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FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  

Axa prioritară 5 Promovarea masurilor active de ocupare 

Domeniul major de intervenţie 5.1 Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare 

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/125/5.1/S/131604 

   Titlul proiectului: ”Dezvoltarea personala a somerilor prin servicii inovatoare de consiliere, formare si mediere -                                                              

   ROMFORM” 

   Beneficiar: S.C. Romprest Servicii Integrate S.R.L.  

 

 

Nr. Înregistrare ……………………... 

 

 

Solicitare oferta de pret 

 

 

Prin prezenta, vă informăm că SC ROMPREST SERVICII INTEGRATE SRL este 

beneficiar al proiectului “Dezvoltarea personala a somerilor prin servicii inovatoare de 

consiliere, formare si mediere - ROMFORM”, cu numărul de identificare 

POSDRU/125/5.1/S/131604, finanţat de Uniunea Europeană, prin Fondul Social European. 

Prezenta achiziţie are ca obiect prestarea serviciilor din categoria celor incluse în Anexa 

2B la OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, respectiv achiziția de 

servicii pentru realizarea unui software cu licenta pentru management de proiect CPV - 

72212000-4  

 

OBIECTUL CONTRACTULUI DE FURNIZARE 

 Obiectivul general al prezentului contract 

Obiectivul general al acestui contract este achiziția de servicii pentru realizarea unui 

software cu licenta pentru management de proiect, care  contribuie la utilizarea fondurilor 

nerambursabile alocate de Uniunea Europeana si Bugetul de stat/local potrivit clauzelor 

contractului de finantare in mod eficient. 

 

 Obiective specifice ale contractului 

 

Cerințe soluție de management de proiect 

 

Soluția de management al proiectelor trebuie sa îndeplinească următoarele cerințe 

minime obligatorii, grupate mai jos după tipurile principale de funcționalități: 

 

 Caracteristici tehnice 

 

• Soluția propusa trebuie sa funcționeze pe platforma Microsoft Windows  



 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 

„Investeşte în oameni!” 

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013  
Investeşte în OAMENI! 

 

• Soluția propusa trebuie să poată sa fie integrata cu una din următoarele bazele 

de date: Oracle, Microsoft SQL Server, MySql, IBM DB2, Sybase, sau echivalent; 

• Din punct de vedere al stocării documentelor, soluția trebuie să fie flexibila si sa 

permită atât stocarea fișierelor în sisteme de fișiere cat și prin conexiune ftp; 

 

 Cerințe Funcționale 

 

• Soluția propusa trebuie sa permită calculul drumului critic al resurselor si 

rezervelor de timp ale resurselor 

• Soluția propusa trebuie sa permită optimizarea calculului planificării ținând 

seama de constrângerile financiare 

• Soluția propusa trebuie sa permită modelarea schimburilor de lucru 

• Soluția propusa trebuie sa permită simularea veniturilor 

• Soluția propusa trebuie sa permită simularea riscurilor si gestionarea rezervelor  

• Soluția propusa trebuie sa permită un număr nelimitat de structuri ierarhice WBS 

• Soluția propusa trebuie sa permită un număr nelimitat de versiuni ale proiectului 

• Soluția propusa trebuie sa permită analiza comparativa a oricăror doua versiuni 

ale proiectului 

• Soluția propusa trebuie sa permită legarea si încapsularea de fișiere prin 

mecanismul OLE 

• Soluția propusa trebuie sa permită afișarea de grafice Gantt pentru activități si 

resurse 

• Soluția propusa trebuie sa permită Management de Portfolio si Multi-Proiect 

• Soluția propusa trebuie sa permită lucrul in grup utilizând rețeaua locala sau 

Internet 

• Soluția propusa trebuie sa permită distribuirea si consolidarea datelor 

monitorizate prin documente 

• Soluția propusa trebuie sa permită exportul/importul in si din CSV, MPX, MS 

Project, Primavera 

• Soluția propusa trebuie sa permită exportul/importul datelor proiectului inclusiv 

documentele atașate in baze de date relaționale (MS SQL, Oracle) utilizând ODBC 

• Soluția propusa trebuie sa permită generarea de rapoarte tabelare 

 

 Cerințe de instruire 

 

• Pentru soluția propusa trebuie sa fie inclusa in prețul ofertat o sesiune de 

instruire de minim 5 zile pentru maxim 4 persoane 

• Sesiunea de instruire se va tine la sediul beneficiarului 
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• Exercițiile practice din cadrul sesiunilor de instruire vor tine cont de specificul 

activității beneficiarului 

• Trainerul care va susține sesiunea de instruire trebuie sa fie certificat in domeniul 

Management de Proiect (certificare națională CNFPA sau internaționala, PMP) 

 

Orice prestator care realizeaza astfel de servicii are dreptul de a depune oferta.  
 

Pentru participarea la procedură, operatorii economici trebuie să  prezinte următoarele 

documente: 

 

Cerinte de calificare:  
 

1.Persoane fizice romane : 

Dovedirea formei de înregistrare ca persoana fizica si atestarea din punct de vedere 

profesional, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România. 

 

2. Persoane juridice romane : 

Dovedirea formei de înregistrare ca persoana juridica si atestarea din punct de vedere 

profesional, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România. 

• Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) de pe 

lânga Tribunalul judetului în care este înregistrat operatorului economic, în original, copie 

legalizata notarial sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.  

 Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a 

ofertelor. În cazul în care operatorul economic care a fost desemnat câstigator a prezentat 

certificatul emis de ONRC în copie lizibila, înainte de transmiterea comunicarii privind 

rezultatul procedurii, la solicitarea în scris a autoritatii contractante, acesta va prezenta acest 

certificat si în original sau copie legalizata pentru confruntare. 

