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Domnului dr. Adrian Cicortaș  

ORGANIZAȚIA: Colegiul Medicilor din Județul Constanța 

București, 15 Februarie 2021 

 

AGOMedia răspunde manifestării interesului dumneavoastră pentru utilizarea 
Platformei NET-DD în scopul informatizării integrate a activităților specifice 
organizației pe care o reprezentați cu următoarea propunere: 

✓ interconectarea organizației:  

o prin Platforma NET-DD cu organizațiile relaționate;  

o prin Portalul NET-DD cu persoanele relaționate organizației, angajați și profesioniști;  

✓ managementul computerizat integrat al activităților specifice ale organizației -managementul 

profesional integrat;  

✓ interconectarea organizației la Platforma colaborativă NET-DD, computerizând:  

o activități colaborative specifice:  

▪ educaționale;  

▪ de formare profesională;  

▪ de educație profesională continuă; științifice;  

o managementul proiectelor colaborative.  

Valoarea pentru contractarea Platformei NET-DD -configurarea completă pentru ordinele 
profesionale (managementul computerizat integrat informațional profesional) este de:  

5 (cinci) euro/an pentru fiecare membru al ordinului profesional. 

Determinarea prețului contractului de furnizare a Platformei se realizează, în 
colaborarea dintre dumneavoastră și echipa de administrare, conform specificațiilor din 
anexă.  

Valabilitate ofertă: 30 de zile.   

Administrator 

     Andrei Mihai Gomoiu//  

www.net-dd.com / www.cnms.eu 

PLATFORMA NET-DD 
PENTRU MANAGEMENT INFORMAȚIONAL COMPUTERIZAT INTEGRAT 

SUB EGIDA 

ACADEMIEI ROMÂNE 

CENTRUL NAȚIONAL  

pentru MANAGEMENT STRATEGICGIC  

și DEZVOLTARE DURABILĂ A ROMÂNIEI”  
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Descrierea funcționalităților generale ale Platformei NET-DD 
 

Funcționalitățile Platformei NET-DD sunt configurate în acord cu specificul activităților fiecărei organizații, 
asigurând digitalizarea eficientă a acestora:  

✓ în interiorul organizației;  
✓ în raport cu organizațiile cu care sunt reglementate sau utile relații inter-instituționale;  
✓ în raport cu beneficiarii activităților.  

Organizațiile sunt interconectate la Platforma NET-DD prin rețele virtuale dedicate, cu un nivel eficient de 
securitate informatică.  

Persoanele sunt interconectate la Platforma NET-DD prin intermediul Portalului NET-DD, utilizând un 
sistem de autentificare, sigur și conform GDPR, cu ajutorul unui cod QR personal, generat automatizat de 
către Platforma NET-DD și dublat de un cod PIN (static sau dinamic) controlat de către persoană.  

Codul QR este pus la dispoziția persoanei, în funcție de solicitarea organizației emitente:  

✓ pe suport de hârtie - conținând exprimarea sub semnătură, a consimțământului informat privind 
prelucrarea datelor cu caracter personal prin Platforma NET-DD;  

✓ în format digital - pentru utilizarea cu ajutorul echipamentelor digitale (PC, tabletă, smart-phone);  
✓ în format de card e-ID Personal - designul cardului este personalizabil, în conform solicitărilor 

organizației emitente.  
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Caracteristicile generale ale Platformei NET-DD: 
➢ INTERCONECTAREA organizațiilor și persoanelor prin Platforma NET-DD asigură infrastructura 

esențială e operării funcționalităților integrate prin aceasta:  
o configurarea organizației;  
o managementul drepturilor de acces ale operatorilor autorizați ai organizației;  
o importarea eficientă a bazelor de date ale organizației;  
o autentificarea unitară,prin sistemul de cod QR personal/e-ID CARD a:  

✓ angajaților organizației;  
✓ beneficiarilor activităților specifice ale organizației;  

o conectarea unitară a organizațiilor subordonate și coordonate de către organizație.  
➢ CONECTORUL STANDARDIZAT PENTRU SISTEME INFORMATICE, indiferent de tehnologia folosită 

de către acestea, asigură digitalizarea transferurilor informaționale între organizații cu grade 
variabile de informatizare, fără a implica schimbarea soluțiilor IT&C existente și a furnizorilor 
acestora.  

