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Tiparit in Romania 
 
Drepturile de proprietate intelectuala corelate cu procesul de dezvoltare software vor apartine in mod unilateral 
AFIR care va fi proprietarul final al sistemelor realizate. 
Pana la finalizarea sistemului, acest document este si ramane in proprietatea prestatorului si nu va fi divulgat in 
totalitatea sau in parte, fara acordul expres al prestatorului. De asemenea, nici o parte a acestui document nu va 
putea fi duplicata decat pentru evaluarea cerintelor Generale ale Utilizatorului descrise in cadrul documentului, iar 
copia va fi returnata la cerere. Documentul nu se poate constitui in garantie comerciala  implicita sau explicita a 
unei cerinte specifice. 
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1. Scop 

 
Documentul urmareste prezentarea detaliata a functionalitatilor pentru beneficiari si ofertanti, pentru componenta   
WP 02.01.02.04.03. Funcționalitati privind portalul web al AFIR - Achizitii online si este un instrument util in 
procesul de scolarizare a utilizatorilor sistemului. 
 
Observatii:  
1. Toate valorile, numele si datele  folosite in capturile din acest manual sunt pur exemplificative.  
2. Acest document nu ofera detalii cu privire la tipul utilizatorului ce urmeaza a efectua o anumita sarcina, ci 
prezinta detaliile sarcinii de efectuat. 
 

2. Domeniu de aplicabilitate 

 
Documentul se adreseaza beneficiarilor, solicitantilor si ofertantilor care vor sa depuna Invitatii de participare. 

3. Descriere generala  

            Componenta Asistenta si suport tehnic Licitatii online - Achizitii private cuprinde procesul de intocmire si 
avizare a dosarelor de achizitii pentru beneficiarii privati. 
            Beneficiarul poate depune online invitatia de participare in interfata din portalul AFIR. Beneficiarul poate 
completa offline pdf-ul Invitatie de participare descarcat in prealabil de pe portalul AFIR. Beneficiarul/solicitantul 
va incarca online pdf-ul “Invitatie de participare” iar sistemul va completa interfata. Invitatia de participare poate 
sa contina unul sau mai multe loturi.  
            In homepage, utilizatorul are doua optiuni: Depunere Invitatie de Participare si Depunere oferta. Daca un 
utilizator apasa butonul Depune Invitatie de participare, sistemul il redirectioneaza catre pagina Date utilizator. 
Pagina Date utilizator apare o singură dată, atunci când beneficiarul/solicitantul depune pentru prima dată invitaţia 
de participare.  
             Expertul Achizitii AFIR trebuie sa valideze prin intermediul Sivapps daca beneficiarul are contractul 
semnat. Doar beneficiarii cu contract semnat pot avea conturi active in vederea depunerii invitatiilor de participare. 
Invitatia de participare intocmita de beneficiar/solicitant si aprobata de catre expertul Achizitii AFIR, este vizibila 
pe portalul AFIR pentru orice utilizator, indiferent daca este autentificat sau nu. Invitatia de Participare publicata 
pe portalul AFIR va contine toate loturile adaugate de catre beneficiar/solicitant. 
             Odata publicata invitatia de participare pe portalul AFIR, se pot primi oferte pana la “Termenul limita de 
depunere oferte” selectat de beneficiar/solicitant in cadrul invitatiei de participare. Prin actionarea butonului 
Vizualizare Oferte, beneficiarul vizualizeaza toate ofertele depuse de unul sau mai multi ofertanti. Din lista 
ofertelor, beneficiarul/solicitantul alege pe propria raspundere oferta castigatoare. 
              Pentru a putea depune o oferta, este necesar ca utilizatorul sa fie autentificat in sistem. Un ofertant 
autentificat in portalul AFIR are doua optiuni: sa depuna o oferta aferenta unei invitatii de participare sau sa 
vizualizeze lista de statusuri ale ofertelor depuse. O oferta poate fi depusa doar pentru o invitatie de participare 
activa (a carei valabilitate nu a expirat). Ofertantul poate depune doar o singura oferta pentru un lot aferent invitatiei 
de participare. Ofertele depuse pot fi vizualizate doar de catre ofertantul autentificat, beneficiarul/solicitantul care 
detine respectiva invitatie de participare si expertul Achizitii AFIR. Ofertele depuse nu pot fi vizualizate de catre 
nici un alt beneficiar/solicitant sau ofertant.  
              Ofertantul poate sa solicite informatii suplimentare in vederea depunerii ofertei corecte si 
corespunzatoare. Ofertantul poate solicita mai multe informatii suplimentare, nefiind nici o restrictie in numarul 
acestora.  
               Orice ofertant nemultumit de rezultatul procesului de desemnare a ofertei castigatoare are dreptul de a 
depune contestatie catre beneficiar/solicitant. Ofertantul poate sa depuna doar o singura contestatie. In urma 
parcurgerii fluxului de evaluare contestatii, beneficiarul/solicitantul poate selecta o alta oferta drept castigatoare. 
              Dupa expirarea termenului de depunere contestatii (sau dupa ce a fost ales un nou ofertant castigator in 
urma primirii unei contestatii), beneficiarul/solicitantul poate incarca si trimite dosarul de achizitii catre 
responsabilul AFIR pentru avizare. Expertul AFIR vizualizeaza dosarele de achizitii ale beneficiarilor in vederea 
avizarii acestora. Daca responsabilul AFIR decide ca dosarul sa fie neavizat, beneficiarul/solicitantul poate incarca 
in termenul stabilit prin procedura clarificari/informatii suplimentare. 
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4. Definitii, acronime si abrevieri 

 
Aceasta sectiune contine descrierea fiecareia din toate definitiile, acronimele si abrevierile utilizate pe 

parcursul acestui document in toate subsistemele/modulele. 
                

Definitie Explicatie 

AFIR Agenţia pentru Finanarea Investitiilor Rurale  

Beneficiar Persoană juridică/persoană fizică autorizată care a realizat un proiect de investiţii şi care a 
încheiat un contract de finanţare cu AFIR pentru accesarea fondurilor europene. 

Ofertant Furnizorul produselor/serviciilor/lucrarilor din invitatia de participare postata de catre 
beneficiar. 

Utilizator Orice persoana autentificata sau nu, care interactioneaza cu sistemul. 

Solicitant Persoană juridică/persoană fizică autorizată care doreste accesarea fondurilor europene. 

Homepage Pagina de start 

CAPTCHA Program folosit pentru a verifica daca datele introduse in sistem sunt scrise de o persoana 
si nu generate automat de sistem. 

APIA Agenţia de Plăţi si Intervenţii pentru Agricultură - Organism de plăţi responsabil cu 
implementarea FEGA si Organism delegat responsabil cu implementarea Masurilor 211, 
212, 214 si 215, precum si a Masurii 611 

CRFIR Centrul Regional pentru Finanarea Investitiilor Rurale – entitate regionala a AFIR 

DATLINA Directia Asistenta Tehnica, Leader si Investitii Non-agricole 

FEADR Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala – Contributia financiara comunitara 
pentru sprijinirea dezvoltarii rurale, destinata finantarii programelor de dezvoltare rurala 
derulate in conformitate cu legislatia comunitara 

FEGA Fondul European pentru Garantare in Agricultura – Contributia financiara comunitara 
pentru finantarea masurilor de piata 

MADR Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

OJFIR Oficiul Judeţean pentru Finanarea Investitiilor Rurale – entitate judeteana a AFIR 

PERE Planul European de Redresare Economica 

PNDR Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 

SAT Serviciul Asistenta Tehnica 

SL Serviciul LEADER 

SINA Serviciul Investitii Non-agricole 

DAF Directia Active Fizice 

SAF Serviciul Active Fizice 

DPDIF Directia Plati Directe si Instrumente Financiare 
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Definitie Explicatie 

SPD Serviciul Plati Directe 

DIBA Directia Infrastructura de Baza si de Acces 

SAFPD Serviciul Active Fizice si Plati Directe 

CE Compartiment Evaluare 

CI Compartiment Implementare 

DIT Directia IT 

SSPCDRP Serviciul SPCDR si Proiecte 

CSIT Compartiment Suport IT 
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5. Detaliere functionalitate Licitatii online – Achizitii private 

5.1. Creare cont si autentificare ca utilizator in portalul AFIR 

 
Utilizatorul acceseaza portalul AFIR iar sistemul afiseaza pagina de Autentificare/ Inregistrare. 
 

