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1. Evoluția Portalului de achiziții 
Portalul global de achiziții (1/2) 

 

Portalul de achiziții va trece printr-un nou proces de schimbare, devenind un adevărat instrument de lucru și de control pe care Enel îl pune la dispoziția 

propriilor Furnizori. Această modificare se bazează pe trei principii fundamentale: 

• Centralizarea rolului Furnizorului 

• Adoptarea unor sisteme informatice inovatoare 

• Introducerea procedurilor univoce 

Portalul de achiziții conferă mai multă autonomie decizională furnizorului pentru activitățile de gestionare a datelor personale și permite raționalizarea 

informațiilor folosind instrumente inovatoare, cum ar fi: 

• „Formularul de înregistrare” al Societății 

• „e-bond” cu proprii Utilizatori 

• Diversificarea profilurilor asociabile 

Toate regulile de eProcurement, disponibile pe Portal sunt controlate de un singur text normativ: Regulile de eProcurement. 
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1. Evoluția Portalului de achiziții 
Portalul global de achiziții (2/2) 

 

Cu înregistrarea globală, fiecare furnizor își poate gestiona relația cu orice societate din cadrul Grupului Enel printr-un proces unic de 

înregistrare. 

Cu această nouă caracteristică, furnizorul, folosind numele de utilizator și parola proprii, poate interacționa cu oricare dintre societățile 

Grupului Enel prin tabloul de comandă global și poate utiliza toate serviciile disponibile pentru furnizor: 

• Răspunsul la invitațiile de participare la licitații 

• Gestionarea procesului de calificare 

• Verificarea rezultatelor evaluării furnizorului 

Funcționalitățile sunt active nu doar pentru furnizorii noi, ci și pentru furnizorii care sunt deja înregistrați pe portalurile preexistente. 

Înregistrarea furnizorilor este prima fază obligatorie pentru orice tip de colaborare comercială cu societățile din cadrul Grupului Enel, scopul 

său fiind acela de a garanta disponibilitatea datelor furnizorilor pe sistemele de achiziții ale Grupului Enel. 

Procesul de înregistrare este rapid și ușor, furnizorilor solicitându-li-se să: 

• Aleagă un ID de utilizator și o parolă pe care să le utilizeze pentru accesarea viitoare 

• Furnizeze principalele informații ale companiei 

• Selecteze societățile din cadrul Grupului Enel pentru care doresc să lucreze 

• Selecteze din lista Grupurilor de mărfuri pe cele care sunt mai reprezentative pentru activitățile lor 
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2. Înregistrare 
Înregistrarea furnizorilor 

 

Pentru moment, furnizorul va trebui să utilizeze 

acest site web: 

https://globalprocurement.enel.com 

Pe această pagină, veți regăsi: 

Va trebui să setați limba dorită și să 

actualizați pagina 

Pentru înregistrare, faceți clic pe butonul 

„Înregistrare pentru accesarea serviciului 

online” 
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https://globalprocurement-qual.enel.com/


 

2. Înregistrare 
Înregistrarea furnizorilor - Formularul de înregistrare (1/7) 

 

Accesul furnizorului la pagina de înregistrare 

Acesta poate căuta și descărca datele prin 

intermediul bazei de date a furnizorului de 

date 

Făcând clic pe „Căutare date în baza de date 

a furnizorului de date” 
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2. Înregistrare 
Înregistrarea furnizorilor - Formularul de înregistrare (2/7) 
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Furnizorul își poate căuta datele 

introducându-le în câmpurile obligatorii: 

• Denumirea societății 
• Țară 

Toate celelalte detalii permit 

realizarea unei căutări mai 

detaliate, 

După ce au fost introduse datele, faceți 
clic pe: 

Căutare 

Dacă nu intenționați să 

completați manual formularul, 

faceți clic: 

Închidere 

 

 



2. Înregistrare 
Înregistrarea furnizorilor - Formularul de înregistrare (3/7) 

 

Furnizorul va accesa pagina de 

înregistrare 

De asemenea, veți putea selecta 

limba preferată din meniul derulant 

din dreapta sus 

Prima fază este răspunsul la „Data 

înregistrării” sediului social al 

Societății 
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2. Înregistrare 
Înregistrarea furnizorilor - Formularul de înregistrare (4/7) 