➢ STANDARDUL PENTRU MANAGEMENTUL INFORMAȚIONAL COMPUTERIZAT INTEGRAT asigură:  
o eficiența schimburilor informaționale dintre organizații și dintre organizații și persoane, 

digitalizând complet activitățile acestora, prin interconectare utilizând Platforma și Portalul 
NET-DD;  

o operarea multilingvă a Platformei și a Portalului NET-DD, esențială pentru digitalizarea 
managementului informațional european și internațional -optimizarea mobilității 
europene și internaționale a datelor personale și organizaționale.  

Platforma NET-DD pune la dispoziția beneficiarilor săi funcționalități integrate:  

▪ care asigură caracteristicile generale ale Platformei;  
▪ specifice, prin care se computerizează activitățile specifice ale beneficiarului.  

Funcționalitățile specifice ale Platformei NET-DD administrează în mod uniform și integrat rețele 
virtuale organizaționale specifice, clasificate conform standardului de convergență informațională.   

Aceste funcționalități sunt preconfigurate pentru fiecare domeniu de activitate, optimizând 
procesul de implementare la nivelul fiecărei organizații.  

Funcționalitățile specifice preconfigurate sunt adaptate în prima etapă de implementare și 
optimizare progresiv, asigurând astfel o procedură eficientă și obiectivabilă pentru digitalizarea integrată 
a organizațiilor utilizatoare.  

Principalele domenii de activitate pentru care Platforma NET-DD administrează funcționalități 
specifice preconfigurate sunt:  

➢ sănătatea;  
➢ managementul profesional și al muncii;  
➢ educația;  
➢ cercetarea;  
➢ administrația publică;  
➢ cercetarea;  
➢ dezvoltarea strategică durabilă;  
➢ sportul de performanță și de masă.  
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Funcționalitățile specifice ale Platformei NET-DD pot extinde, în mod eficient, domeniile de 
digitalizare prin funcționalitățile acesteia, în colaborare cu partenerii săi, acoperind întreaga structură 
socială modernă, precum și problematica prelucrărilor computerizate prin sisteme de inteligență 
artificială -domeniul de excelență al CNMS: ”Managementul computerizat integrat al cunoașterii”.  
 

Implementarea Platformei NET-DD  
Implementarea Platformei NET-DD este rapidă și eficientă, iar costurile de administrare și operare pe 
termen lung sunt reduse și predictibile:  

✓ NU sunt necesare dotări IT&C speciale la nivelul organizației;  
✓ se asigură asistență pentru implementare, configurare a funcționalităților și instruirea 

operatorilor, la sediul organizației contractante;  
✓ se asigură asistență pentru preluarea eficientă a bazelor de date ale organizației contractante; 
✓ COSTURILE DE OPERARE SUNT FIXE pe întreaga durată de contract;  
✓ funcționalitățile contractate sunt SCALABILE (pot fi suplimentate oricând, fără afectarea 

funcționării Platformei);  

✓ funcționalitățile pentru persoane sunt ușor de operat prin Portal (intuitive), cu resurse IT&C 
disponibile oricui (PC, internet standard, dispozitive smart).  

 

Contractarea Platformei NET-DD 
 

Contractarea Platformei NET-DD 

1 Prezentarea unui demo-operațional al Platformei NET-DD configurate pentru organizația beneficiară 
2 Contractarea Platformei NET-DD pentru o valoare a contractului calculată pentru:  

➢ licențierea Platformei NET-DD:  
✓ valoarea licenței;  
✓ valoarea serviciilor de operare, mentenață și optimizare;  
✓ valoarea infrastructurii hardware și de telecomunicații convergente necesare operării 

Platformei NET-DD;  
➢ administrarea în regim de Software as a Service a Platformei NET-DD -valoare calculată 

funcție de numărul de angajați și beneficiari ai organizației contractante.  
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Configurarea Platformei NET-DD pentru beneficiar  
 

Configurarea Platformei NET-DD -DIMENSIONAREA CONTRACTULUI  
3 Configurarea inițială a Platformei conform specificului beneficiarului -operaționalizarea Platformei NET-

DD 

 3.1. Etapa 1: analiza și dimensionarea implementării la nivelul beneficiarului 

 3.2. Etapa 2: conectarea beneficiarului la Platforma NET-DD:  
- configurarea organizației, rețelelor organizaționale relaționate și a drepturilor de 

operare;  
- configurarea funcționalităților standard;  
- configurarea funcționalităților specializate;  
- preluările de baze de date ale organizației;  
- implementarea sistemului e-ID CARD;  
- instruirea responsabilului de contract; instruirea operatorilor.  

