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DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE 

„Servicii si produse pentru sistemul electronic de evidenta si control a 
activitatilor de formare didactica” 

în cadrul Proiectului POSDRU/87/1.3/S/62647 

Achizitor  SC. SIVECO Romania S.A. 

Titlul proiectului 
POSDRU 

Formarea continua a profesorilor de stiinte tehnologice 
in societatea cunoasterii 

Calitatea 
Achizitorului în 
cadrul proiectului 

PARTENER al Beneficiarului Universitatea Maritima 
Constanta 

 

Februarie 2013 

APROBAT 
 

Irina SOCOL 
Presedinte si Director General 
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FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI 

 Functie Nume Semnatura  Data Acceptat  
Da/Nu 

Avizat LA Adelina Predescu    

Avizat Deputy HOU Florin Anton    

Avizat Consilier CEO Alexandra Tanase    

Avizat SFPM Daniela Vladoiu    

Avizat Contabilitate Camelia Mocanu    

Intocmit Bid Management Daniela Taran    

Intocmit CPM/RT Adriana Zavelcuta    
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1.  Date de contact privind Achizitorul 
Denumire: S.C. SIVECO Romania S.A. 

Adresa: Complex Victoria Park, Şoseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 73-81, Clădirea Corp C4, 
Sector 1 

Localitate: Bucureşti Cod poştal: 013685 Ţara: România 

Persoana de contact:Adriana Zavelcuta Telefon: + 40 (021)  302 33 00,  

E-mail: adriana.zavelcuta@siveco.ro Fax: + 40 (021)  302 33 91 

Adresa de internet: www.siveco.ro 

 
1.1  Domeniul de activitate al Achizitorului 
 ministere ori alte autorităţi publice centrale 
inclusiv cele subordonate la nivel regional 
sau local 
 agenţii nationale 
 autorităţi locale  
 alte instituţii guvernate de legea publică 
 instituţie europeană/organizaţie 
internaţională 
 altele (specificaţi)   
Persoană juridică română de drept privat 

 servicii publice centrale 
 apărare 
 ordine publică/siguranţă naţională 
 mediu  
  economico-financiare 
 sănătate 
 construcţii şi amenajarea teritoriului 
 protecţie socială 
 cultură, religie şi actv. recreative 
 educaţie 
 activităţi relevante 
 energie 
 apă 
 poştă 
 transport 
 altele (specificaţi)  
Activităţi de realizare a soft-ului la comandă 

http://www.siveco.ro/�
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Achizitorul achiziţionează  în  numele altei autorităţi contractante     
                                        DA          NU  

Termenul limita de depunere a ofertelor:01.03.2013, ora12.00 
Adresa unde se primesc ofertele: Bucuresti, Sos. Bucuresti – Ploiesti nr. 73 – 81, 
Complex Victoria Park, Corp Cladire C4, sector 1, cod postal 013685 

 

Orice oferta primita dupa termenul limita de depunere a ofertelor stabilita in 
documentatia de atribuire sau la o alta adresa decat cea indicata mai sus nu va fi 
evaluata de achizitor, aceasta va fi returnata  nedeschisa. 

Alte informatii si/sau clarificari pot fi obtinute: la adresa mai sus mentionata, de luni 
pana vineri intre orele 10:00-16:30 cu exceptia sarbatorilor legale. 
Documentatia de atribuire se poate descarca de pe site-ul www.siveco.ro. Raspunsul 
la eventualele solicitari de clarificari vor fi postate pe site-ul www.siveco.ro 

 
1.2  Sursa de finanţare 

Se specifică sursele de finantare ale 
contractului ce urmează a fi atribuit:  
 Fondul Social European - 

POSDRU/87/1.3/S/62647 
Formarea continuă a profesorilor 
de Ştiinte tehnologice în 
societatea cunoaşterii 

Dupa caz, proiect/program cofinanţat din fonduri 
comunitare              
  DA    NU  
Daca DA, faceţi referire la program-proiect 
Programul Operaţional Sectorial pentru  
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritară 1. „Educaţia şi formarea 
profesionalǎ în sprijinul creşterii economice 
şi dezvoltǎrii societǎţii bazate pe cunoaştere” 
Domeniul major de intervenţie 1.3. 
„Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi 
formare profesionalǎ” 