 

Furnizorul accesează pagina de 

înregistrare 

Prima fază este răspunsul la „Data înregistrării” 

sediului principal al Societății 
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2. Înregistrare 
Înregistrarea furnizorilor - Formularul de înregistrare (5/7) 
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Trebuie să acordați o atenție 

specială câmpurilor următoare: 

Cod Fiscal 

Număr de 

plătitor TVA 

Cod de identificare #3 

Cod de identificare #4 

 



2. Înregistrare 
Înregistrarea furnizorilor - Formularul de înregistrare (6/7) 

 

Furnizorul poate, de asemenea, să 

decidă să descarce date de la un 

furnizor de date, dacă este necesar 
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2. Înregistrare 
Înregistrarea furnizorilor - Formularul de înregistrare (7/7) 

 

Furnizorul trebuie să introducă un set 

suplimentar de informații: 

În atenția: 

Adresă e-mail - Nume utilizator 

NUMELE DE UTILIZATOR trebuie să 

corespundă adresei e-mail introduse 

După ce ați introdus toate datele, faceți clic 

pe SALVARE. 
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2. Înregistrare 
Înregistrarea furnizorilor - Informații suplimentare de înregistrare (1/10) 

 

Furnizorul trebuie să 

selecteze propria formă de 

organizare juridică și să 

aleagă mai mult de o 

tipologie de furnizare 
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2. Înregistrare 
Înregistrarea furnizorilor - Informații suplimentare de înregistrare (2/10) 

 

Completați informațiile comerciale. 

După ce ați completat toate câmpurile: 

SALVARE și CONTINUARE 
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2. Înregistrare 
Înregistrarea furnizorilor - Informații suplimentare de înregistrare (3/10) 

 

Agenția fiscală poate fi 

selectată din meniul 

derulant 
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2. Înregistrare 
Înregistrarea furnizorilor - Informații suplimentare de înregistrare (4/10) 

 

Răspundeți la întrebarea 

referitoare la Gruppo IVA. 

După ce ați completat: 

SALVARE și CONTINUARE 
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2. Înregistrare 
Înregistrarea furnizorilor - Informații suplimentare de înregistrare (5/10) 

 

Furnizorul trebuie să introducă motivul 

înregistrării 

Trebuie să selectați dacă se PREZINTĂ 

individual sau se efectuează 

CALIFICARE în Enel. 

Sunt necesare informații suplimentare, cum ar 
fi: 

Înregistrare orientată către facturarea 

prin WEB-EDI 

Este necesară pentru furnizor dacă acesta 

dorește să introducă un alt sediu, diferit de cel 

înregistrat: 

Sediul următor 
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2. Înregistrare 
Înregistrarea furnizorilor - Informații suplimentare de înregistrare (6/10) 
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În cazul unui răspuns afirmativ 

la întrebare: 

„Intenționați să vă înregistrați doar în 

scopul facturării prin WEB-EDI?” 

Se afișează acest ecran în care se 

solicită informații referitoare la: 

ÎNREGISTRAREA LA CAMERA 

DE COMERȚ, cu o dată de 

expirare corespunzătoare 

DOCUMENT DE IDENTITATE 

După ce ați completat: 

SALVARE și CONTINUARE 

 

 

 

 

 



 

2. Înregistrare 
Înregistrarea furnizorilor - Informații suplimentare de înregistrare (7/10) 
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În cazul unui răspuns afirmativ 

la întrebare: 

„Doriți să inserați o altă locație?” Pe 

lângă cea a sediului înregistrat pe care 

tocmai ați introdus-o. 

Se afișează acest ecran în care vi se 

solicită informații referitoare la: 

ȚARĂ 

TIPUL LOCAȚIEI, una dintre 

opțiunile din meniul derulant 

După ce ați completat: 

SALVARE și CONTINUARE 

 

 

 

 



 

2. Înregistrare 
Înregistrarea furnizorilor - Informații suplimentare de înregistrare (8/10) 

 

Furnizorul trebuie să completeze celelalte 

informații referitoare la sediu. 

Completați formularul: 

Detaliile sediilor #1. 