 3.3. Etapa 3: validarea 
clasificărilor 
organizației și a 
nomenclatoarelor 
acesteia, conform 
standardului de 
convergență 
informațională.  
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 3.4. Etapa 4: 
implementarea 
dosarului 
electronic 
organizațional 
integrat 

 3.5. Etapa 5: 
implementarea 
dosarului 
electronic 
integrat personal -
conform 
specificului 
activității 
beneficiarului 
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 3.6. Etapa 6: implementarea componentei 
pentru managementul integrat al 
patrimoniilor organizaționale1, 
generale și specializate 

 3.7. Etapa 7: 
Integrarea 
completă 
informațională a 
organizației 
beneficiare și 
operaționalizarea 
finală a 
funcționalităților 
standard ale 
Platformei NET-
DD  
 
 
 

 

  

 
1 Digitalizarea inteligentă a patrimoniilor beneficiarului, precum și administrarea arhivelor rezultate reprezintă un serviciu de 

sine sătătător, pentru care Platforma contractată asigură rolul de infrastructură informatică. Implementarea unui astfel de 

serviciu poate fi realizată de către prestator, în condiții care dacă va fi cazul se vor stabili de comun acord cu beneficiarul, la 

solicitarea acestuia și se vor consemna prin act adițional la contract.  
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Operarea Platformei NET-DD pentru beneficiar  
 

Operarea Platformei NET-DD 

4 Preluarea bazelor de date ale organizației contractante și integrarea acestora în Platforma NET-DD 

5 Managementul codurilor QR personal ale angajaților și beneficiarilor organizației:  
➢ generarea automatizată a codurilor QR;  
➢ distribuirea codurilor QR;  
➢ activarea codurilor QR;  
➢ producția și livrarea cardurilor e-ID. 

6 Configurarea finală a funcționalităților Platformei NET-DD, standard și specializate, pentru organizația 
contractantă:  

➢ managementul documentelor electronice;  
➢ configurarea formatelor digitale ale comunicării bi-direcționale prin Portal;  
➢ implementarea sistemului de prelucrare computerizată informațională -rapoartele organizației;  
➢ implementarea ARHIVEI ELECTRONICE INTELIGENTE a organizației.  

7 Operarea și optimizarea dinamică multi-anuală a Platformei NET-DD 

8 Extinderea funcționalităților Platformei NET-DD -contractarea on-line și implementarea asistată de către 
prestator a funcționalităților specializate ale Platformei (conform pct. 6). 
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Funcționalitățile standard (generale) ale Platformei NET-DD 
1. Funcționalități organizaționale (prin DOSARUL ELECTRONIC ORGANIZAȚIONAL INTEGRAT) asigură 

managementul informațional computerizat integrat, conform specificațiilor beneficiarului, privitor la:   
1.1. Activitățile specifice ale organizației; 
1.2. Structura departamentală a organizației;  
1.3. Patrimoniile organizației (fixe și mobile) -DOSARUL ELECTRONIC DE PATRIMONIU 
1.4. Resursele umane ale organizației -DOSARUL ELECTRONIC DE ANGAJAT 

1.4.1. Organizațiile subordonate/coordonate de către organizație -conform modelului 
organizației centrale:  

i. Activități;  
ii. Structură departamentală;  
iii. Patrimonii;  
iv. Resurse umane;  

1.5. Drepturi de operare a funcționalităților generale și specifice ale Platformei NET-DD 
1.6. Interconectarea organizației cu beneficiarii activităților sale specifice prin Portalul NET-DD:  

1.6.1. funcționalități ale operatorilor organizației:  
a) mesaje electronice prin Portal;  
b) notificări ale beneficiarilor prin Portal;  
c) consultări structurate ale beneficiarilor prin Portal:  

i. emiterea consultării;  
ii. recepționarea răspunsurilor;  
iii. prelucrarea inteligentă a răspunsurilor agregate;  

d) votul on-line al beneficiarilor;  
e) managementul materialelor informative prin Portal:  

i. publicarea materialului;  
ii. asocierea unui chestionar;  
iii. recepționarea răspunsurilor;  
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iv. prelucrarea inteligentă a răspunsurilor agregate;  

f) managementul integrat al evenimentelor pentru benediciari (congrese, 
conferințe, cursuri etc);  