 

2.  Obiectul contractului  

http://www.siveco.ro/�
http://www.siveco.ro/�
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2.1  Descriere 

2.1.1  Denumire contract:  
Servicii si produse pentru sistemul electronic de evidenta si control a 
activitatilor de formare didactica „Formarea continuă a profesorilor de 
Ştiinte tehnologice în societatea cunoaşterii” – POSDRU/3/1.3./S/62647 

2.1.2  Tipul contractului,  locaţia, locul de livrare sau prestare 

(a) Lucrari    (b) Produse   (c) Servicii   

Executie    
 

Cumparare   
 

 

Principala locatie a lucrarii 
 

Principalul loc de livrare: 
Principalul loc de 
prestare: 
La sediul S.C. SIVECO 
Romania S.A., adresa de 
livrare: Bucureşti, 
Complex Victoria Park, 
Şoseaua Bucuresti-
Ploiesti nr. 73-81, Corp 
Clădire C4, Sector 1 
 
Cod CPV:  
48820000-2 Servere 
30216000-6  Cititoare 
carduri 
30232110-8 Imprimante 
 

Principalul loc de prestare: 
La sediul S.C. SIVECO 
Romania S.A., adresa de 
livrare: Bucureşti, Complex 
Victoria Park, Şoseaua 
Bucuresti-Ploiesti nr. 73-81, 
Corp Clădire C4, Sector 1 
 
 
Cod CPV:  
72212517-6 Servicii de 
dezvoltare de software IT 
79632000-3 – Servicii de 
formare a personalului 
 

2.1.3  Finalizare procedură 
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Contract de achiziţie   
Încheierea unui acord cadru:    

2.1.4  Durata contractului de achiziţie  
De la data semnarii contractului de ambele parti pana pe 30.06.2013 

2.1.5  Informaţii privind acordul cadru  
Nu este cazul  

2.1.6  Divizare pe loturi  
           DA                        NU  
Ofertele se depun pe:                                                                        
un singur lot                 unul sau mai multe                 toate loturile       
Alte informaţii referitoare la loturi:  
n/a 

2.1.7   Ofertele alternative sunt acceptate  
             DA                        NU  

 

2.2   Cantitatea sau scopul contractului: 

2.2.1  Total cantităţi produse/ servicii 
Lista cantităţilor de produse şi servicii este inclusă în Specificatiile tehnice. 

Valoarea totala estimată: 762.217 Lei, fara TVA 
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3.  PROCEDURA DE ACHIZIŢIE 

3.1  Procedura selectată: „conform Ordinului 1050/2012 

3.2  Legislaţia aplicată 
- Ordinul nr. 1050 din 26.10.2012 privind aprobarea Procedurii de atribuire aplicabile 
beneficiarilor privati de proiecte finantate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenta” 
mis de Ministrul Afacerilor Europene. 

. 
  

4.  CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE  

4.1  Situaţia personală a ofertantului 
Dovada plăţilor către bugetul 
consolidat de stat, precum şi taxele 
şi impozitele locale. 

 
 Solicitat  
 Nesolicitat  

Cerinţă minimă obligatorie:  
Operatorul economic ofertant trebuie să completeze: 
1. Certificat de atestare fiscala (bugetul consolidat 

general) din care sa reiasa ca ofertantul nu are 
datorii scadente in luna anterioara celei la care se 
depun ofertele. 

2. Certificat de taxe si impozite locale (bugetele 
locale) din care sa reiasa ca ofertantul nu are 
datorii scadente in luna anterioara celei la care se 
depun ofertele. 

Documentele se vor prezenta în original, copie 
legalizată sau copie conforma cu originalul. 
In cazul persoanelor juridice străine: 

Documente edificatoare care să dovedească plata 
obligaţiilor la bugetul statului de care aparţine în 
conformitate cu prevederile legale din ţara în care 
candidatul/ofertantul este rezident. Documentele se 
vor prezenta în original sau copie legalizată însoţite 
de traducerea autorizată în limba Română. 

