
 

  

 

CERERE DE OFERTĂ DE PREŢ 

 

Stimată doamnă / Stimate domn, 

 

Vă rugăm să ne trimiteţi oferta dvs. de preţ (cu TVA inclus) pentru: 

 

dezvoltarea și implementarea unui sistem informatic pilot pentru evidența 

persoanelor private de libertate în cadrul penitenciarului Kuwayfyiah din Benghazi, 

Libia, conform fișei tehnice atașate. 

 

Menţionăm faptul că perioada contractuală va fi ianuarie – mai 2013. 

 

Aşteptăm oferta dvs., semnată şi ştampilată, la numărul de fax 0256 498 457 sau 

scanată pe adresa de e-mail daniela.craciun@intercultural.ro, până la data de 

15.01.2013, inclusiv. 

 

Cu respect, 

 

Daniela Crăciun,       07.01.2013 

Coordonator proiecte 

Institutul Intercultural Timişoara 
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Fișă tehnică 
 

1. Informaţii generale 

 
Institutul Intercultural Timișoara (I.I.T.) în parteneriat cu Administrația Națională a 
Penitenciarelor (A.N.P.) implementează proiectul ”Enhancing human rights based reforms in 
Libyan detention system”, contract numărul EIDHR/2012/295-382. Acesta se desfășoară în 
perioada 3 iulie 2012 – 3 iulie 2013 și beneficiază de finanțare de la Comisia Europeană – 
Directoratul General pentru Dezvoltare și Cooperare – EuropeAid. 
 
În contextul activităților proiectului, se dorește dezvoltarea și implementarea în perioada 
ianuarie – mai 2013 a unui sistem informatic pilot pentru evidența persoanelor private de 
libertate pentru penitenciarului Kuwayfyiah din Benghazi, Libia. 

2. Cerințe tehnice 

 
a. Aplicația trebuie să permită stocarea datelor într-o bază de date relațională; 

b. Aplicația trebuie să permită sincronizarea datelor dintre sediul central și penitenciarul 

pilot; 

c. Aplicația trebuie să permită adăugarea ulterioară de penitenciare în mecanismul de 

sincronizare; 

d. Arhitectura aplicației trebuie să fie flexibilă și să permită ulterior adăugarea de module 

și funcționalități noi; 

e. Interfața aplicației va fi web și va suporta ultimele tehnologii în materie (HTML5, CSS); 

f. Aplicația trebuie să permită accesul utilizatorilor pe baza de utilizator și parolă; 

g. Drepturile utilizatorilor trebuie să poată fi controlate de către administratorii de sistem; 

h. Aplicația trebuie să permită localizarea conținutului în limba arabă; 

i. Aplicația trebuie să permită stocarea de conținut în limba arabă; 

j. Aplicația va dispune de o interfață utilizator ergonomică și intuitivă în limbile engleză și 

arabă. 

Din punct de vedere tehnic aplicația va dispune de următoarele module: 
- Modul de sincronizare a datelor;  

- Modul de evidență a datelor personale ale deţinuţilor; 

- Modul de evidență situației juridice; 

- Modul de evidență a prezentărilor deţinuţilor la instanţele de judecată; 

- Modul de raportare. 

 

3. Cerinţe funcţionale 

3.1. Modul sincronizare date 

 
Aplicația va permite sincronizarea bidirecțională a datelor de la penitenciarul pilot către 
centru și vice-versa. Mecanismul de sincronizare trebuie să poată fi ușor extins pentru a 



 

  

include și alte funcționalități. Mecanismul de sincronizare trebuie să includă toate datele 
stocate în sistem. 

3.2. Modul de evidenţă a datelor personale 

 

Aplicația va permite evidența persoanelor deținute în cadrul penitenciarul pilot. Pentru 

fiecare persoană deținută aplicația va permite înregistrarea datelor personale relevante, 

cum ar fi: 

- Nume prenume 

- Date de identitate 

- Semnalmente 

- Date de stare civilă 

- Studii 

- Date privind calificarea 

- Actul de identitate 

- Poza 

- Camera de deținere 

- Regim penitenciar 

- Gradul de periculozitate 

- Situatie medicala 

- Etc. 

Setul complet de date ce urmează să fie stocate vor fi identificate și detaliate împreună cu 
beneficiarul final al aplicației.  
Aplicația va reține de asemenea un istoric de tip arhivă al persoanelor private de libertate 
care au fost deținute în penitenciar. 
 

3.3. Modul de evidenţă a situaţiei juridice 

 
Pentru fiecare persoană deținută se va ține evidența situației juridice, respectiv: 
- Evidenţa mandatelor de executare a pedepsei; 

- Calculul pedepselor şi stabilirea datei de liberare; 

- Evidenţa zilelor câştig ca urmare a activităţilor prestate sau a comportamentului 

acestuia în perioada de detenție; 

- Sistem de alerte privind ziua liberării, data expirării mandatului aflat în executare; 

- Etc.  

Setul complet de date ce urmează să fie stocate vor fi identificate și detaliate împreună cu 
beneficiarul final al aplicației.  
 

3.4. Modul de evidență a prezentărilor deţinuţilor la instanţele de judecată 

 
Aplicația va permite evidența programărilor și prezentărilor la instanțe, respectiv: 
- Sistem de planificare a deţinuţilor în vederea prezentării la instanţele de judecată; 

- Istoric al prezentării deţinuţilor în faţa instanţelor de judecată. 



 

  

3.5. Modul de raportare 

 
Aplicația va pune la dispoziția utilizatorilor 3 rapoarte predefinite. Conținutul rapoartelor va 
fi determinat în faza de analiză detaliată cu beneficiarul. 

4. Alte cerințe 

 
Instalare 
Furnizorul va pune la dispoziția beneficiarului un kit de instalare și documentația de instalare a 
aplicației. Beneficiarul va realiza procedura de instalare. 
Documentație  
Furnizorul va pune la dispoziția beneficiarului documentație completă de utilizare în limba 
engleză. 
Localizare  
Aplicația trebuie să permită localizarea interfeței utilizator în limba arabă și în limba engleză. 
De asemenea, aplicația și baza de date a aplicației trebuie să permită stocarea de conținut în 
limba arabă. 
Instruire  
Furnizorul va oferi beneficiarului final documentație completă de utilizare și operare a aplicației 
în limba engleză. 
Garanție 
Furnizorul va acorda o garanție de 6 luni pentru aplicația oferită. În această perioadă furnizorul 
va repara pe cheltuiala proprie orice defecte apărute în funcționarea aplicației. 
Suport tehnic 
În perioada de garanție furnizorul va acorda suport tehnic beneficiarului final pentru problemele 
apărute în funcționarea aplicației. 

5. Criterii furnizori  

 

- Certificare ISO 9001 în domeniul asigurării calității; 

- Experiență în implementarea unui sistem similar de evidență a datelor;  

- Certificare din partea producătorului tehnologiei propuse pentru implementarea 

aplicației; 

- 1 expert în managementul proiectelor, certificare PMI PMP (Project Management 

Professional) recunoscută internațional sau echivalentă;  

- 3 experți dezvoltare software, certificați în dezvoltarea de aplicații folosind tehnologia 

propusă pentru implementare, experiență de minim 3 ani;  

 

Se va lua în considerare experiența în implementarea de soluții pentru sincronizare de date 

distribuite geografic cu peste 10 locații. 

 


