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EASY PUBLIC PROCUREMENT 3.0 

MANAGER DE ACHIZIȚII PUBLICE 

Pachet software de achiziții publice (Cod CPV 48490000-9) 

 

 

 

Finalul de an vine și cu o ofertă specială: achiziționând licența EPP EXTINS (licență pe viață 
cu 2 ani de servicii suport), puteți: 

1. să o achiziționați la prețul unei licențe EPP AVANT (licență pe viață cu 1 an de servicii suport) 
(COD OFERTĂ: XMas2017.2in1), fie 

2. să optați pentru un BONUS constând într-un Laptop HP cu procesor Intel(R) Core(tm) i5, 
display 15.6", 8GB RAM, 256GB SSD, Microsoft Windows 10 ,(COD OFERTĂ: XMas2017.HP) fie 

3. să optați pentru un BONUS constând într-o Tableta LENOVO, display 10.1'', Procesor Intel Atom 
x5, 4G, 64GB spatiu stocare, Microsoft Windows 10, (COD OFERTĂ: XMas2017.Lenovo) fie 

4. să optați pentru un BONUS constând într-un Telefon mobil Apple iPhone 7, 128GB, 4G (COD 
OFERTĂ: XMas2017.iPhone). 

 
Activează BONUSUL aici: https://goo.gl/forms/bLf7vfCtwTXKNgCe2 
Solicită un DEMO aici: https://goo.gl/forms/TmuIusc2AdTbQYJs2   



0749.786.149  

  0744.435.305  

 0742.996.888  

office@softachizitii.ro 

 

WWW.SOFTACHIZITII.RO 2 

 

PACHETUL SOFTWARE DE ACHIZIȚII PUBLICE ”Easy Public Procurement” 3.0 
Funcționalități ale programului 

Pachetul software pentru achiziții publice «Easy Public Procurement» (Cod CPV 
48490000-9 - Pachete software de achiziții publice), ajuns la versiunea 3.0, oferă soluții pentru 
gestionarea proceselor importante din domeniul achizițiilor publice, fiind un veritabil manager 

de achiziții. 

 

Întregul pachet este conceput pentru a implementa viziunea de management public cuprinsă în 
noul pachet legislativ din domeniul achizițiilor publice, respectiv Legea 98/2016 privind 

achizițiile publice, și HG 395/2016 – Normele metodologice. 

 

Nucleul pachetului software pune în aplicare prevederile art. 12 (1) din HG 395/2016, 
dezvoltând  programul anual al achizițiilor publice (PAAP) ca instrument managerial utilizat 
pentru planificarea şi monitorizarea portofoliului de procese de achiziţie la nivel 
de autoritate contractantă, pentru planificarea resurselor necesare derulării proceselor şi 
pentru verificarea modului de îndeplinire a obiectivelor. 

 

MODULELE principale sunt: 

1. PLANIFICARE a resurselor și a proceselor de achiziții, respectiv: 
a. Planul Anual de Achiziții Publice (PAAP), corelat cu 
b. Bugetul. 

 
2. ORGANIZARE a procedurilor și proceselor de achiziții, respectiv: 

a. Inițierea procedurilor pentru care se optează parcurgerea etapelor planificate, 
b. Derularea calendarului etapelor, 
c. Centralizare Ofertelor primite, 
d. Finalizarea procedurii de achiziție, 
e. Dosarul achiziției. 

 
3. IMPLEMENTARE a angajamentului contractual încheiat anterior, respectiv: 

a. Centralizarea Comenzilor realizate. 
b. Centralizarea Recepțiilor realizate. 
c. Centralizarea Plăților realizate, 
d. Aspecte bugetare ale implementării contractelor: angajamente și plăți, 
e. Modul de implementare rapidă. 

Suplimentar, programul conține: 
a. Modul de Reminder termene și activități, 
b. Modul de generare de documente după template-uri acceptate de instituție, 
c. Rapoarte utile Achizițiilor,  
d. Rapoarte pentru Management (ex. Raport model Curtea de Conturi ș.a.), 
e. Execuția Bugetară. 
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FUNCȚII DE BAZĂ ALE APLICAȚIEI: 

1. Modulul de „PLANIFICARE” gestionează două mari procese, respectiv: 
i. BUGETUL autorității contractante dedicat activității derulate prin 

compartimentul specializat – conform art. 12 (1) din HG 395/2016, 
ii. PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE obligatoriu de 

conceput și monitorizat în întreaga activitate a autorității contractante- 
conform art. 12 (1) din HG 395/2016, 

 
Fig.1 Imagine cu modulul introducere buget și gestiune versiuni buget 

 
 
 

 
Fig.2 Imagine cu modulul introducere PAAP și versiuni de PAAP 

 
 
 
 
 

2. Modulul de „ORGANIZARE” este construit să răspundă obligațiilor apărute prin art.8 (2) 
lit.b din HG 395/2016  și se prezintă sub forma unui “tablou de bord” care va oferi opțiunea 
autorității contractante de a fi ghidată prin etapele organizării diferitelor tipuri 

de proceduri (inclusiv cumpărările directe și procedurile simplificate (fosta „cerere de 
ofertă”)), urmând a primi și sugestii de documente model. 
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Fig.3 Imagine cu modulul de derulare a Calendarului de etape 