Declaratie privind conflictul de Cerinta minim obligatorie: 
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interes 
          Solicitat  
 Nesolicitat  

Operatorul economic trebuie sa completeze  

• Formularul 1 -Declaratie privind conflictul de 
interes, conform OUG nr. 66/2011 În situaţia în 
care din documentele solicitate reiese că 
ofertantul se află în una din situaţiile prevăzute 
de art. 14 din O.U.G. nr. 66/2011, acesta va fi 
exclus de la procedura pentru atribuirea 
contractului de achiziţie. Acest document se 
va prezenta inclusiv de eventualii 
subcontractanti . 
Documentul se va prezenta în original semnat 
şi ştampilat 

În cazul unei asocieri de operatori economici, 
fiecare asociat este obligat să prezinte acest 
formular. 
Persoanele cu funcţie de decizie din partea 
achizitorului în ceea ce priveşte organizarea, 
derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, 
precum si membrii comisie de evaluare sunt:  

Irina SOCOL - Presedinte si Director General 
Alexandru Mihail RADASANU-Vicepresedinte 
Cercetare si Dezvoltare 
Doina Mihaela BINIG - Vicepresedinte Strategie 
Daniela BICHIR - Vicepresedinte Calitate si Resurse 
Umane 
Florian-Gabriel ILIA - Vicepresedinte 
Bogdan CIUNGRADI - Vicepresedinte Financiar 
Aurora-Ecaterina CRUSTI - Vicepresedinte Adjunct 
Divizia Comerciala 
Adelina Simina PREDESCU - Consilier juridic 
Alexandra Corina TANASE - Expert achizitii publice, 
Consilier CEO 
Florin ANTON – Expert tehnic 
Adriana ZAVELCUTA – coordonator proiect  
Mihai MIHALCEA – coordonator proiect  
Teodora MANEA - Contabil Sef 
Dana Vladoiu – Program Manager 
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Camelia MOCANU  - Economist 
Elena BELU – Economist 
Razvan CODREANU - Consilier juridic 
 

4.2  Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale 
(înregistrare) 

Persoane juridice / fizice române 
Dovada inregistrarii la Oficiul 
Registrului Comertului 
 Solicitat  
 Nesolicitat  

Cerinţe minime obligatorii:  
Operatorul economic ofertant trebuie să prezinte: 
- Certificat constatator emis de ORC (cu cel mult 30 

zile înainte de data stabilita pentru depunerea ofertei), 
din care sa rezulte: obiectul de activitate, numele 
complet, sediul, persoanele autorizate/administratori, 
activităţile principale valabil la data depunerii ofertelor, 
precum si obiectul de activitate al societătii care sa 
aibă corespondent COD CAEN cu obiectul prezentului 
contract valabil la data depunerii ofertelor (cod CAEN 
6201 – Activitati de realizare a soft-ului orientat la 
client , cod CAEN 4651-Comert cu ridicata al 
calculatoarelor, echipamentelor periferice si a 
software-ului, cod CAEN 2620 Fabricarea 
calculatoarelor si a echipamentelor periferice). 
Operatorul economic trebuie sa aibă in obiectul de 
activitate furnizarea de servicii de tipul celor prevăzute 
în specificațiile tehnice.  

Pentru asociaţii sau fundaţii

Documentul se va prezenta in original, sau în copie 
pe care se va menţiona „conform cu originalul” 
semnată şi ştampilată.  

 se va prezenta 
extrasul de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor 
de pe lângă judecătoria în a cărei circumscripţie îşi 
are sediul ofertantul, din care să reiasă că organizaţia 
are în obiectul de activitate activităţi similare cu 
obiectul contractului: servicii de consiliere, informare 
și orientare profesională, servicii de mediere pentru 
piața muncii, servicii de organizare evenimente.  

In cazul persoanelor juridice/fizice străine: Operatorul 
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economic va prezenta documente edificatoare prin 
care să dovedească o forma de înregistrare ca 
persoană fizică sau juridică, în conformitate cu 
prevederile legale din ţara în care 
candidatul/ofertantul este rezident. Documentele se 
vor prezenta în original, sau în copie legalizată. 
Documentele vor fi prezentate în limba în care au fost 
emise, însoţite de traducerea legalizată în limba 
română.  

În cazul unei asocieri de operatori economici, fiecare 
asociat este obligat să prezinte aceste documente.  