 

Figura 1 - Pagina Autentificare/Inregistrare 

Daca utilizatorul apasa butonul Inregistrare, sistemul afiseaza pagina Creare cont nou. 
 
Utilizatorul trebuie sa completeze urmatoarele campurile obligatorii: 

 Nume utilizator (email) 

 Prenume 

 Nume 

 Numar de telefon 

 Parola 

 Confirmare parola 
 

 

Figura 2 - Pagina Inregistrare - Creare cont nou 

In cazul in care utilizatorul nu completeaza unul din campurile obligatorii va aparea un mesaj de atentionare cu 
numele campurilor obligatorii. 
 
 



 

Manual de utilizare pentru beneficiari, solicitanti si ofertanti, pentru componenta AFIR - Achizitii online 

24.05.2018 Versiune nr. 4.1 Pagina 8 din 89 

 

 

Figura 3 - Pagina Inregistrare - Creare cont nou – mesaj de atentionare 

In cazul in care utilizatorul acceseaza portalul AFIR si este inregistrat, sistemul afiseaza pagina de Autentificare. 
 
Utilizatorul trebuie sa introduca 

 numele de utilizator (email)  

 parola  
 

Daca utilizatorul a introdus corect datele, sistemul il directioneaza catre homepage. 
Daca utilizatorul nu introduce corect datele de autentificare, sistemul afiseaza un mesaj de atentionare iar 
procesul se repeta pana la introducerea corecta a datelor. 
 
 

 

Figura 4 - Pagina Autentificare 

 
Daca utilizatorul introduce corect email-ul si parola si apasa butonul Autentificare, sistemul il redirectioneaza 
catre Homepage unde are urmatoarele posibilitati:  

 Depunere proiect 

 Vizualizare proiecte 

 Depunere Invitatie de participare 
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 Depunere oferta 
 

 

Figura 5 - Homepage 

5.2. Recuperare parola 

 
 
Daca utilizatorul apasa butonul Resetati, sistemul va afisa pagina Recuperare parola in care utilizator trebuie sa 
reintroduca parola si sa apese butonul Reseteaza parola. Sistemul va trimite noua parola pe emailul 
utilizatorului. 
 
 

 

Figura 6 - Pagina Recuperare parola 

 
Validarile de parola sunt urmatoarele:  

 minim 6 caractere 

 cel putin o litera mica (‘a’-‘z’) 

 cel puti n o cifra (‘0’ – ‘9’) 

 cel putin o litera mare (‘A’-‘Z’) 

 cel putin un caracter diferit de litere si cifre. 
 
La apasarea butonului Regenerati captcha, sistemul va afisa un cod nou care trebuie introdus de utilizator. 
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Figura 7 - Pagina Recuperare parola – mesaj de avertizare 

5.3. Introducere date utilizator - beneficiar 

 
Daca utilizatorul apasa butonul Depune Invitatie de participare si nu are contul validat ca beneficiar de catre 
expertul Achizitii AFIR, sistemul il redirectioneaza catre pagina Date utilizator. 
 
Utilizatorul trebuie sa incarce obligatoriu declaratia de conformitate a datelor si certificatul de inregistrare fiscal si 
sa completeze urmatoarele campuri obligatorii:  

 Nume  

 CUI 

 Nr. Registru Comertului 
 

 

Figura 8 - Pagina Date utilizator 

Completarea datelor in pagina Date utilizator se face o singura data, atunci cand utilizatorul depune prima data 
Invitatia de participare. 
 
Daca utilizatorul apasa butonul Trimite catre validare si nu este incarcata declaratia de conformitate a datelor, 
sistemul va afisa un mesaj de atentionare “Incarcati declaratia semnata si stampilata”. 
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Figura 9 - Pagina Date utilizator – mesaj de atentionare declaratie 

 
Daca utilizatorul apasa butonul Trimite catre validare si nu este incarcat certificatul de inregistrare fiscal, sistemul 
va afisa un mesaj de atentionare “Incarcati certificatul de inregistrare fiscal”. 
 
Beneficiarul va completa datele in pagina Date utilizator o singura data, atunci cand depune pentru prima data 
Invitatia de participare. 
 

 

Figura 10 - Pagina Date utilizator – mesaj de atentionare certificat 

5.4. Introducere date utilizator - solicitant 

 
Daca utilizatorul apasa butonul Depune Invitatie de participare, sistemul il redirectioneaza catre pagina Date 
utilizator. 
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Utilizatorul trebuie sa incarce obligatoriu declaratia de conformitate a datelor si certificatul de inregistrare fiscal si 
sa completeze urmatoarele campuri obligatorii:  

 Nume persoana fizica 

 CNP 
 

 

Figura 11 - Pagina Date utilizator - solicitant 

Daca solicitantul apasa butonul Trimite catre validare si nu este incarcata declaratia de conformitate a datelor, 
sistemul va afisa un mesaj de atentionare “Incarcati declaratia semnata si stampilata”. 
 

 

Figura 12 - Pagina Date utilizator – mesaj de atentionare declaratie 

 
Daca solicitantul apasa butonul Trimite catre validare si nu este incarcata o copie a actului de identitate, sistemul 
va afisa un mesaj de atentionare “Incarcati o copie a actului de identitate”. 
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Figura 13 - Pagina Date utilizator – mesaj de atentionare carte identitate 

 
Datele introduse de catre solicitant vor fi validate direct de sistem si nu de expertul AFIR. 
 

5.5. Adauga cod proiect 

 
Beneficiarul va adauga codul de proiect in sistem si il trimite catre validare la expert achizitii. 
 

 

Figura 14 - Pagina Proiecte 

Dupa adaugarea codului de proiect, in coloana Actiuni beneficiarul poate lua una din deciziile: 

 Trimite la validare 

 Modifica cod proiect 
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 Sterge 
 

 

Figura 15 – Pagina Proiecte – coloana Actiuni 

 
 
 
Daca beneficiarul a apasat butonul Adauga proiect in lista, codul de proiect va avea statusul Cod proiect nou. 
 

 

Figura 16 – Pagina Proiecte – status Cod proiect nou 

 
Daca beneficiarul a apasat butonul Trimite catre validare, codul de proiect va avea statusul In curs de validare. 
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Figura 17 – Pagina Proiecte – status In curs de validare 

 
Daca expertul achizitii ia decizia de Activare cont, codul de proiect va avea statusul Cod valid. 
 

 

Figura 18 - Pagina Proiecte – status Cod valid 

 
Daca expertul achizitii AFIR ia decizia de Invalidare cont, codul de proiect va avea statusul Cod invalid. 
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Figura 19 - Pagina Proiecte – status Cod invalid 

 
Daca beneficiarul introduce un cod de proiect care nu contine 16 , 18  sau 20 de caractere si apasa butonul 
Adauga proiect in lista, sistemul afiseaza mesajul “Un cod trebuie sa aiba 16,18 sau 20 caractere.” 
 