Furnizorul trebuie să completeze toate 

câmpurile obligatorii. La finalul 

formularului, furnizorul are posibilitatea 

de a introduce un alt sediu: 

SEDIUL URMĂTOR 

Puteți introduce până la 10 sedii diferite 

de cel înregistrat. 

După ce ați completat toate câmpurile: 

SALVARE și CONTINUARE 
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2. Înregistrare 
Înregistrarea furnizorilor - Informații suplimentare de înregistrare (9/10) 
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Acceptarea regulamentului 

După ce ați completat: 

SALVARE și CONTINUARE 

 



2. Înregistrare 
Înregistrarea furnizorilor - Informații suplimentare de înregistrare (10/10) 

 

Ecranul confirmă introducerea 

corectă a datelor fiscale. 

Pentru a trece la pasul următor, 

faceți clic pe: 

Clic pentru logare 
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2. Înregistrare 
Calificarea în Structura grupului de mărfuri (1/7) 

 

Pagina PRINCIPALĂ. 

Pagina personală a Furnizorului. 

De aici, puteți efectua toate 

activitățile. 

Făcând clic pe numele 

Furnizorului, se va afișa un 

meniu derulant care vă 

permite să selectați limba 
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2. Înregistrare 
Calificarea în Structura grupului de mărfuri (2/7) 

 

Furnizorul trebuie să selecteze Grupurile 

de mărfuri pentru care dorește să se 

califice. În acest scop: 

Mergeți la „Date principale > 

Calificare” 

Apoi, mergeți la „Calificările 

mele” 
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2. Înregistrare 
Calificarea în Structura grupului de mărfuri (3/7) 

 

Pentru a selecta Grupurile de 

mărfuri pentru care doriți să vă 

calificați, faceți clic pe „Adăugare 

Grup de mărfuri” 
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2. Înregistrare 
Calificarea în Structura grupului de mărfuri (4/7) 

 

Furnizorul poate selecta Grupurile de 

mărfuri pentru care dorește să se califice: 

Căutare CUVÂNT CHEIE sau COD 

Sau căutarea Grupului de Mărfuri 

direct în structură 
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2. Înregistrare 
Calificarea în Structura grupului de mărfuri (5/7) 

 

EXEMPLU: 
Furnizorul poate selecta Grupurile de 

mărfuri pentru care dorește să se 

califice: 

Căutare CUVÂNT CHEIE sau COD 

Grupul de mărfuri dorit va fi 

afișat în structură și poate fi 

selectat 

După ce l-ați selectat, puteți să 

„Confirmați selecția” 

Toate Grupurile de Mărfuri 

selectate pot fi vizualizate 
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2. Înregistrare 
Calificarea în Structura grupului de mărfuri (6/7) 
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Pe acest ecran se afișează: 

Toate Grupurile de Mărfuri 

selectate de furnizor 

Furnizorul poate deselecta 

anumite Grupuri de Mărfuri, 

eliminând marcajul unic al 

Grupului de mărfuri dorit. 

Alternativ, acesta le poate 

deselecta prin eliminarea 

marcajului general pentru 

Grup 

 



 

2. Înregistrare 
Calificarea în Structura grupului de mărfuri (7/7) 

 

Categoriile selectate de 

furnizorul de TEST sunt 4 

după cum se poate vedea în 

detaliu 

După ce au fost selectate 

toate Grupurile de Mărfuri: 

„Confirmare opțiune” 
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2. Înregistrare 
Completarea Chestionarului tehnic pentru Grupul de Mărfuri (1/6) 

 

Pentru a adăuga mai multe 

grupuri de mărfuri pentru 

care doriți să vă calificați, 

faceți clic pe „Adăugare 

Grup de mărfuri” 

Categoriile selectate vor fi 

afișate într-o listă. 

Furnizorul trebuie să 

completeze Chestionarul 

tehnic asociat fiecărei 

categorii făcând clic pe 

denumirea categoriei sau pe 

pictograma de stare o 

completării 
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2. Înregistrare 
Completarea Chestionarului tehnic pentru Grupul de Mărfuri (2/6) 

 

Furnizorul poate proceda la 

completarea Chestionarului 

pentru grupul de mărfuri 

selectat, făcând clic pe 

„MODIFICARE”. 