Oferta operatorului economic care nu prezinta 
Certificat constatator, la deschiderea ofertelor, 
din care sa reiasa CODUL CAEN mentionat mai 
sus va fi respinsa ca inacceptabila

NOTA: NU se accepta Declaratia pe propria 
raspundere privind indeplinirea cerintei 

. 

4.3  Situaţia  economico-financiară     
Informaţii privind situaţia 
economico-financiară 
 
 Solicitat  
 Nesolicitat  

Cerinţe minime obligatorii:  
Operatorul economic ofertant trebuie să completeze: 

• Formularul 2 – Fişa de informaţii generale. 
Documentul se va prezenta în original semnat 
şi ştampilat. 

Valorile vor fi exprimate in Lei şi în EURO, la cursul 
mediu anual Lei/Euro afişat de Banca Naţională a 
României (BNR). 
Ofertanţii care trebuie să efectueze conversia altor 
monede decât Euro sau Lei vor utiliza ratele de 
schimb medii anuale stabilite de către Banca 
Naţională a ţării în care sunt înregistraţi, specificând 
ratele de schimb utilizate. 
În cazul unei asocieri de operatori economici, 
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fiecare asociat este obligat să prezinte acest 
formular. 

• Media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani 
financiari incheiati (2009, 2010, 2011) trebuie 
să fie de minim 1.500.000 lei. 

În cazul unei asocieri de operatori economici, 
cerinţa minimă privind media cifrei de afaceri pe 
ultimii 3 ani se va considera îndeplinită în mod 
cumulativ. 
Nota: 
În conformitate cu Legea nr. 346/2004 privind 
stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici 
şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, 
IMM-urile pot solicita reducerea cu 50% a garanţiei 
de participare prin prezentarea documentelor 
justificative corespunzătoare. 

Bilanţul contabil 
 
 Solicitat  

 Nesolicitat  

Cerinţă minimă obligatorie:  
Operatorul economic ofertant trebuie să prezinte: 

• Copii ale bilanţurilor contabile aferente 
exerciţiilor financiare 2009, 2010, 2011, vizate 
şi înregistrate de organele competente sau, 
după caz, rapoarte anuale, scrisori de bonitate 
din partea băncilor sau a unor societăţi 
recunoscute de audit financiar şi contabil 
precum şi orice alte documente edificatoare 
prin care ofertantul / candidatul îşi poate 
dovedi capacitatea economico-financiară. 
Documentele se vor prezenta în copie 
certificată cu semnătură şi ştampilă  pentru 
conformitate cu originalul. 

În cazul unei asocieri de operatori economici, 
fiecare asociat este obligat să prezinte aceste 
documente. 

4.4  Capacitatea tehnică şi/sau profesională 
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Declaraţie privind lista 
principalelor prestări de servicii 
din ultimii 3 ani (2010, 2011, 
2012).  
 Solicitat  
 Nesolicitat  

Cerinţă minimă obligatorie:  
Operatorul economic ofertant trebuie să completeze: 

• Formularul 3 – Declaraţie privind lista 
principalelor furnizări de produse/prestări 
de servicii din ultimii 3 (2010, 2011, 2012). 
Documentul se va prezenta în original semnat 
şi ştampilat. 

Experienţa similară 
 
 Solicitat  
 Nesolicitat  

Cerinţe minime obligatorii:  
1. Ofertantul trebuie sa faca dovada derularii in 

ultimii 3 ani, calculati de la data depunerii 
ofertelor, a cel putin unui contract care a 
presupus livrarea de sisteme  software, avand 
cel putin o componenta specializata de 
securitate 

2. Ofertantul trebuie sa faca dovada derularii in 
ultimii 3 ani, calculati de la data depunerii 
ofertelor, a cel putin unui contract care a 
presupus livrarea unui sistem software cu un 
numar de minim 1000 utilizatori 

 
Pentru contractul/contractele prezentate ca experienţă 
similară, şi incluse în Formularul 3, operatorul 
economic ofertant trebuie să completeze: 

• Formularul 4 – Fişa de experienţă similară. 
Documentul se va prezenta în original semnat 
şi ştampilat.  