 

Figura 20 – Pagina Proiecte – mesaj de atentionare cod proiect 

 
Daca beneficiarul apasa butonul Trimite la validare, codul de proiect va fi trimis catre expert Achizitii AFIR pentru 
validare si statusul se va schimba in In curs de validare. 
 
Beneficiarul poate descarca motivul invalidarii contului incarcat de beneficiar prin apasarea butonului Descarca 
din coloana Motiv invalidare. 
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Figura 21- Pagina Proiecte – descarca motiv invalidare 

 
Daca beneficiarul apasa butonul Sterge, codul de proiect introdus va disparea din lista de proiecte. 
Butonul Sterge este activ doar pentru statusul Cod proiect nou. 
 

 

Figura 22 - Pagina Proiecte – stergere cod proiect 

 

5.6. Incarcare invitatie de participare 

 
Beneficiarul/solicitantul poate depune online Invitatia de Participare in interfata din Portalul AFIR. In homepage, 
beneficiarul/solicitantul va selecta Depunere Invitatie de Participare si sistemul il va redirectiona in modulul  
Achizitii online. 
 



 

Manual de utilizare pentru beneficiari, solicitanti si ofertanti, pentru componenta AFIR - Achizitii online 

24.05.2018 Versiune nr. 4.1 Pagina 18 din 89 

 

 

Figura 23 – Homepage – depune invitatie 

 
Daca beneficiarul/solicitantul incarca o invitatie de participare si apasa butonul Depune Invitatie de participare, 
sistemul redirectioneaza catre pagina Date utilizator. 
 
Inainte de a incarca Invitatia de participare, beneficiarul trebuie sa selecteze codul de proiect pentru care 
doreste sa incarce Invitatia de participare. 
 
Daca codul de proiect selectat nu corespunde cu codul de proiect scris in Invitatia de participare, sistemul va 
afisa mesaj de atentionare. 
 

 

Figura 24 - Pagina Lista invitatii de participare – coduri proiecte 

Pentru a putea incarca o Invitatie de participare, solicitantul trebuie sa selecteze dintr-un meniu de tip dropdawn-
ul Coduri Proiecte, campul Solicitant. 
 

 

Figura 25 - Pagina Lista invitatii de participare - solicitant 

In momentul in care beneficiarul/solicitantul selecteaza local pdf-ul si acceseaza butonul Depune invitatie de 
participare, sistemul il directioneaza catre pagina Depunere noua. 
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Figura 26 - Pagina Invitatie de participare 

 
Campurile obligatorii din PDF-ul Invitatie de participare sunt:  

 Denumire beneficiar 

 Telefon 

 Fax 
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 Cod Unic Inregistrare 

 E-mail  

 Numarul si data invitatiei  

 Codul Proiectului A.F.I.R 

 Reprezentant legat 

 Adresa beneficiar  

 Selectie de oferte pentru achizitia de 

 Coduri CAEN necesare la ofertare  

 Masura  

 Titlul proiectului  

 Judet 

 Localitate  

 Data si ora deschiderii  

 Termenul limita de depunere al ofertelor  

 Tip contract 
 

Nu este obligatoriu sa fie completat campul cu Servicii/ bunuri/ lucrari neeligibile prin proiect. 
 
Nu este obligatoriu sa fie completat campul valoare neeligibila. 
 
Pentru submasura 1.1 difera prima sectiun, unde daca este cazul se completeaza informatiile cu privire la 
Partener. 
 

 
 
Pentru submasura 1.1 campurile obligatorii sunt urmatoarele: 

 Denumire lider parteneriat 

 Telefon 

 Fax 

 Cod Unic Inregistrare 

 E-mail  

 Numarul si data invitatiei  

 Codul Proiectului A.F.I.R 

 Reprezentant legat 

 Adresa beneficiar  

 Selectie de oferte pentru achizitia de 

 Coduri CAEN necesare la ofertare  

 Masura  

 Titlul proiectului  

 Judet 

 Localitate  

 Data si ora deschiderii  

 Termenul limita de depunere al ofertelor  
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 Tip contract 
 
De asemenea, campurile optionale pentru submasura 1.1 sunt urmatoarele: 

 Denumire Partener 

 Cod Unic de Inregistrare Partener 

 E-mail Partener 

 Servicii/ bunuri/ lucrari neeligibile prin proiect 

 Valoare neeligibila 
Sistemul valideaza la incarcare daca toate campurile obligatorii din PDF au fost completate. Daca nu au fost 
completate toate campurile obligatorii, sistemul va afisa un mesaj de avertizare cu numele campului/campurilor 
necompletate si nu va incarca in sistem PDF-ul. 
 

 

Figura 27 - Pagina Depunere noua – mesaj de atentionare 

In pagina Depunere noua, toate campurile vin precompletate cu datele introduse in PDF. Toate campurile sunt 
read-only.  
 
Sunt active doar butoanele: 
 

 Incarca in Dosarul cererii de oferte 

 Salveaza 

 Publica Invitatie de Participare. 
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Figura 28 - Pagina Depunere noua - decizii 

Beneficiarul/solicitantul poate depune unul sau mai multe loturi in cadrul invitatiei de participare. Tabelele se vor 
completa dinamic cu randuri in functie de numarul de loturi adaugat de catre beneficiar/solicitant in PDF-ul 
Invitatie de participare. 
 

 

Figura 29 - Pagina Depunere noua – Valoarea supus licitatiei 

Prin accesarea butonului Incarca in dosarul cererii de oferta, beneficiarul/solicitantul va atasa in cadrul Invitatiei 
de participare si alte documente, care vor fi trimise impreuna cu Invitatia de participare catre expert achizitii. 
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Figura 30 - Pagina Depunere noua – incarca in dosarul cererii de oferta 

Beneficiarul/solicitantul trebuie sa completeze in PDF perioada de valabilitate a Invitatiei de participare prin 
selectarea datei si orei deschiderii ofertelor si termenului limita de depunere a ofertelor. Invitatia (invitatiile) de 
Participare va fi publicata pe portal doar in intervalul dintre data si ora deschiderii ofertelor si data si ora termenului 
limita de depunere a ofertelor. 
 
 

 

Figura 31 - Pagina Depunere noua – criteriu de selectie 

5.7. Publicare invitatie de participare pe portalul AFIR 

 
Daca expertul Achizitii AFIR apasa butonul Aproba, sistemul va publica automat pe portalul AFIR Invitatia de 
Participare. Invitatia de participare este adaugata pe un rand nou in tabel. 
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Figura 32 - Pagina  Cereri de oferta si invitatii de participare pentru proiectele derulate prin AFIR 

Daca utilizatorul, autentificat sau nu in sistem, apasa butonul Info, sistemul deschide Invitatia de participare intr-
un ecran distinct.  
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Figura 33 - Pagina Informatii invitatie de participare 

Ecranul va contine doua sau mai multe taburi, in functie de numarul de loturi.  
In primul tab sistemul afiseaza informatiile referitoare la lotul 1. Daca sunt mai multe loturi, vor fi afisate taburi 
pentru fiecare lot in parte cu informatiile corespunzatoare. 
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Figura 34 - Pagina Pagina Informatii invitatie de participare - loturi 

 Al doilea/ ultimul tab se numeste Detalii, in care sunt descrise informatiile suplimentare introduse de beneficiar 
in Invitatia de participare. 
 