Alternativ, se poate reveni 

la lista Grupurilor de mărfuri 

selectate 
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2. Înregistrare 
Completarea Chestionarului tehnic pentru Grupul de Mărfuri (3/6) 
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Acesta este chestionarul tehnic al 

Grupului de Mărfuri selectat. Puteți 

vedea imediat un detaliu al grupului 

de mărfuri. 

Dacă doriți să anulați completarea 

Chestionarului tehnic, faceți clic pe 

„Anulare”. 

Întrebările la care trebuie să 

răspundă furnizorul în 

secțiunea „DETALII GRUP 

MĂRFURI” se referă la afișarea 

cerințelor de calificare 

 



 

2. Înregistrare 
Completarea Chestionarului tehnic pentru Grupul de Mărfuri (4/6) 

 

Dacă da, se va afișa documentația 

referitoare la cerințele de calificare 

Această documentație trebuie să fie 

vizualizată de către furnizor făcând 

clic pe atașament, pentru setarea 

unui marcaj referitor la vizualizarea 

documentului 
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2. Înregistrare 
Completarea Chestionarului tehnic pentru Grupul de Mărfuri (5/6) 
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 Chestionarul tehnic continuă 

cu: 

CHESTIONARUL TEHNIC - 

întrebări specifice în funcție de 

Grupul de Mărfuri. 

CERTIFICĂRI DE CALITATE - 

întrebări specifice referitoare la 

Furnizor. Se completează o 

singură dată. Dacă furnizorul se 

califică pentru mai multe Grupuri 

de Mărfuri, această secțiune va fi 

deja completată 

După ce ați completat: SALVARE 
 



2. Înregistrare 
Completarea Chestionarului tehnic pentru Grupul de Mărfuri (6/6) 
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După ce ați completat Chestionarul 

tehnic, pictograma își schimbă 

culoarea în albastru 

Răspunsul la întrebările din 

chestionarul tehnic nu va putea fi 

editat după salvare 

Furnizorul poate continua cu 

completarea altor Chestionare 

tehnice 

După ce ați terminat, va trebui să 

așteptați un răspuns de la Utilizatori 

Enel 

 



 

3. Solicitare de completare a Formularului 
Solicitare de completare a chestionarelor - Pagina principală 

 

Furnizorul primește un e-mail în care 

este informat cu privire la 

transmiterea Formularelor 

Pe PAGINA PRINCIPALĂ, destinatarul 

va găsi o solicitare de completare 

directă a chestionarului, în secțiunea 

„Actualizare RFQ” 

Făcând clic direct pe „Enel”, 

furnizorul poate accesa 

formularele 
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3. Solicitare de completare a Formularului 
Solicitare de completare a chestionarelor - Afișarea chestionarelor 

 

Pentru a completa formularele, 

faceți clic pe numele 

Formularului și completați-l 
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3. Solicitare de completare a Formularului 
Completarea chestionarelor - Modificare 

 

Făcând clic pe formular (în situația 

specifică a „SOLICITĂRII DE 

CONTRIBUȚIE”), se va afișa acest 

ecran care indică formularul pe care 

trebuie să îl completeze Furnizorul. 

Pictograma este galbenă deoarece 

furnizorul are în continuare proceduri 

de efectuat. 

Pentru a începe completarea, faceți 
clic pe: „Modificare”. 

Dacă doriți să reveniți, faceți clic pe 

pictograma:  
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3. Solicitare de completare a Formularului 
Completarea chestionarelor (1/2) 

 

Făcând clic pe „modificare”, 

furnizorul va putea continua cu 

completarea răspunsurilor la 

întrebări; după completare, culoarea 

pictogramei se va schimba din galben 

în albastru.  

Pentru a salva modificările și a trece 

la formularul următor, faceți clic pe: 

„Salvare și Continuare” 
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3. Solicitare de completare a Formularului 
Completarea chestionarelor (2/2) 

 

Făcând clic pe „Salvare și Continuare”, 

Furnizorul nu va reveni la pagina cu toate 

formularele, ci va fi direcționat către 

chestionarul următor, deja pregătit pentru a fi 

completat. 