 
 
 
Din acest modul se gestionează următoarele procese: 

i. INIȚIEREA procedurilor cuprinse și planificate prin PAAP, 
ii. Derularea unui CALENDAR DE ETAPE cu ajutorul căruia autoritatea 

contractantă parcurge fiecare etapă stabilită pentru fiecare tip de procedură 
în parte, 

iii. Se centralizează toate OFERTELE primite la o procedură, 
iv. Se FINALIZEAZĂ procedura de achiziție prin introducerea datelor 

principale pentru derularea ulterioară a contractului, 
v. Se gestionează DOSARUL ACHZIȚIEI, cuprinzând: log-ul etapelor 

parcurse, documente generate pe parcursul procedurii si documente 
scanate. 

 
3. Modulul de „IMPLEMENTARE”, respectiv etapa post-atribuire – conform art.8 (2) 

lit.c din HG 395/2016 – constă într-un modul de monitorizare a implementării 

contractelor prin evidențierea (1) comenzilor,  (2) recepțiilor,  (3) plăților și (4) 

angajamente și plăți bugetare  astfel încât să se poată emite rapoarte de executare 

a programului achizițiilor și de angajare și plată a sumelor cuprinse în bugetul 

instituției. 

Suplimentar, în partea de implementare a contractelor programul oferă un meniu de 

A.L.O.P. care este corelat cu funcțiunea de generare de documente pentru a putea sprijini 

inclusiv generarea ANEXA 1a / 1b (Propunerea de Angajament Bugetar) / ANEXA 2 

(Angajamentul Bugetar) și ANEXA 3 (Ordonanțarea). 
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Fig.4 Imagine cu modulul de IMPLEMENTARE rapidă de angajamentelor legale  

(contracte, comenzi etc.). 

 
4. Modulul de „RAPOARTE”, respectiv posibilitatea de a avea acces la centralizări ale datelor 

colectate și prezentate în formate utile deciziilor de management. Programul furnizează 
Rapoarte utile procesului de management, oferind acces la o serie de Resurse utile 
personalului din compartimentul specializat în activitatea zilnică din acest domeniu, 
inclusiv la cele mai importante surse online de informare din domeniul achizițiilor publice: 
SEAP, ANAP, CNSC, DUAE și JOUE. 
 
Rapoartele oferite sunt  diferențiate tematic astfel: 

i. Rapoarte asupra stadiului implementării PAAP - ACHIZIȚII, 
ii. Rapoarte asupra operațiunilor bugetare, privind Angajarea și Plățile 

efectuate, 
iii. Alte rapoarte utile managementului, precum cel solicitat de Curtea de 

Conturi la inițierea operațiunilor din cadrul misiunilor de audit public 
extern, 

iv. Alte documente utile. 
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Fig.5 Imagine cu modulul de RAPOARTE 

 
5. Modulul de REMINDER. 

 

Probabil cel mai mare coșmar al responsabilului de achiziții este să rateze un termen important 
într-o procedură de achiziții. Sau să-i expire valabilitatea ofertelor înainte de atribuire. Sau 
atâtea altele. Pentru aceste situații am dezvoltat modulul de reminder care permite stabilirea 
de notificări diverse, astfel: 

� Notificări stabilite în PAAP pentru demararea procedurilor, 
� Notificări de urmărire a etapelor procedurilor, 
� Notificări de expirare valabilitate oferte, 
� Alte Notificări personalizate. 

 

6. Alte module și instrumente utile:  
� Furnizează un instrument distinct de evidență a acordurilor cadru și a 

contractelor subsecvente încheiate. 
� Prezintă posibilitatea de a elabora distinct, pentru fiecare proiect finanțat 

din fonduri nerambursabile şi/sau proiecte de cercetare-dezvoltare în parte, 
un program al achizițiilor publice aferent proiectului respectiv – conform art. 13 
din HG 395/2016. 
� Pune la dispoziție instrumente de lucru utile specialiștilor care activează în 

compartimentele specializate ale autorităților contractante. 
� Organizează procedura de cumpărare directă, astfel încât, pe același CPV, 

să se poată iniția cumpărări directe multiple. 
� Asigură preluarea Referatului de necesitate și a Emitentului său, 
� Realizează gestiunea garanțiilor de participare și posibilitatea de a seta o 

Atenționare la expirarea valabilității acestora 
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INSTALARE, CERINȚE TEHNICE ȘI SECURITATE: 

”Easy Public Procurement” 3.0 este dezvoltat pe cea mai nouă platformă de la Microsoft, cu baze 
de date relaționale. 
 
Este compatibil cu sistemele de operare Windows 7, 8, 8.1 și 10, atât pe 32 de biți cât și pe 64.  
 