1.6.2. funcționalități ale beneficiarilor activităților/clienților organizației (exclusiv prin Portalul 
NET-DD, în relație cu TOATE organizațiile care prelucrează date personale prin Platforma 
NET-DD):  

a) mesagerie electronică; 
b) managementul privat al datelor personale -DOSARUL ELECTRONIC PRIVAT;  
c) comunicarea structurată cu organizațiile: date și metadate personale certificate 

automatizat 
d) de către operatorii organizațiilor -DOSARUL ELECTRONIC PERSONAL CERTIFICAT;  

documente electronice ale organizației la dispoziția persoanei:  
i. selectarea documentului electronic;  
ii. completarea documentului electronic;  
iii. transmiterea documentului electronic:  
iv. confrmare de trimitere;  
v. confirmare de primire la operator;  
vi. primirea răspunsului în format electronic semnat;  

       e) efectuarea de plăți prin internet banking;  
       f) inițierea de propuneri de consultare structurată;  
       g) accesul la funcționalitățile colaborative ale Platformei NET-DD; 

1.7. managementul integrat al DOCUMENTELOR ELECTRONICE ale organizației:  
1.7.1. interne -prin Platforma NET-DD;  
1.7.2. pentru persoane fizice (angajați și beneficiari) prin Portalul NET-DD;  

1.8. managementul integrat al fluxurilor decizionale ale organizației  
1.9. managementul integrat al contabilității primare;  
1.10. managementul inteligent al ARHIVELOR ELECTRONICE ale:  

1.10.1. organizației;  
1.10.2. organizațiilor subordonate și coordonate;  

1.11. sistemul integrat de management al rapoartelor și prelucrărilor computerizate inteligente 
de date, configurat pentru fiecare organizație contractantă în parte:  

1.11.1. rapoarte interne;  
1.11.2. rapoarte inter-instituționale. 
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2. Funcționalități colaborative standard asigură, conform specificațiilor beneficiarului: 
2.1. Consultarea organizațională:  

2.1.1. managementul consultării structurate inițiate de către organizație;  

2.1.2. asocierea la consultările structurate inițiate de alte organizații interconectate prin 
Platforma NET-DD;  

2.1.3. accesul la rezultatele consultărilor structurate finalizate;  
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2.2. Managementul de proiect, asistat computerizat prin Platforma NET-DD:  
2.2.1. elaborarea de proiecte interne:  

a) fișa de proiect;  
b) echipa de proiect;  
c) dosarul de proiect;  

2.2.2. asocierea de organizații conectate la Platforma NET-DD în proiecte proprii:  
a) asocierea de organizație; 
b) aprobarea echipei de proiect a organizației; 
c) dezvoltarea 

colaborativă a dosarului de proiect;  
2.2.3. publicarea în întreaga Platformă NET-DD a proiectelor proprii pentru căutarea extinsă de 

parteneri;  
2.2.4. asocierea la proiecte publicate în Platforma NET-DD;  

2.3. Managementul strategic integrat intersectorial:  
2.3.1. managementul strategiilor sectoriale și 

integrate -funcționalitate exclusivă a 
CNMS, operată prin partenerii 
acestuia -proiectul de 
management al dezvoltării 
strategice durabile, 
integrată intersectorial, este 
disponibil la adresa web a 
CNMS: www.cnms.eu   

2.3.2. participarea la dezvoltarea 
strategiilor sectoriale și 
integrate -disponibil tuturor 
organizațiilor conectate la Platforma 
NET-DD, sub coordonarea exclusivă a CNMS:  
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a) vizualizarea strategiilor în dezvoltare;  
b) asocierea la dezvoltarea strategiilor sectoriale; 
c) asocierea la strategiile integrate;  

2.4. Managementul activităților științifice, didactice și de formare profesională:  
2.4.1. REGISTRELE ORGANIZATORILOR AUTORIZAȚI DE PROGRAME ȘTIINȚIFICE, EDUCAȚIONALE 

ȘI DE FORMARE PROFESIONALĂ;  

2.4.2. REGISTRELE AUTORILOR AUTORIZAȚI;  
2.4.3. publicații on-line;  
2.4.4. asistarea editării de lucrării științifice;  
2.4.5. managementul integrat al cursurilor și programelor educaționale și de formare 

profesională:  

✓ AGENDA ELECTRONICĂ A PROGRAMELOR:  
✓ înregistrarea on-line a participanților;  
✓ validarea prezenței/absolvirii;  
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✓ generarea automatizată a certificărilor;  
✓ contorizarea automatizată a rezultatelor/creditelor educaționale (inclusiv 

educație profesională continuă);  
2.4.6. managementul integrat al evenimentelor științifice/profesionale;  
2.4.7. administrarea registrelor organizatorilor autorizați de cursuri/evenimente/publicații/ 

programe de educație profesională continuă; 
2.5. Interconectarea personalizată organizațională:  