După ce l-ați completat, faceți clic pe: 

„Salvare și Continuare” 

Puteți anula completarea acestui formular 

făcând clic pe „Anulare”. 

Făcând clic pe „Anulare”, informațiile 

introduse în formularele completate anterior nu 

se vor pierde 
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3. Solicitare de completare a Formularului 
Transmiterea chestionarelor completate către Enel (1/2) 

 

 

După ce ați completat Formularele, 

se va deschide o fereastră 

instantanee în care sunteți întrebat 

dacă doriți să transmiteți 

Formularele Echipei de Calificare 

Puteți face acest lucru și ulterior 

dacă trebuie să efectuați modificări 

sau să finalizați completarea în 

proporție de 100% 
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3. Solicitare de completare a Formularului 
Transmiterea chestionarelor completate către Enel (2/2) 

 

După ce ați completat formularul, 

răspunsurile trebuie trimise către 

ENEL. 

Faceți clic pe: 

„Trimite formularele către 

Echipa de Calificare” 
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3. Solicitare de completare a Formularului 
Solicitare de completare a chestionarelor juridice - Pagina principală 

 

Furnizorul primește un e-mail în 

care este informat cu privire la 

existența unui formular care trebuie 

completat. 

Direct în Pagina principală, acesta va 

vedea o solicitare în secțiunea 

„Actualizare RFQ”. 

Faceți clic pe solicitare. 
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3. Solicitare de completare a Formularului 
Solicitare de completare a chestionarelor legale - Afișarea chestionarelor 

 

 

Se afișează un ecran care indică 

faptul că formularul a fost completat 

în procent de 0% și nu a fost afișat 

încă. 

Pentru a continua cu completarea, 

faceți clic pe numele Formularului. 

44 

 



3. Solicitare de completare a Formularului 
Completarea chestionarelor juridice - Modificare 

 

Pe ecran se afișează formularul de 

completat. Pentru a continua, faceți 

clic pe: 

„Modificare”. 

Dacă doriți să reveniți, faceți clic pe 

pictogramă 
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3. Solicitare de completare a Formularului 
Completarea chestionarelor juridice - Afișarea chestionarelor 

 

După ce ați completat formularul, 

faceți clic pe: „Salvare și 
Continuare” 
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3. Solicitare de completare a Formularului 
Transmiterea chestionarelor completate către Enel (1/2) 

 

 

După ce ați completat Formularele, se va deschide 

o fereastră instantanee în care sunteți întrebat 

dacă doriți să transmiteți Formularul(ele) către 

Evaluatorul juridic. 

Puteți face acest lucru și ulterior dacă trebuie să 

efectuați modificări sau să finalizați completarea 

în proporție de 100% 
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3. Solicitare de completare a Formularului 
Transmiterea Chestionarelor completate către Departamentul juridic Enel (2/2) 

 

După ce ați completat formularul, 

răspunsurile trebuie trimise către 

ENEL. 

Faceți clic pe: 

„Trimite formularele către Echipa de 

Calificare”. 
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3. Solicitare de completare a Formularului 
Solicitare de completare a chestionarelor - Pagina principală 

 

 

Furnizorul transmite un e-mail care indică 

prezența unui formular care trebuie 

completat. 

Direct în Pagina principală, acesta va vedea 

o solicitare în secțiunea „Actualizare RFQ”. 

Faceți clic pe solicitare. 
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3. Solicitare de completare a Formularului 
Solicitare de completare a chestionarelor - Chestionare de vizualizare 

 

 

Apare un ecran în care se afișează 

un procent de completare de 100% 

din formularul specific. Acest lucru 

se întâmplă deoarece formularul 

conține deja răspunsurile 

introduse anterior de furnizor. 

Furnizorul trebuie să vadă 

formularul și, dacă consideră că 

este necesar, să introducă 

modificările dorite. 

Pentru a continua cu completarea, 

faceți clic pe numele Formularului. 
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3. Solicitare de completare a Formularului 
Completarea chestionarelor - Modificare 
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Pe ecran se afișează formularul de 

completat. Pentru a continua, faceți 

clic pe: 

„Modificare”. 