 

Figura 35 - Pagina Pagina Informatii invitatie de participare - Detalii 

5.8. Cautare invitatii de participare pe portalul AFIR 

 
Orice utilizator, care este autentificat sau nu, poate cauta invitatiile de participare de pe portalul AFIR. 
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Figura 36 - Pagina  Cereri de oferta si invitatii de participare pentru proiectele derulate prin AFIR – filtrare 
documente 

 
Invitaţiile de participare pot fi cautate după următoarele criterii: 
 

 Cuvânt cheie: poate fi folosit orice cuvânt care ar putea ajuta la găsirea invitaţiei de participare. 
 

 

Figura 37 - Pagina  Cereri de oferta si invitatii de participare pentru proiectele derulate prin AFIR – 
cuvant cheie 

 

 Categorie: se poate alege una din următoarele categorii:  
 

o Bunuri 
o Servicii 
o Lucrări      
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Figura 38 - Pagina  Cereri de oferta si invitatii de participare pentru proiectele derulate prin AFIR  - 
categorie 

                            

 Măsură: se poate selecta orice masură din PNDR. 
 

 

Figura 39 - Pagina  Cereri de oferta si invitatii de participare pentru proiectele derulate prin AFIR - 
masura 

 

 Judeţ: poate fi selectat orice judet din România. 
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Figura 40 - Pagina  Cereri de oferta si invitatii de participare pentru proiectele derulate prin AFIR - judet 

 

 Stadiu achizitie: se poate alege unul din următoarele stadii: 
 

o În desfăşurare 
o Atribuită 
o Expirată 
o Anulată 
 

 

Figura 41 - Pagina  Cereri de oferta si invitatii de participare pentru proiectele derulate prin AFIR – stadiu 
achizitie 

5.9. Anulare invitatie de participare 

 
Daca beneficiarul/solicitantul doreste sa anuleze o invitatie de participare, acesta va incarca o justificare a deciziei 
luate si expertul va aproba/refuza motivul anularii. 
 
Daca beneficiarul/solicitantul apasa butonul Anuleaza, sistemul il redirectioneaza in pagina Incarcare motiv 
anulare proces de licitatie. 
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Figura 42 - Pagina  Lista invitatii de participare - Anuleaza 

 
Dupa incarcarea motivului anularii de catre beneficiar/solicitant, acesta poate alege unul din raspunsuri la 
intrebarea Anulati licitatia: 

 Da 

 Nu 
 
Daca beneficiarul/solicitantul alege decizia “Da”, motivul anularii va fi trimis catre expertul Achizitii AFIR si 
sistemul redirectioneaza catre pagina Lista invitatii de participare. 
Daca beneficiarul/solicitantul alege decizia “Nu”, motivul anularii nu va fi trimis catre expertul Achizitii AFIR si 
sistemul redirectioneaza catre pagina Lista invitatii de participare. 
 
 
 
 
 
 



 

Manual de utilizare pentru beneficiari, solicitanti si ofertanti, pentru componenta AFIR - Achizitii online 

24.05.2018 Versiune nr. 4.1 Pagina 31 din 89 

 

 

Figura 43 - Pagina Incarca motiv anulare 

5.10. Introducere date ofertant 

 
In cazul in care potentialul ofertant (neautentificat) incearca sa foloseasca link-urile Cerere informatii 
suplimentare si  Depune oferta, sistemul afiseaza o noua pagina in vederea autentificarii ca ofertant. 
 
Pagina Introducere date ofertant apare o singura data, atunci cand ofertantul depune prima data o cerere informatii 
suplimentare/oferta.  
 
Orice utilizator cu rol de ofertant poate avea in acelasi timp si rol de beneficiar. 
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Figura 44 - Pagina Cerere informatii suplimentare 

 
Pentru a deveni ofertant, utilizatorul va trebui sa incarce obligatoriu declaratia de conformitate a datelor si 
certificatul de inregistrare fiscal  si sa completeze campurile obligatorii:  
 

 Nume ofertant 

 CUI 

 Nr. Registru comertului 

 CNP reprezentant legal  
 
Daca utilizatorul nu completeaza unul dintre campuri ii va aparea un mesaj de atentionare cu numele campului 
necompletat. 
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Figura 45 - Pagina Cerere informatii suplimentare – mesaj de atentionare 

 
Daca utilizatorul nu incarca unul dintre documentele obligatorii ii va aparea un mesaj de atentionare cu numele 
documentului neincarcat. 
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Figura 46 - Pagina Cerere informatii suplimentare – mesaj de atentionare declaratie 

5.11. Vizualizare oferte/contestatii depuse 

 
Ofertantul poate vizualiza statusul pentru toate ofertele/contestatiile depuse de el. 
 
Un ofertant vizualizeaza doar ofertele/contestatiile depuse de el. 
 
Tabelul cu oferte este populat cu toate ofertele depuse de catre ofertant pentru toate Invitatiile de Participare. 
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Figura 47 - Pagina Vizualizare lista oferte 

 
Daca o oferta este castigatoare, campul Status este completat cu Castigata. Daca o oferta nu a fost selectata 
drept castigatoare, campul Status este completat cu Pierduta.  
Daca o oferta nu a fost aleasa castigatoare sau necastigatoare are statusul Depusa. 
 

 

Figura 48 - Pagina Lista oferte – status depusa 

 
Daca ofertantul apasa butonul Vizualizare oferta, sistemul descarca oferta pe care a incarcat-o aferenta lotului 
respectiv. 
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Figura 49 - Pagina Lista oferte  - vizualizare oferta 

 
Daca ofertantul apasa butonul Descarca din coloana Descarca raport de solutionare contestatii, sistemul descarca 
raportul de solutionare contestatii incarcat de beneficiar. 
 
Butonul Descarca din coloana Descarca raport de solutionare contestatii devine activ dupa incarcarea raportului 
de catre beneficiar. 
 
Raportul de solutionare contestatie va putea fi vizualizat doar de catre ofertantul contestatar. 
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Figura 50 - Pagina Contestatii – descarca rport de solutionare contestatii 

 
Ofertantul poate primi cereri de clarificari din partea beneficiarului cu privire la oferta depusa. 
Aceste cereri pot fi vizualizate in pagina Vizualizare Lista Oferte , coloana Clarificari. 
 

 

Figura 51 - Pagina Lista oferte - clarificari 

 
In momentul primirii cererii de clarificari, link-ul Clarificari se va schimba automat in Primire cerere clarificari. 
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Figura 52 - Pagina Contestatii – primire cerere clarificari 

 
Daca ofertantul apasa butonul Clarificari, sistemul il redirectioneaza in pagina Incarca raspuns cerere clarificari. 
Ofertantul poate vizuliza cererea de clarificari primita prin apasarea butonului Descarca. 

 

Figura 53 - Pagina Descarca cerere clarificari 

 
Dupa incarcarea raspunsului cererii de clarificari de catre ofertant, acesta poate alege una din deciziile: 

 Renunta 

 Salveaza 
 

Daca ofertantul alege decizia “Renunta”, raspunsul cererii de clarificari nu va fi trimis catre beneficiar  si sistemul 
redirectioneaza catre pagina Vizualizare lista oferte. 
Daca ofertantul alege decizia “Salveaza”, raspunsul cererii de clarificari va fi trimis catre beneficiar si sistemul 
redirectioneaza catre pagina Vizualizare lista oferte. 
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Figura 54 - Pagina Descarca cerere clarificari 

 

5.12. Depunere cerere informatii suplimentare 

 
Ofertantul poate sa solicite informatii suplimentare beneficiarului/solicitantului in vederea depunerii ofertei corecte 
si corespunzatoare.  
 
Un ofertant poate sa depuna un numar nelimitat de cereri de informatii suplimentare pentru un lot aferent 
Invitatiei de participare. 
 