2.5.1. managementul schimburilor financiare;  
2.5.2. managementul fluxurilor informaționale;  
2.5.3. personalizarea sistemelor de raportare inter-instituționale;  
2.5.4. alte funcționalități personalizate;  

2.6.Managementul integrat al calității în organizații -modelul operațional pentru organizațiile 
sistemelor de sănătate:  

2.6.1. integrarea rețelelor de organizații supuse procedurilor de management al calității;  

2.6.2. digitalizarea standardelor de calitate aprobate;  

2.6.3. programarea procedurilor de evaluare -formarea conformă a echipelor de evaluare;  

2.6.4. asistarea în timp real a procedurii de:  

✓ autoevaluare -realizată de către organizația evaluată;  

✓ evaluare -realizată de către echipa de evaluare, utilizând datele 

înregistrate/actualizate de către organizația evaluată:  

i. generarea în timp real a documetelor de evaluare;  

ii. automatizarea procedurii de validare a evaluării;  

✓ certificare -automatizare generării și transmiterii certificatelor de evaluare;  

2.6.5. digitalizarea monitorizării organizațiilor evaluate.  

 

Toate funcționalitățile generale, precum și toate documentele necesare beneficiarului 
pentru implementarea și operarea în condiții optime a Platformei NET-DD sunt accesibile 
acestuia, din prima etapă de implementare, prin accesarea Platformei cu contul-
organizație primit în momentul contractării.  
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PLATFORMA PENTRU MANAGEMENT INFORMAȚIONAL COMPUTERIZAT 
INTEGRAT AL SISTEMELOR DE SĂNĂTATE  
 

Funcționalitățile specializate pentru computerizarea integrată a activităților ordinelor profesionale sunt 
adecvate:  

▪ reglementărilor legale naționale;  
▪ reglementărilor Uniunii Europene privitoare la reglementarea practicii profesionale și a mobilității 

profesioniștilor în spațiul european.  

Autentificarea profesionistului în Platforma și Portalul NET-DD 
Platforma NET-DD, prin sistemul e-ID CARD, rezolvă integral problema ”cardului profesional european”, 
în mod unic la nivelul Uniunii Europene., asigurând simultan autentificarea certă a persoanei în Platformă 
și Portal, precum și accesul facil al persoanei în Portal cu ajutorul oricărui dispozitiv dotat cu cametă web 
standard.   

Procedura pentru managementul e-ID CARD prevede:  

▪ verificarea dacă persoana respectivă este, deja, posesoare 
de e-ID CARD;  

▪ generarea imediată, la înregistrarea unei persoane noi în 
Platformă, a unui cod QR personal temporar, asociat 
consimțământului informat specific al acesteia pentru 
prelucrarea datelor personale prin Platformă;  

▪ comanda, producția și livrarea cardurilor e-ID, administrată de către 
ordinul profesional;  

▪ activarea de către ordinul profesional a cardurilor -inclusiv selectarea de către posesorul e-ID 
CARD a unui PIN propriu;  

▪ posibilitatea utilizării e-ID în format digital de către persoana posesoare a acestuia (pentru 
dispozitive smart).  

Design-ul și personalizările e-ID CARD se realizează conform specificațiilor beneficiarului, pornind de la 
designul standard NET-DD.  

Sistemul e-ID CARD garantează respectarea întrutotul a prevederilor Regulamentului 679/2016 al U.E. 
privind protecția datelor personale, citirea card-ului asociată introducerii PIN-ului personal de către 
posesorul cardului exprimând, în timp real și fără dubiu, acordul pentru prelucrarea datelor personale prin 
Platformă, respectiv accesarea securizată a Portalului NET-DD în raport cu ordinul profesional.  

  

www.net-dd.com / www.cnms.eu 
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Funcțiile specializate pentru ordinele profesionale  
 

Funcționalitățile Platformei NET-DD preconfigurate pentru ordinele profesionale asigură:  

• computerizarea integrată a activităților reglementate legal ale ordinului;  

• interconectarea ordinului cu membrii săi, autentificați prin sistemul e-ID CARD, prin Portalul NET-
DD -comunicarea bi-direcțională 
structurată între 
ordin și membrii 
săi;  

• optimizarea 
activităților 
colaborative între 
odin și alte organizații 
conectate la Platforma 
NET-DD.  