Dacă doriți să reveniți, faceți clic pe 

pictograma:  



 

3. Solicitare de completare a Formularului 
Completarea chestionarelor 

 

După ce ați completat formularul, 

faceți clic pe: 

„Salvare și Continuare” 
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3. Solicitare de completare a Formularului 
Transmiterea chestionarelor completate către Enel (1/2) 

 

 

După ce ați completat întregul 

Formular, se va deschide o fereastră 

instantanee în care sunteți întrebat 

dacă doriți să transmiteți 

Formularul(ele) către Evaluatorii 

juridici 

Le puteți transmite și mai târziu dacă 

este necesară editarea sau 

completarea în procent de 100% 
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3. Solicitare de completare a Formularului 
Transmiterea chestionarelor completate către Enel (2/2) 

 

După ce ați terminat de completat 

formularul, trebuie să transmiteți din 

nou răspunsurile către ENEL 

Faceți clic pe: 

„Trimite formularele către Echipa de 

Calificare”. 
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3. Solicitare de completare a Formularului 
Solicitare de completare a chestionarelor - Pagina principală 

 

Furnizorul primește un e-mail în care 

este informat cu privire la existența 

unui formular care trebuie completat. 

Direct în Pagina principală, acesta va 

vedea o solicitare în secțiunea 

„Actualizare RFQ”. 

Faceți clic pe Solicitare. 
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3. Solicitare de completare a Formularului 
Solicitare de completare a chestionarelor - Chestionare de vizualizare 

 

Este un ecran care arată că formularul 

are un procent de completare pozitiv, 

deoarece conține răspunsurile 

introduse deja de către furnizor. 

Furnizorul trebuie să vizualizeze 

Formularul și să analizeze dacă sunt 

necesare eventuale modificări. 

Pentru a continua cu completarea, 

faceți clic pe numele Formularului. 
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3. Solicitare de completare a Formularului 
Completarea chestionarelor - Modificare 

 

Făcând clic pe formular (în situația 

specifică a „SOLICITĂRII DE 

CONTRIBUȚIE”), se va afișa acest 

ecran care indică formularul pe care 

trebuie să îl completeze Furnizorul. 

Pictograma este galbenă deoarece 

furnizorul are în continuare 

proceduri de efectuat.  

Pentru a începe completarea, faceți 

clic pe: „Modificare”. 

Dacă doriți să reveniți, faceți clic pe  

pictograma:  
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3. Solicitare de completare a Formularului 
Completarea chestionarelor 

 

Dacă furnizorul face clic pe „Salvare și 

Continuare”, acesta nu va reveni la pagina cu 

toate formularele, ci va fi direcționat către 

chestionarul următor, deja pregătit pentru a fi 

completat 

După ce l-ați completat, faceți clic pe: 

„Salvare și Continuare” 

Puteți anula completarea acestui formular 

făcând clic pe „Anulare”. Făcând clic pe 

„Anulare”, informațiile introduse în formularele 

completate anterior nu se vor pierde 
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3. Solicitare de completare a Formularului 
Faza 07 - Gestionarea validării RFQ - Prezentare generală 

 

După ce ați completat formularul, 

faceți clic pe: 

„Salvare și Continuare” 
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3. Solicitare de completare a Formularului 
Transmiterea chestionarelor completate către Enel (1/2) 

 

 

După ce au fost completate, toate Formularele 

vor fi afișate automat și se va deschide o 

fereastră instantanee în care sunteți întrebat 

dacă doriți să transmiteți Formularul(ele) 

către Evaluatorul juridic. 

Puteți face acest lucru și ulterior, dacă 

trebuie să efectuați modificări sau dacă 

trebuie să completați formularul în proporție 

de 100%. 
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3. Solicitare de completare a Formularului 
Transmiterea chestionarelor completate către Enel (2/2) 

 

După ce ați terminat de completat formularul, 

trebuie să transmiteți din nou răspunsurile 

către ENEL 

Faceți clic pe: 

„Trimite formularele către Echipa de 

Calificare”. 
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4. Managementul utilizatorilor 
Utilizatori multipli 

 

Pentru a asocia un Utilizator nou unui 

furnizor, furnizorul se poate conecta 

cu datele sale de conectare și, din 

meniul din dreapta, trebuie să 

selecteze: 

Managementul utilizatorilor 

Utilizatori multipli 
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4. Managementul utilizatorilor 
Utilizatori multipli - Creare 

 

Ecranul care se afișează permite 

crearea de noi utilizatori 

Faceți clic pe: 

Creare 
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4. Managementul utilizatorilor 
Utilizatori multipli - Utilizator nou (1/3) 

 

Completați formularul cu datele noului 

utilizator. 