Nu se pot depune cereri de informatii suplimentare cu 72 de ore inainte de data limita de depunere a ofertelor. 
 
Daca utilizatorul apasa butonul Solicita informatii suplimentare, sistemul il redirectioneaza in pagina Cerere 
informatii suplimentare. 
 
Dupa incarcarea cererii de informatii suplimentare, ofertantul poate alege una din deciziile: 

 Renunta 

 Depune 
 

Daca ofertantul alege decizia “Refuza”, cererea de informatii suplimentare nu va fi trimisa catre 
beneficiar/solicitant si sistemul redirectioneaza catre pagina Informatii invitatie de participare. 
Daca ofertantul alege decizia “Depune”, cererea de informatii suplimentare va fi trimisa catre beneficiar/solicitant 
si sistemul redirectioneaza catre pagina Informatii invitatie de participare. 
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Figura 55 - Pagina Cerere informatii suplimentare 

5.13. Incarcare raspuns informatii suplimentare 

 
Beneficiarul/solicitantul ofera informatii suplimentare la solicitarea ofertantului.  
 

 

Figura 56 - Pagina Informatii suplimentare 

 
In pagina Informatii Suplimentare, beneficiarul/solicitantul nu va putea incarca raspunsul cererii de informatii 
suplimentare pana in momentul in care descarca cererea de informatii suplimentare. Dupa ce a descarcat 
cererea, butonul Incarca informatii suplimentare va deveni activ. 
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Figura 57 - Pagina Informatii suplimentare – incarca informatii suplimentare 

In momentul in care beneficiarul/solicitantul apasa butonul Incarca Informatii Suplimentare, sistemul 
redirectioneaza catre pagina Editare Invitatie. 
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Figura 58 - Pagina Editare invitatie 

 
 
Dupa ce beneficiarul/solicitantul apasa butonul Salveaza informatii suplimentare, Raspunsul cererii de informatii 
va fi trimis catre ofertant si sistemul redirectioneaza catre pagina Informatii suplimentare. 
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Figura 59 - Pagina Editare invitatie – decizie 

 
Ofertantii pot vizualiza raspunsurile cererilor de informatii suplimentare prin apasarea butonului Descarca 
Informatii Suplimentare din pagina Informatii Invitatie de participare pe Lot. 
 

 

Figura 60 - Pagina Informatii invitatie de participare – descarca informatii suplimentare 

5.14. Depunere oferta 

 
Dupa autentificarea ca ofertant, utilizatorul poate depune oferta. 
 
Odata ce a incarcat o oferta pe un lot, ofertantul nu mai poate incarca alta oferta pe lotul respectiv. Butonul 
Depune oferta devine inactiv. 
 
Daca ofertantul apasa butonul Depune oferta, sistemul redirectioneaza catre pagina Incarcare oferta. 
 
Dupa incarcarea ofertei, ofertantul poate alege una din deciziile: 

 Renunta 
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 Depune 
 
Daca ofertantul alege decizia “Refuza”, oferta nu va fi trimisa catre beneficiar/solicitant si sistemul 
redirectioneaza catre pagina Informatii invitatie de participare. 
Daca ofertantul alege decizia “Depune”, oferta va fi trimisa catre beneficiar/solicitant si sistemul redirectioneaza 
catre pagina Informatii invitatie de participare. 
 
Orice utilizator cu rol de ofertant poate avea in acelasi timp si rol de beneficiar. 
 

 

Figura 61 - Pagina Incarcare oferta 

5.15. Selectare oferta castigatoare 

 
Dupa primirea tuturor ofertelor, beneficiarul/solicitantul selecteaza oferta castigatoare.  
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Figura 62 - Pagina Lista oferte 

 
Ofertele depuse nu pot fi vizualizate pana in momentul implinirii termenului limita de depunere oferte din cadrul 
invitatiei de participare. 
 
 Pana la momentul implinirii termenului limita de depunere oferte in coloana Oferte depuse va aparea timpul ramas 
pana la implinirea termenului. 
 

 

Figura 63 - Pagina Lista oferte  - oferte depuse 
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Daca pentru un lot aferent unei invitatii de participare au fost adaugate mai multe oferte, sistemul va afisa dupa 
implinirea termenului de depunere oferte un singur numar, reprezentand numarul total de oferte depuse. 
 

 

Figura 64 - Pagina Oferte 

Prin apasarea butonului care reprezinta numarul total de oferte se va deschide o noua pagina Oferte depuse. 
  

 

Figura 65 - Pagina Oferte depuse 

Beneficiarul/solicitantul are posibiliatatea de a cere clarificari ofertantilor cu privire la ofertele primite. Dupa ce a 
descarcat toate ofertele, butonul Clarificari devine activ. 
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Figura 66 - Pagina Oferte depuse - clarificari 

 
Daca beneficiarul/solicitantul apasa butonul Clarificari, sistemul il redirectioneaza in pagina Incarca cerere 
clarificari. 
 
Dupa incarcarea cererii de clarificari de catre beneficiar/solicitant, acesta poate alege una din deciziile: 

 Renunta 

 Salveaza 
 
Daca beneficiarul/solicitantul alege decizia “Renunta”, cererea de clarificari nu va fi trimisa catre ofertant si 
sistemul redirectioneaza catre pagina Oferte depuse. 
Daca beneficiarul/solicitantul alege decizia “Salveaza”, cererea de clarificari va fi trimisa catre beneficiar si 
sistemul redirectioneaza catre pagina Oferte depuse. 
 
 

 

Figura 67 - Pagina Incarca raspuns cerere clarificari 

Dupa descarcarea tuturor ofertelor, beneficiarul/solicitantul trebuie sa incarce raportul de selectie. 
 



 

Manual de utilizare pentru beneficiari, solicitanti si ofertanti, pentru componenta AFIR - Achizitii online 

24.05.2018 Versiune nr. 4.1 Pagina 48 din 89 

 

 

Figura 68 - Pagina Oferte depuse – incarca raport de selectie 

In momentul in care se alege un ofertant castigator, ofertantii necastigatori si ofertantul castigator vor fi notificati 
cu privire la decizia beneficiarului. 
 
Dupa incarcarea raportului de selectie butoanele Incarca notificare vor deveni automat active. 
 

 

Figura 69 - Pagina Oferte depuse  - incarca notificare 
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Nu se poate selecta o oferta castigatoare inainte de a incarca notificarile, butonele Alege oferta castigatoare si Nu 
desemnez oferta castigatoare din cauza conformitatii fiind inactive. 
 
Daca beneficiarul/solicitantul apasa butonul Incarca notificare, sistemul il redirectioneaza in pagina Incarcare 
notificare. 
 
Dupa incarcarea notificarii, beneficiarul/solicitantul poate alege una din deciziile: 

 Renunta 

 Salveaza 
 
Daca beneficiarul/solicitantul alege decizia “Renunta”, notificarea nu va fi trimisa catre beneficiar si sistemul 
redirectioneaza in pagina Oferte depuse. 
Daca beneficiarul/solicitantul alege decizia “Salveaza”, notificarea va fi trimisa catre beneficiar si sistemul 
redirectioneaza in pagina Oferte depuse. 

 

Figura 70 - Pagina Incarca notificare 

 
Dupa ce au fost incarcate toate notificarile, butoanele din coloana Oferta castigatoare si Nu desemnez oferta 
castigatoare devin automat active. 
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Figura 71 - Pagina Oferte depuse – desemneaza oferta castigatoare 

  
Daca beneficiarul/solicitantul selecteaza unul dintre butoanele din coloana Oferta castigatoare, sistemul 
redirectioneaza catre pagina Selectare oferta castigatoare. 
 