Instalarea se poate face direct, la sediul beneficiarului, sau de la distanță (spre ex., prin Team 
Viewer). Aceasta se face foarte ușor, în 4 pași, singura setare necesară fiind cea a directorului în 
care se instalează programul. 
După instalare, programul trebuie înregistrat cu datele instituției și codurile de activare furnizate 
de către producător. Fără înregistrare, programul va funcționa în varianta demonstrativă și va 
permite un număr limitat de operări/înregistrări. 
 
De asemenea, programul poate fi configurat pentru lucrul în rețea. Astfel, de la mai multe posturi 
de lucru, mai mulți utilizatori pot lucra simultan pe aceeași bază de date. În acest caz, un sistem de 
calcul va fi folosit și pe post de server. 
 

 

Suport tehnic: 

Cuprinde, pe lângă furnizarea licenţei „Easy Public Procurement” 3.0, următoarele servicii: 

� Suport tehnic pentru livrare, instalare și configurare remote / la sediul autorității 
contractante, 
� Asistență telefonică gratuită pentru utilizarea programului pentru o perioadă de 12/24 luni, 
� Acces gratuit la actualizările programului (update-uri și upgrade-uri) pentru o perioadă de 
12/24 luni, 
� O ședință de instruire tehnică cu personalul autorității contractante la sediul beneficiarului, 

după instalare si configurare, 
� Suport tehnic pentru configurare pentru a lucra într-o reţea de calculatoare locală, 
� Pachetul software furnizat poate fi configurat pentru a lucra cu o bază de date pe un server 
web. 
 
 

Oferta de preț: 

Pachetul software pentru achiziții publice "Easy Public Procurement" 3.0 – Manager de achiziții 
(CPV 48490000-9) poate fi achiziționat direct din SEAP (www.e-licitatie.ro), din catalogul 
electronic al furnizorului SC TATAU SERVICES AND TRADE SRL. 
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EPP 3.0 – Versiunea AVANT  : 

Cuprinde, pe lângă furnizarea licenței „Easy Public Procurement”, şi următoarele servicii: 
� Suport tehnic pentru livrare, instalare și configurare telefonic / online sau, la cerere, la 

sediul autorității contractante, 
� Asistență telefonică gratuită pentru utilizarea programului pentru o perioadă de 12 luni, 
� Acces gratuit la actualizările programului (update-uri și upgrade-uri) pentru o perioadă de 

12 luni, 
� O ședință de instruire tehnică cu personalul autorității contractante după instalare și 

configurare, 
� Suport tehnic pentru configurare pentru a lucra într-o rețea de calculatoare locală. 
 
Pachetul EPP AVANT poate fi achiziționat direct din SEAP (www.e-licitatie.ro), 

la preţul de 14.400 lei. 
 

 
EPP 3.0 – Versiunea EXTINS  : 

Cuprinde, pe lângă furnizarea licenței „Easy Public Procurement”, şi următoarele servicii: 
� Suport tehnic pentru livrare, instalare și configurare telefonic / online sau, la cerere, la 

sediul autorității contractante, 
� Asistență telefonică gratuită pentru utilizarea programului pentru o perioadă de 24 luni, 
� Acces gratuit la actualizările programului (update-uri și upgrade-uri) pentru o perioadă de 

24 luni, 
� Acces la upgrade-urile programului, după expirarea perioadei de gratuitate, cu aplicarea 

unei reduceri de preț de 50%, 
� O ședință de instruire tehnică cu personalul autorității contractante după instalare si 

configurare, 
� Suport tehnic pentru configurare pentru a lucra într-o rețea de calculatoare locală. 
 
Pachetul EPP EXTINS poate fi achiziționat direct din SEAP (www.e-licitatie.ro), 

la preţul de 18.500 lei. 
 

Furnizorul nu este plătitor de TVA. 
 

 

ANGAJAMENT DE CONFIDENȚIALITATE: 
 
Baza de date cu toate înregistrările, precum și documentele generate cu ajutorul programului se 

vor afla în permanență pe sistemele de calcul din patrimoniul instituției.  

Furnizorul nu are acces la aceste informații.  

Programul oferă funcții de salvare și restaurare a bazei de date pentru a evita pierderi de 

informații cauzate de defecțiuni ale sistemelor de calcul. 
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Distribuitor național al programului este  
S.C. TATAU SERVICES AND TRADE S.R.L. 

 
Web:     www.softachizitii.ro.  
Tel.:       0744.435.305 – consultanță în achiziții publice și vânzări 
                0749.786.149 – consultanță tehnică și vânzări 
                0742.996.888 –consultant vânzări 
                0745.370.578 – consultant vânzări 
E-mail: contact.tatau@gmail.com 
                office@softachizitii.ro  

 

Activează BONUSUL aici: https://goo.gl/forms/bLf7vfCtwTXKNgCe2 

Solicită un DEMO aici: https://goo.gl/forms/TmuIusc2AdTbQYJs2 
 
 

Achiziții Publice mai Simple! 

Cu stimă, 

Echipa SoftAchizitii.ro 

Administrator 

Elena-Cătălina DANGĂ

 