 

 

3. Persoane fizice / juridice straine  
Persoane juridice straine : 

Dovedirea formei de înregistrare ca persoana fizica sau juridica si atestarea din punct de vedere 

profesional, în conformitate cu prevederile din tara în care operatorul economic este înregistrat. 

• Documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere 

profesional, în conformitate cu prevederile legale din tara în care operatorul economic este 

rezident, în original, copie legalizata sau copie conform cu originalul. 

• Documente de atestare asupra urmatoarelor, în conformitate cu prevederile legale din tara în 

care ofertantul este rezident: (i) denumirea completa, (ii) durata de functionare, (iii) sediul 

social, sedii secundare (iv) asociati/actionari, (v) persoane împuternicite/administratori, (vi) 

domenii de activitate, activitati autorizate (vii) faptul ca nu s-au înregistrat mentiuni referitoare 

la intrarea în faliment/insolventa sau lichidare, în original, copie legalizata sau copie conform 

cu originalul. 

 Documente care sa ateste cerintele minime de calificare profesioanala sau echivalent , 

în conformitate cu prevederile legale din tara în care operatorul economic este rezident, 

în original, copie legalizata sau copie conform cu originalul  
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Documentele din oferta vor fi traduse în limba româna de catre persoane autorizat. 

 Documente care dovedesc eligibilitatea: 

Declaraţie privind situaţia personală a operatorului economic – Formular F1; 

 

 Documente care dovedesc capacitatea tehnică şi economico – financiară: 

1.Fişa de informaţii generale – completat în original Formular F2. 

2. Prezentarea produselor cu precizarea încadrării/neîncadrării în cerinţele minime din 

prezenta Invitatie. 

 

Oferta dumneavoastră financiară, împreună cu documentele de calificare, vor fi trimise 

utilizând unul din următoarele mijloace de comunicare: 

- Fax 021/233.18.68 

- Poșta, utilizând  adresa: ROMPREST SERVICII INTEGRATE, str. Pechea nr. 32-

36, et. 6, sector 1,  cu specificaţia ROMFORM POSDRU ID 131604. 

 

În atenţia: d-lui Paul Gheorghiu responsabil achiziţii pentru proiectul  “Dezvoltarea personala 

a somerilor prin servicii inovatoare de consiliere, formare si mediere - ROMFORM”– 

POSDRU/125/5.1/S/131604. 

Data limita pentru primirea ofertei financiare împreună cu documentele de calificare 

este 07.08.2014, ora 12, la faxul/adresa menţionate mai sus. 

 

În cazul neprezentării documentelor de calificare şi/sau selecţie menţionate, 

Beneficiarul nu permite completarea ulterioară a acestora, eventuala neprezentare a lor 

având ca efect descalificarea de la procedura internă de selecţie. 

Pentru documentele transmise prin fax, ofertantul declarat câștigător va transmite 

autorității contractante originalele și copiile conforme cu originalul la data semnării 

contractului. 

Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă timp de minim 30 de zile de la data 

limită pentru depunerea ofertelor menţionată mai sus. 

Durata maxima de realizare a solutiei de management de proiect este de 30 de zile. 

Vă rugăm să precizaţi în oferta dumneavoastră preţul, cu TVA indicat separat. 

Ofertantul are obligaţia de a prezenta documentele cerute de Beneficiar în specificaţiile 

tehnice, prin care dovedeşte capacitatea tehnică şi pe cea economico-financiară, precum şi de a 

permite verificarea de către Beneficiar a capacităţilor sale materiale şi a sistemului de asigurare 

a calităţii serviciilor. 

Procedura de achiziţie se va finaliza cu încheierea unui contract de servicii, pentru 

o durata 30 de zile, cu o valoare estimata de 70.000,00 lei. 

 

                                                                                                               Administrator unic 

                                                                                                                 Florin Bolchis 

 

             Intocmit 

      Expert Achizitii 
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Formular F1 

 

DECLARAŢIE privind situaţia personală a operatorului economic 

 

Operator Economic 

.......................... 

(denumirea) 

 

D E C L A R A Ţ I E 

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea 

operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al 

candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura 

de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în 

situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin 

Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a 

unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru 

corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 

detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 

confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea 

operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al 

candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru 

atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea 

produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), 

organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că: 

a)  nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un 

administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui 

aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, 

reglementată prin lege; 

b)  nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile 

prevăzute la lit. a); 

c)  mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de 

asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate 

cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit pana la data 

solicitată; 

d)  în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave 

prejudicii beneficiarilor; 

e)  nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe 

judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei 

greşeli în materie profesională. 
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Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 

detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 

confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt 

pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

Data completării 

 

Operator economic, 

................................. 

 (semnătură autorizată) 
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Formular F2 

  Operator economic 

 .................................. 

  (denumirea/numele) 

 

INFORMAŢII GENERALE 

 

 

1. Denumirea/numele: 

2. Codul fiscal: 

3. Adresa sediului central: 

4. Telefon: 

Fax: 

E-mail: 

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ................................... 

(numărul înmatriculare/inregistrare, data) 

6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________ 

 (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 

6.1. Activităţi CAEN pentru care există autorizare..................................(se va solicita după caz, 

certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de 

funcţionare specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de 

achiziţie) 

 

 7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:  

1._______________________________________________________ 

(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 

2._______________________________________________________ 

3._______________________________________________________ 

4._______________________________________________________ 

8. Principala piaţă a afacerilor : 

 

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani : 

  

 

Anul 

Cifra de afaceri 

anuală (la 31 dec.) 

Lei 

Cifra de afaceri 

anuală (la 31 dec.) 

echivalent euro 

1..............   

2.............   

3..............   

Media anuală :   

 

Operator economic, 

.................................. 

(semnătură autorizată) 