In aceasta pagina beneficiarul/solicitantul selecteaza data limita de depunere contestatii.  
In cazul in care a fost depusa o singura oferta si a fost declarata castigatoare nu mai este necesara stabilirea datei 
limita de depunere contestatii 
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Figura 72 - Pagina Selectare oferta castigatoare 

 
Beneficiarul/solicitantul trebuie sa selecteze in calendar data limita de depunere contestatii. 
Beneficiarul/solicitantul nu va putea selecta in calendar un termen de depunere a contestatiilor mai mic de 6 zile 
lucratoare. 
 
Valoarea implicita a datei de depunere a contestatiilor este: data curenta + 6 zile lucratoare. 
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Figura 73 - Pagina Selectare oferta castigatoare 

 
Dupa selectarea datei limita de depunere contestatii, beneficiarul/solicitantul poate alege una din deciziile: 

 Renunta 

 Salveaza 
 

Daca beneficiarul/solicitantul apasa butonul Renunta, sistemul inchide fereastra Selectare oferta castigatoare si 
redirectioneaza catre pagina Oferte depuse. 
 
Daca beneficiarul/solicitantul apasa butonul Salveaza, sistemul inchide fereastra Selectare oferta castigatoare si 
campul nepopulat din coloana Ofertant castigator va fi populat automat cu numele ofertantului ales castigator. 
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Figura 74 - Pagina Oferte – ofertant castigator 

 
Dupa selectarea de catre beneficiarul/solicitantul a datei limita de depunere contestatii, sistemul va afisa pe 
portalul AFIR, in pagina Informatii invitatie de participare, data maxima de depunere contestatii. 
 

 

Figura 75 - Pagina Informatii invitatia de participare – data maxima contestatii 

5.16. Depunere contestatie 

 
Orice ofertant nemultumit de rezultatul procesului de desemnare a ofertantului castigator are dreptul de a 
depune contestatie catre beneficiar/solicitant. 
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Ofertantul poate depune o singura contestatie. Dupa ce ofertantul depune o contestatie, butonul Depune 
contestatie devine inactiv. 
 

 

Figura 76 - Pagina Depunere contestatie 

 
Termenul de depunere contestatii este de minim 6 zile lucratoare de la transmiterea notificarilor catre ofertantul 
castigator si ofertantii necastigatori.  
 
Butonul Depune contestatie este activ doar pana la data selectata de beneficiar/solicitant in pagina Selectare 
oferta castigatoare. 
 
Daca ofertantul apasa butonul Depune contestatie si nu s-a finalizat procesul de alegere a unui ofertant 
castigator va aparea mesajul „Inca nu a fost ales un castigator pentru acest lot”. 
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Figura 77 - Pagina Informatii invitatie de participare  - depunere contestatie 

 
Dupa expirarea perioadei de depunere a contestatiilor, vor fi afisati pe portalul AFIR ofertantul castigator si 
ofertantii necastigatori. 
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Figura 78 - Pagina Informatii invitatie de participare  - castigator 

 
Daca ofertantul apasa butonul Depune contestatie si a trecut perioada de depunere a contestatiilor va aparea 
mesajul de atentionare „Termenul de depunere a contestatiilor a expirat”. 
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Figura 79 - Pagina Informatii invitatie de participare – mesaj de averitizare 

5.17. Incarcare raport de solutionare contestatie 

 
Beneficiarul/solicitantul are obligatia de a analiza fiecare contestatie venita din partea ofertantilor si sa incarce 
pentru fiecare contestatie un raport de solutionare contestatie. 
 

 

Figura 80 - Pagina contestatii 

Butonul corespunzator unei contestatii din coloana Incarca raport contestatii va deveni activ dupa descarcarea 
contestatiei. 
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Figura 81 – Contestatii – incarca raport contestatii 

 
Prin apasarea butoanelor din coloana Descarca contestatia cu numarul, sistemul descarca contestatia incarcata 
de catre beneficiar/solicitant. 
 
Daca beneficiarul/solicitantul apasa butonul corespunzator unei contestatii din coloana Incarca raport contestatii, 
sistemul il redirectioneaza in pagina Incarca raport contestatii. 
 
Dupa incarcarea raportului de solutionare contestatie de catre beneficiar/solicitant, acesta poate alege una din 
deciziile: 

 Renunta 

 Salveaza 
 
Daca beneficiarul/solicitantul alege decizia “Renunta”, raportul de solutionare contestatie nu va fi trimis catre 
ofertant si sistemul redirectioneaza catre pagina Contestatii. 
Daca beneficiarul/solicitantul alege decizia “Salveaza”, raportul de solutionare contestatie va fi trimis catre 
ofertant si sistemul redirectioneaza catre pagina Contestatii. 
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Figura 82 - Incarca raport contestatii 

Beneficiarul/solicitantul poate sa pastreze drept castigatoare oferta selectata anterior sau poate selecta in urma 
unei contestatii o alta oferta drept castigatoare. 
 
Butoanele DA/NU din coloana Schimbati oferta castigatoare vor deveni active dupa incarcarea tuturor 
rapoartelor de solutionare contestatii si dupa terminarea perioadei de depunere contestatii. 
 

 

Figura 83 – Pagina Contestatii – schimbare oferta castigatoare 

Daca beneficiarul/solicitantul alege decizia “Da” din coloana Schimbati oferta castigatoare, sistemul 
redirectioneaza catre pagina Oferte depuse pentru schimbarea ofertantului castigator. 
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Daca beneficiarul/solicitantul alege decizia “Nu”, sistemul va ramane in pagina Contestatii. 
 
Daca beneficiarul/solicitantul apasa butonul DA din coloana Schimbati oferta castigatoare (pagina Solutionare 
contestatii), butonul n (numar de oferte) - Vizualizeaza se va schimba automat in n-Contestatie (de exemplu 2-
Contestatie). 
 

 

Figura 84 - Oferte 

Daca utilizatorul apasa butonul care reprezinta numarul total de oferte, sistemul il redirectioneaza in pagina 
Oferte depuse. 
 
In pagina Oferte depuse beneficiarul/solicitantul va urma fluxul normal de selectare a unei oferte castigatoare. 
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Figura 85 - Oferte depuse 

 
Daca beneficiarul/solicitantul apasa unul dintre butoanele din coloana Oferta castigatoare, sistemul 
redirectioneaza catre pagina Selectare oferta castigatoare. 
 
Daca in urma unei contestatii, beneficiarul/solicitantul decide sa aleaga castigator un alt ofertant, in pagina 
Selectare oferta castigatore nu va mai exista selectare perioada de depunere contestatii. 
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Figura 86 - Selectare oferta castigatoare 

5.18. Incarcare dosar de achizitii si vizualizare statusuri  

 
Pentru a putea incarca un dosar de achizitii, beneficiarul/solicitantul acceseaza link-ul Incarca dosar de achizitii 
din pagina Oferte depuse. 
 
Pentru a putea incarca un dosar de achizitii, solicitantul trebuie sa trimita catre validare la expertul AFIR codul de 
proiect pentru care doreste sa incarce dosarul de achizitii. 
 

 

Figura 87 - Lista oferte  - Incarca dosar achizitii 
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Daca solicitantul apasa butonul Incarca dosar de achizitii, se va deschide un pop-up unde solicitantul va selecta 
dintr-un meniu de tip dropdown codul de proiect pentru care doreste sa incarce dosarul de achizitii. 
 
Daca solicitantul alege decizia “Renunta”, dosarul de achizitii incarcat nu va fi trimis catre expertul Achizitii AFIR 
si sistemul redirectioneaza catre pagina Lista oferte. 
Daca solicitantul alege decizia “Salveaza”, dosarul de achizitii va fi trimis catre expertul Achizitii AFIR si sistemul 
redirectioneaza catre pagina Lista oferte. 
 