În fine, faceți clic pe: 

Salvare 
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4. Managementul utilizatorilor 
Utilizatori multipli - Utilizator nou (2/3) 

 

Puteți vizualiza drepturile 

asociate acestui Utilizator nou. 

Faceți clic pe: 

Vizualizarea drepturilor 
utilizatorilor 
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4. Managementul utilizatorilor 
Utilizatori multipli - Utilizator nou (3/3) 

 

Se afișează o fereastră nouă care 
permite: 

Reapelarea datelor de la 

furnizorul de date 

Editarea datelor 

Solicitarea de resetare a 
parolei 

Pentru furnizor este posibilă și 

modificarea drepturilor Utilizatorului 

direct din acest ecran în funcție de 

diferitele formulare prezente pe 

platformă. Acest lucru poate fi realizat 

făcând clic pe: 

Editare (Numele formularului) 
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4. Managementul utilizatorilor 
Profiluri - Creare 

 

Este posibilă crearea unui Profil nou 

care să fie alocat Utilizatorilor. 

În fila „Profil” 

Faceți clic pe: 

Creare 
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4. Managementul utilizatorilor 
Profiluri - Profil nou 

 

Furnizorul are posibilitatea de a crea un profil 

nou alocând drepturi specificate pentru 

fiecare Formular. 

Crearea unui profil permite asocierea acestui 

profil direct Utilizatorului Furnizorului. 

După completarea formularului și alocarea 

drepturilor, faceți clic pe: 

* Vizibilitate listă Nu 
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Salvare 



4. Managementul utilizatorilor 
Divizii Societate - Creare 

 

Furnizorul are posibilitatea de a 

împărți utilizatorii după diferite 

funcții/divizii ale societății, fiecare 

cu propriul Responsabil. 

În fila „Divizie comercială”, 

faceți clic pe: 

Creare 
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4. Managementul utilizatorilor 
Profiluri - Grup de achiziții nou 

 

Furnizorul are posibilitatea de a 

împărți utilizatorii după diferite 

funcții/divizii ale societății, fiecare cu 

propriul Responsabil. 

După ce ați completat formularul, 

faceți clic pe: 

Salvare 
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4. Managementul utilizatorilor 
Utilizator implicit 

 

 

Există și posibilitatea de a defini un 

Utilizator implicit pentru fiecare 

secțiune de pe platformă. 

71 

 



 

5. Accesarea altor sisteme din WeBUY 
Conectarea Furnizorilor la alte sisteme 

 

Tablou de bord principal din 

ecranul furnizorului include o 

pagină principală cu diferite 

widget-uri implicite care pot fi 

personalizate: reorganizate, 

reduse, șterse sau adăugate, în 

funcție de preferințe. 

 

 

Furnizorul va avea o secțiune 

specifică denumită 

„Conectarea la alte sisteme” în 

care poate regăsi diferitele 

linkuri care îi permit să 

acceseze alte sisteme externe 

WeBUY, inclusiv: 2One Online 

Tenders, GVCM, WebEdi, LMS, 

SCM, RFQ 
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6. Procedura de achiziție - Răspunsul Furnizorului 
Configurarea răspunsului PPR (1/8) 

 

În tabloul de bord, faceți clic 

pe „Aprovizionare > 

Procedura de achiziție > 

Procedura mea de achiziție” 

pentru a vizualiza toate 

PPR. 

