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Nr. 281/13.07.2019 

RASPUNS  SOLICITARE CLARIFICARI 

 

CATRE: Potentiali ofertanti 

Adresa publicata via www.fonduri-ue.ro la 13.07.2019 

 

 

Ca raspuns la solicitarea de clarificari din partea potentialilor ofertanti in cadrul proiectului „CALITATE ŞI 

INOVARE ÎN SERVICII MEDICALE DEDICATE PACIENŢILOR CU DIZABILITĂŢI 

NEUROLOGICE”, Cod SMIS 114699, POR 2014 – 2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii 

întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 ”Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor 

avansate de productie si dezvoltarea serviciilor”, contractul de finanțare nr. 1821/13.04.2018,  

SVICII DE PAGINA WEB – ADAPTARE E-COMMERCE, procedura competitiva nr. 244/28.06.2019 
 

va comunicam in termenul procedural urmatoarele: 

 

Intrebarea 1 adresata de potentialul ofertant: 

 

1. Ce tip de limbaj de programare folositi la platforma detinuta? 

 

 Raspuns achizitor la intrebarea 1: 

 

SITE ul este in php, iar baza de date mysql. 

 

Intrebarea 2 adresata de potentialul ofertant: 

 

2. Pentru implementarea instrumentelor de plata, aveti preferinte la o platforma anume? De obicei 

aceste platforme percep un comision in functie de volumul derulat. 

 

 Raspuns achizitor la intrebarea 2: 

Nu avem preferinte, poate fi oricare platforma care indeplineste o relatie buna pret  - calitate. 

 

Intrebarea 3 adresata de potentialul ofertant: 

3. Va rugam sa detaliati ce fel de facilitate pentru utilizatorii mobile aveti in vedere? 

 

 Raspuns achizitor la intrebarea 3: 

 

Program dedicat cu descarcare din Magazin Play si App Store. 

 

Intrebarea 4 adresata de potentialul ofertant: 

 

4. In vederea intocmirii unei oferte corespunzatoare asteptarilor dvs, va rugam detaliati utilitatea 

aplicatiei in activitatea dvs. curenta? 

http://www.fonduri-ue.ro/
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 Raspuns achizitor la intrebarea 4: 

 

 Realizare soft management cabinet medical cu posibilitate administrare pacienti, servicii medicale, 

angajati, rezultate medicale. 

 Introducerea pacientilor si a rezultatelor se vor face prin scanarea documentelor si folosirea 

instrumentelor de recunoastere (OCR). 

 

Intrebarea 5 adresata de potentialul ofertant: 

 

5. Va rugam detaliati ce presupune interfata aganajti / clienti / administrator? 

 

 Raspuns achizitor la intrebarea 5: 

 

 Interfata anagajati (unde vor putea monitoriza dupa CNP vechiile consultatii). Administrare 

programari cat si trimiterea, primirea de SMS'uri cu reamintirea programarilor. 

 Interfata client: Un website public de prezentare si pagina de unde clienti isi pot descarca securizat 

analizele, etc. 

 Interfata administrator: De unde administram , angajati, medici, concedii, libere si de unde putem 

vedem istoricul fiecarei modificari, adaugari sau stergere de date. 

 

Interfatele vor fi interconectate, astfel incat sa fie disponibile aplicatia mobil pentru programari si 

serviciu de plata electronica prin web commerce. 

 

 

 

Raspunsurile incluse in prezenta notificare constituie o clarificare a cerintelor cuprinse in anuntul  

de atribuire si vor fi respectate de toti participantii la procedura! 

 

 

Cu stima, 

Dr. Silvia Popi, 

Administrator 
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