 

Figura 88 - Incarca dosar de achizitii 

 
Schimbarea statusului din “In curs de avizare” in “Dosar avizat/ Dosar neavizat/ Dosar neavizat cu informatii 
suplimentare” va avea loc in momentul luarii deciziei de catre expertul AFIR. 
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Figura 89 - Pagina Lista dosarelor de achizitii – status In curs de avizare 

 
Daca decizia expertului este Dosar avizat, beneficiarul/solicitantul primeste notificare cu mesajul Dosar avizat si 
atasate formularele A1 si A4. 
 
Prin apasarea butonului Descarca formular A1, beneficiarul/solicitantul va descarca formularul  A1 incarcat de 
catre expertul Achizitii AFIR. 
 
Prin apasarea butonului Descarca formular A4, beneficiarul/solicitantul va descarca formularul  A4 incarcat de 
catre expertul Achizitii AFIR. 
 
Butoanele Incarca Documente Suplimentare, Renunta si Trimite vor fi inactive. 
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Figura 90 - Lista dosar de achizitii  - status Dosar avizat 

 
 

 

Figura 91- Status dosar de achizitii 

 
Daca decizia expertului este Dosar neavizat, beneficiarul/solicitantul primeste notificare cu mesajul Dosar 
neavizat si atasat formularul A1. 
 
Prin apasarea butonului Descarca formular A1, beneficiarul/solicitantul va descarca formularul  A1 incarcat de 
catre expertul Achizitii AFIR. 
 
Butoanele Incarca Documente Suplimentare, Renunta si Trimite vor fi inactive. 
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Figura 92 - Lista dosar de achizitii – status Dosar neavizat 

 
 

 

Figura 93 - Status dosar de achizitii 

Daca decizia expertului este Dosar neavizat cu informatii suplimentare, beneficiarul primeste notificare cu 
mesajul Dosar neavizat cu informatii suplimentare si atasat formularul A1. 
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Figura 94 - Lista dosar de achizitii – status Dosar neavizat cu informatii suplimentare 

Beneficiarul/solicitantul poate incarca in termenul stabilit prin procedura clarificari/informatii suplimentare. 
 
Dupa incarcarea documentelor suplimentare de catre beneficiar/solicitant, acesta poate alege una din deciziile: 

 Renunta 

 Trimite 
 
Daca beneficiarul alege decizia “Renunta”, documentele suplimentare nu vor fi trimise catre expertul Achizitii 
AFIR si sistemul redirectioneaza catre pagina Lista dosar de achizitii. 
Daca utilizatorul alege decizia “Salveaza”, documentele suplimentare vor fi trimise catre expertul Achizitii AFIR si 
sistemul redirectioneaza catre pagina Lista dosar de achizitii. 
 

 

Figura 95 - Status dosar de achizitii 
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Dupa vizualizarea documentelor suplimentare, expertul Achizitii AFIR poate lua una din deciziile finale: 

 Dosar avizat 

 Anulare licitatie 
 
Daca decizia expertului este Dosar avizat, beneficiarul primeste notificare cu mesajul Dosar avizat si atasate 
formularele A1 si A4. 
 
Prin apasarea butonului Descarca formular A1, beneficiarul va descarca formularul  A1 incarcat de catre expertul 
Achizitii AFIR. 
 
Prin apasarea butonului Descarca formular A4, beneficiarul va descarca formularul  A4 incarcat de catre expertul 
Achizitii AFIR. 
 
Butoanele Incarca Documente Suplimentare, Renunta si Trimite vor fi inactive. 
 

 

Figura 96 - Lista dosar de achizitii  - status Dosar avizat 
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Figura 97 - Pagina Status dosar de achizitii 

Daca decizia expertului este Anulare licitatie, beneficiarul primeste notificare cu mesajul Anulare licitatie si atasat 
formularul A1. 
 
Prin apasarea butonului Descarca formular A1, beneficiarul va descarca formularul  A1 incarcat de catre expertul 
Achizitii AFIR. 
 
Butoanele Incarca Documente Suplimentare, Renunta si Trimite vor fi inactive. 
 

 

Figura 98 - Pagina Lista dosarelor de achizitii – status Anulare licitatie 
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Figura 99 - Pagina Status dosar de achizitii 

5.19. Incarcare dosar procedura cu o singura oferta si vizualizare statusuri  

 
Beneficiarul incarca in sistem dosarul procedura cu o singura oferta, creat conform procedurii cu o singura oferta 
si il trimite catre avizare la expertul achizitii. 
 

 

Figura 100 - Pagina Dosare procedura cu o singura oferta 



 

Manual de utilizare pentru beneficiari, solicitanti si ofertanti, pentru componenta AFIR - Achizitii online 

24.05.2018 Versiune nr. 4.1 Pagina 71 din 89 

 

Nu se poate incarca un dosar procedura cu o singura oferta inainte de a selecta dintr-un meniu de tip dropdawn 
un cod de proiect. 
 
In dropdown vor aparea toate codurile de proiect active ale beneficiarului. 
Dupa ce se asociaza dosarului procedura cu o singura oferta un cod de proiect, acesta poate fi trimis catre 
avizare la expert achizitii. 
 
 

 

Figura 101 - Pagina Dosare procedura cu o singura oferta 

Daca beneficiarul apasa butonul Vizualizeaza, se va deschide o noua pagina care contine folderul Dosar 
procedura cu o singura oferta. 
Folderul Dosar procedura cu o singura oferta contine documentele incarcate de beneficiar. 
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Figura 102 - Pagina Dosare procedura cu o singura oferta – vizualizare 

 
Data depunere este data in care beneficiarul a incarcat in sistem dosarul procedura cu o singura oferta. 
 

 

Figura 103 - Pagina Dosare procedura cu o singura oferta – data depunere 

Schimbarea statusului din “In curs de avizare” in “Dosar avizat/ Dosar neavizat/ Dosar neavizat cu informatii 
suplimentare” va avea loc in momentul luarii deciziei de catre expertul AFIR. 
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Figura 104 - Pagina Dosare procedura cu o singura oferta – status In curs de avizare 

Daca decizia expertului este Dosar avizat, beneficiarul primeste notificare cu mesajul Dosar avizat si atasate 
formularele A1 si A4. 
 
Prin apasarea butonului Descarca formular A1, beneficiarul va descarca formularul  A1 incarcat de catre expertul 
Achizitii AFIR. 
 
Prin apasarea butonului Descarca formular A4, beneficiarul va descarca formularul  A4 incarcat de catre expertul 
Achizitii AFIR. 
 
Butoanele Incarca Documente Suplimentare, Renunta si Trimite vor fi inactive. 
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Figura 105 - Pagina Dosare procedura cu o singura oferta  - status dosar avizat 

 

Figura 106 - Pagina Status dosar de achizitii 

 
Daca decizia expertului este Dosar neavizat, beneficiarul primeste notificare cu mesajul Dosar neavizat si atasat 
formularul A1. 
 
Prin apasarea butonului Descarca formular A1, beneficiarul va descarca formularul  A1 incarcat de catre expertul 
Achizitii AFIR. 
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Butoanele Incarca Documente Suplimentare, Renunta si Trimite vor fi inactive. 
 

 

Figura 107 - Pagina Lista dosarelor de achizitii – status Dosar neavizat 

 

 

Figura 108 - Pagina Status dosar de achizitii 

 
Daca decizia expertului este Dosar neavizat cu informatii suplimentare, beneficiarul primeste notificare cu 
mesajul Dosar neavizat cu informatii suplimentare si atasat formularul A1. 
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Figura 109 - Pagina Dosare procedura cu o singura oferta – status Dosar neavizat cu informatii 
suplimentare 

Beneficiarul poate incarca in termenul stabilit prin procedura clarificari/informatii suplimentare. 
 