Faceți clic pe PPR care vă 
interesează. 
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6. Procedura de achiziție - Răspunsul Furnizorului 
Configurarea răspunsului PPR (2/8) 

 

În interiorul PPR, puteți vizualiza detaliile acestuia. Pentru a vă configura răspunsul, faceți clic pe „Răspuns” sau pe „Respingere” dacă doriți să refuzați invitația PPR 
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6. Procedura de achiziție - Răspunsul Furnizorului 
Configurarea răspunsului PPR (3/8) 

În secțiunea „Rezumatul răspunsului”, există o listă de răspunsuri lipsă 
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6. Procedura de achiziție - Răspunsul Furnizorului 
Configurarea răspunsului PPR (4/8) 

 

Faceți clic pe „Modificare răspuns” pentru a configura răspunsul din fiecare plic (administrativ, tehnic, economic) 
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6. Procedura de achiziție - Răspunsul Furnizorului 
Configurarea răspunsului PPR (5/8) 

 

După ce ați introdus toate informațiile necesare (parametrii cu asterisc roșu sunt obligatorii pentru transmiterea răspunsului), faceți clic pe 

„Salvare și ieșire”. 

Procedura de configurare va fi aceeași pentru plicul tehnic și cel comercial 
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6. Procedura de achiziție - Răspunsul Furnizorului 
Configurarea răspunsului PPR (6/8) 

 

După ce ați introdus toți parametri, faceți clic pe „Trimitere răspuns” 
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6. Procedura de achiziție - Răspunsul Furnizorului 
Configurarea răspunsului PPR (7/8) 

 

Starea răspunsului va deveni „Publicat” și în PPR vor fi menționate data și ora trimiterii 
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6. Procedura de achiziție - Răspunsul Furnizorului 
Configurarea răspunsului PPR (8/8) 

 

 

Atât timp cât PPR este în starea „În curs”, puteți modifica în orice moment răspunsul și/sau puteți revoca răspunsul transmis 
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7. Aprovizionare - Managementul contractelor 
Din partea furnizorului (1/5) 

 

Din tabloul de bord, 

faceți clic pe 

„Aprovizionare > 

Contractele mele” sau 

mergeți direct la 

„Contractele mele” în 

secțiunea Linkuri rapide 

pentru a accesa Lista 

contractelor 
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7. Aprovizionare - Managementul contractelor 
Din partea furnizorului (2/5) 

 

Faceți clic pe Contractul 

care vă interesează. 
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7. Aprovizionare - Managementul contractelor 
Din partea furnizorului (3/5) 

 

 

În secțiunea detaliilor, 

puteți vizualiza 

informațiile generale 
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7. Aprovizionare - Managementul contractelor 
Din partea furnizorului (4/5) 

 

În secțiunea „Gestionarea conținutului” puteți: 

• Introduce un document în zonele pentru „Informații suplimentare” 

• Vizualiza lista de prețuri în secțiunea „Prețuri” 

• Vizualiza documentul principal pentru Contract în secțiunea „Document principal” 
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 7. Aprovizionare - Managementul contractelor 
Din partea furnizorului (5/5) 
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În secțiunea „Mesaje”, puteți transmite și primi mesaje din partea utilizatorilor Enel 



8. Aprovizionare - Semnarea electronică a contractului 
Semnarea electronică a contractului de către Furnizor (1/4) 

 

Furnizorul va primi un e-mail de la 

Docusign în care va putea accesa 

documentul pentru a-l semna. 

Faceți clic pe „Vizualizare 
document” 
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8. Aprovizionare - Semnarea electronică a contractului 
Semnarea electronică a contractului de către Furnizor (2/4) 

 

Faceți clic pe „Continuare” pentru 

a vizualiza Documentul 
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8. Aprovizionare - Semnarea electronică a contractului 
Semnarea electronică a contractului de către Furnizor (3/4) 

 

Faceți clic pe „Necesar - 

Semnați aici” pentru a 

introduce semnătura 

electronică în document. 

Docusign transmite un cod 

către telefonul dvs., asociat 

contului semnatarului, 

pentru finalizarea procedurii 

de semnare 

În fine, faceți clic pe 

„Finalizare” pentru a 

confirma semnarea 

documentului 
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8. Aprovizionare - Semnarea electronică a contractului 
Semnarea electronică a contractului de către Furnizor (4/4) 

 

După acești pași, veți primi un e-mail de 

confirmare a semnării corecte a documentului 

Făcând clic pe „Vizualizare 

Document”, veți putea vedea 

documentul semnat 
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