Platforma colabortivă 
optimizează activități 
specifice, reglementate, ale 
ordinului, în special:  

• activitate de EDUCAȚIE 
PROFESIONALĂ CONTINUĂ;  

• relațiile inter-instituționale reglementate ale ordinului profesional:  
o naționale;  
o europene -mobilitatea profesională.  

 

Comunicarea bi-
direcțională STRUCTURATĂ 
(date și metadate asociate, 
avizate și certificate prin 
intervenția operatorilor 
autorizați ai ordinului) 
dintre ordinul profesional și 
profesioniști se realizează 
prin Portalul NET-DD. 
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Computerizarea integrată a activității ordinului profesional –diagrama funcțională 

 

Computerizarea integrată a activităților colaborative ale ordinului profesional -diagrama funcțională  
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FUNCȚIONALITĂȚILE CONTRACTATE DE CĂTRE BENEFICIAR 

 

 FUNCȚIONALITATE SPECIALIZATĂ SELECTARE 

1 registrul profesional integrat2  

1 identificarea prin sistemul e-ID CARD și interconectarea on-line a membrilor ordinelor 

profesionale cu organizațiile Platformei NET-DD, prin Portal, integrat cu adresa web oficială 

a organizației 

 

2 dosarul electronic al profesionistului  

1 certificat -administrat prin Platforma NET-DD (operațional, pre-configurat);   

2 certificat -în Platforma NET-DD, prin schimb de informații cu registrele ordinelor 

profesionale; 

 

3 dosarul electronic personal -cv-ul electronic profesional și științific al profesionistului  

1 actualizat prin intervenția directă a acestuia  

2 interconectabil cu sistemele informatice ale organizațiilor Platformei NET-DD;  

4 managementul electronic al documentelor standardizate ale organizației;   

5 arhivarea electronică inteligentă a organizației;  

  

 
2 Registrul membrilor ordinului professional poate fi administrat direct prin Platforma e-Pi sau poate fi administrat prin alte aplicații, interne, ale ordinului 

profesional care se interconectează cu Platforma e-Pi, printr-un protocol standardizat, pus la disponizția furnizorului IT în vederea implementării.  
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 FUNCȚIONALITATE SPECIALIZATĂ SELECTARE 

2 registrul organizațiilor asociate -interconectarea și managementul informațional propriu al 

organizației și al filialelor sale regionale  

 

3 Registrul angajatorilor -platforma optimizează:  

1 comunicarea dintre Ordin profesional– Membri – Angajatori:   

1 furnizori de servicii medicale;   

2 organizații educaționale medicale și biotehnologice;   

3 organizații de cercetare;   

4 organizații academice;   

5 alte organizații angajatoare;  

2 managementul rețelelor de angajatori-persoane fizice autorizate (conform legii);   

3 managementul cotizațiilor și al taxelor;  

4 dosarul electronic al membrului -formatul electronic optimizat al CV-ului profesional și 

științific al membrilor 
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 FUNCȚIONALITATE SPECIALIZATĂ SELECTARE 

4 registrul educației și formării profesionale:   

1 registrul educației profesionale medicale -interconectarea și partajarea informațională 

între organizația educațională și:  

 

1 ordine profesionale;   

2 angajatori;   

3 administrație;   

2 registrul formatorilor autorizați pentru educație continuă;   

3 registrul formatorilor profesionali autorizați;   

4 sistemul pentru managementul integrat al programelor de formare profesională continuă;  

5 agenda electronică a programelor educaționale și științifice ale organizației -înregistrarea on-

line a participantilor și lectorilor; 

 

6 sistemul asistat computerizat pentru organizarea de:   

1 evenimente și programe științifice;   

2 publicații specifice;   

7 platforma pentru dezvoltare strategică și management de proiecte colaborative -integrarea 

organizației în Programul de dezvoltare strategică integrată intersectorial al CNMS;  

 

8 platforma pentru consultare profesională structurată și vot on-line platforma pentru dialog 

social:  

 

1 componenta pentru ordinele profesionale;  

2 componenta sindicală;  

3 componenta guvernamentală;   

4 componenta pentru organizații invitate.   
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Pentru detalii privind prezenta ofertă, precum și pentru organizarea unei prezentări a Platformei NET-DD 
operaționale, echipa NET_DD vă stă la dispoziție prin dl Adrian Bobu, administrator al acesteia:  

• ab@it-a.ro  

• 0761246228.  
 
 
Cu stimă,  
  

Prestator 

AGO 

reprezentat prin: 

 Funcția: Administrator 

 Prenume: Andrei Mihai 

 Nume: Gomoiu 

 