Dupa incarcarea documentelor suplimentare de catre beneficiar, acesta poate alege una din deciziile: 

 Renunta 

 Trimite 
 
Daca beneficiarul alege decizia “Renunta”, documentele suplimentare nu vor fi trimise catre expertul Achizitii 
AFIR si sistemul redirectioneaza catre pagina Dosare procedura cu o singura oferta. 
Daca utilizatorul alege decizia “Salveaza”, documentele suplimentare vor fi trimise catre expertul Achizitii AFIR si 
sistemul redirectioneaza catre pagina Dosare procedura cu o singura oferta. 
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Figura 110 - Pagina Status dosar de achizitii 

Dupa vizualizarea documentelor suplimentare, expertul Achizitii AFIR poate lua una din deciziile finale: 

 Dosar avizat 

 Anulare licitatie 
 
Daca decizia expertului este Dosar avizat, beneficiarul primeste notificare cu mesajul Dosar avizat si atasate 
formularele A1 si A4. 
 
Prin apasarea butonului Descarca formular A1, beneficiarul va descarca formularul  A1 incarcat de catre expertul 
Achizitii AFIR. 
 
Prin apasarea butonului Descarca formular A4, beneficiarul va descarca formularul  A4 incarcat de catre expertul 
Achizitii AFIR. 
 
Butoanele Incarca Documente Suplimentare, Renunta si Trimite vor fi inactive. 
 



 

Manual de utilizare pentru beneficiari, solicitanti si ofertanti, pentru componenta AFIR - Achizitii online 

24.05.2018 Versiune nr. 4.1 Pagina 78 din 89 

 

 

Figura 111 - Pagina Dosare procedura cu o singura oferta – status Dosar avizat 

 

 

Figura 112 - Pagina Status dosar de achizitii 
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Daca decizia expertului este Anulare licitatie, beneficiarul primeste notificare cu mesajul Anulare licitatie si atasat 
formularul A1. 
 
Prin apasarea butonului Descarca formular A1, beneficiarul va descarca formularul  A1 incarcat de catre expertul 
Achizitii AFIR. 
 
Butoanele Incarca Documente Suplimentare, Renunta si Trimite vor fi inactive. 
 

 

Figura 113 - Pagina Dosare procedura cu o singura oferta – status anulare licitatie 

5.20. Incarcare dosar act aditional si vizualizare statusuri  

 
Un beneficiar poate incarca in sistem un dosar act aditional daca la avizarea dosarului de achizitii a primit 
decizia Dosar avizat. 
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Figura 114 - Pagina Lista dosarelor de achizitii beneficiar  - adauga act additional 

 
In pagina Lista dosare de acte aditionale vor aparea toate invitatiile de participare care au primit decizia de 
Dosar avizat si pentru care utilizatorul a apasat butonul Adauga act aditional in pagina Avizare dosar de achizitii. 
 
In momentul in care utilizatorul apasa butonul Adauga act aditional, in pagina Lista dosare de acte aditionale va 
aparea automat un nou rand cu datele respectivului proiect. 
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Figura 115 - Pagina Lista dosarelor act aditional 

 
Daca beneficiarul acceseaza link-ul Incarca dosar act additional, se va deschide un pop-up Incarca dosar act 
aditional unde acesta isi poate incarca dosarul act aditional. 

 

Figura 116 - Pagina Incarcare dosar act additional 
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Schimbarea statusului din “In curs de avizare” in “Dosar avizat/ Dosar neavizat/ Dosar neavizat cu informatii 
suplimentare” va avea loc in momentul luarii deciziei de catre expertul AFIR. 
 

 

Figura 117 - Pagina Lista dosarelor act additional – status In curs de avizare 

 
Daca decizia expertului este Dosar avizat, beneficiarul primeste notificare cu mesajul Dosar avizat si atasate 
formularele A1 si A4. 
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Figura 118 - Pagina Lista dosarelor act aditional – status Dosar avizat 

 
Prin apasarea butonului Descarca formular A1, beneficiarul va descarca formularul  A1 incarcat de catre expertul 
Achizitii AFIR. 
 
Prin apasarea butonului Descarca formular A4, beneficiarul va descarca formularul  A4 incarcat de catre expertul 
Achizitii AFIR. 
 
Butoanele Incarca Documente Suplimentare, Renunta si Trimite vor fi inactive. 
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Figura 119 - Pagina Status dosar de achizitii 

 
Daca decizia expertului este Dosar neavizat, beneficiarul primeste notificare cu mesajul Dosar neavizat si atasat 
formularul A1. 
 
Prin apasarea butonului Descarca formular A1, beneficiarul va descarca formularul  A1 incarcat de catre expertul 
Achizitii AFIR. 
 
Butoanele Incarca Documente Suplimentare, Renunta si Trimite vor fi inactive. 
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Figura 120 - Pagina Lista dosarelor act additional  - status Dosar neavizat 

 

Figura 121 - Pagina Status dosar de achizitii 

 
Daca decizia expertului este Dosar neavizat cu informatii suplimentare, beneficiarul primeste notificare cu 
mesajul Dosar neavizat cu informatii suplimentare si atasat formularul A1. 
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Figura 122 - Pagina Lista dosarelor act additional – status Dosar neavizat cu informatii suplimentare 

Beneficiarul poate incarca in termenul stabilit prin procedura clarificari/informatii suplimentare. 
 
Dupa incarcarea documentelor suplimentare de catre beneficiar, acesta poate alege una din deciziile: 

 Renunta 

 Trimite 
 
Daca beneficiarul alege decizia “Renunta”, documentele suplimentare nu vor fi trimise catre expertul Achizitii 
AFIR si sistemul redirectioneaza catre pagina Lista dosarelor act aditional. 
Daca utilizatorul alege decizia “Salveaza”, documentele suplimentare vor fi trimise catre expertul Achizitii AFIR si 
sistemul redirectioneaza catre pagina Lista dosarelor act aditional. 
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Figura 123 - Pagina Status dosar de achizitii 

 
Dupa vizualizarea documentelor suplimentare, expertul Achizitii AFIR poate lua una din deciziile finale: 

 Dosar avizat 

 Anulare licitatie 
 
Daca decizia expertului este Dosar avizat, beneficiarul primeste notificare cu mesajul Dosar avizat si atasate 
formularele A1 si A4. 
 
Prin apasarea butonului Descarca formular A1, beneficiarul va descarca formularul  A1 incarcat de catre expertul 
Achizitii AFIR. 
 
Prin apasarea butonului Descarca formular A4, beneficiarul va descarca formularul  A4 incarcat de catre expertul 
Achizitii AFIR. 
 
Butoanele Incarca Documente Suplimentare, Renunta si Trimite vor fi inactive. 
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Figura 124 - Pagina Lista dosarelor act additional  - status Dosar avizat  

 

 

Figura 125 - Pagina Status dosar de achizitii 

Daca decizia expertului este Anulare licitatie, beneficiarul primeste notificare cu mesajul Anulare licitatie si atasat 
formularul A1. 
 
Prin apasarea butonului Descarca formular A1, beneficiarul va descarca formularul  A1 incarcat de catre expertul 
Achizitii AFIR. 
 
Butoanele Incarca Documente Suplimentare, Renunta si Trimite vor fi inactive. 
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Figura 126 - Pagina Lista dosarelor de acte aditional  - status Anulare licitatie 

 
 
 
 


