project delivered in Gov. sector. Yes 5 pts, No 0 pts) 
-Fluency in Romanian 

40 

 Total 400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