Ofertantul va prezenta cel putin un document 
/informatii relevante dintr-un contract/ proces-verbal 
de receptie, contrasemnat de beneficiar, etc., care sa 
confirme indeplinirea cerintelor solicitate si care sa 
contina date referitoare la:  beneficiarul     contractului, 
tipul activitatilor prestate/bunurilor livrate, perioada in 
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care s-a realizat contractul. Pentru contractele aflate 
in derulare se vor prezenta informatii cu privire la 
serviciile /produsele prestate/livrate  pana la data 
stabilita pentru depunerea ofertelor. 

 
Documentele se vor prezenta in copie  „conform cu 
originalul”. 
Documentele prezentate in alta limba decât limba 
româna vor fi prezentate in copie "conform cu 
originalul" si vor fi, insotite de o traducere autorizata in 
limba româna. 

Informaţii privind capacitatea 
profesională 
 
 Solicitat  
 Nesolicitat  

Cerinţe minime obligatorii:  
Operatorul economic ofertant trebuie să completeze: 

• Formularul 5 – Lista cu personalul de 
specialitate ce va fi însărcinat cu derularea 
contractului. Documentul se va prezenta în 
original semnat şi ştampilat. 

• Formularul 6 – Curriculum Vitae pentru 
fiecare expert cheie, menţionat în Formularul 
5 – Lista cu personalul de specialitate, la 
care se vor ataşa documentele suport pentru 
demonstrarea îndeplinirii cerinţelor minime, aşa 
cum se specifică mai jos, în cadrul cerinţelor 
minime obligatorii pentru experţii cheie. 
Pentru fiecare expert se solicita:  

Curriculum Vitae 

Declaratie de disponibilitate daca ofertantul nu are 
angajata astfel de persoana - in original, semnat si 
stampilat. 
 
Diplomele/certificarile vor fi prezentare in copie cu 
mentiunea „conform cu originalul”, cu posibilitatea de 
confirmare cu originalul, la solicitarea autoritatii 
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contractante. Toate diplomele/certificarile vor fi 
prezentate in termen de valabilitate la data deschiderii 
ofertelor. Experienta similara se va demonstra prin 
prezentarea de acte doveditoare cum ar fi: copii dupa 
cartea de munca, contracte de munca, recomandari, 
adeverinte, etc.. 

În cazul în care certificatele/diplomele/ documentele 
care confirmă experienta profesionala indicata sunt 
emise în altă limbă decât română, acestea vor fi 
transmise în limba de origine, însoţite de o traducere 
autorizata a acestora în limba română. 
 

Expert Cheie 1 (1 expert) - Manager de proiect 
Cerinţe minime obligatorii pentru experţii cheie:  

- Absolvent studii superioare 
- Certificat de absolvire/Certificare ca 

manager de proiect recunoscuta la nivel 
national sau international 

- Experienta minim 3 ani ca manager de 
proiect  

 
Expert Cheie 2 (1 expert) – Expert hardware 
- Studii superioare in domeniul IT&C absolvite cu 

diploma de licenta 

- Competente dovedite prin certificari sau participari 
la cursuri in domeniul retelistic si/sau 
echipamentele hardware ofertate 

- Experienta generala de minim 5 ani in domeniul 
informatic si/sau comunicatii 

- Experienta in instalarea si configurarea 
echipamentelor de retea in cel putin un contract 
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care  a avut ca obiect instalarea de echipamente 
de calcul si/sau retea  ce au deservit minim 100 
de clienti. 

În cazul depunerii unei oferte comune, aceşti experţi 
pot să fie angajaţi ai oricărui membru al asocierii. 
Un expert poate fi propus pentru o singură poziţie din 
cele obligatorii. Nu se accepta prezenta unui specialist 
în mai multe oferte/echipe de proiect.  
În cazul unei asocieri de operatori economici, 
capacitatea profesională poate fi îndeplinită în 
mod cumulativ de către membrii asocierii. 

Informaţii privind sistemul de 
management al ofertantului 
 
 Solicitat  
 Nesolicitat  

Cerinţe minime obligatorii:  
Operatorul economic ofertant trebuie să prezinte: 

• Documente emise de organisme naţionale sau 
internaţionale acreditate care confirmă 
certificarea sistemului de management al 
calităţii firmelor ofertante, respectiv ISO 9001 
sau echivalent. Documentele se vor prezenta 
în copie certificată pentru conformitate cu 
originalul cu semnătură şi ştampilă. 

În cazul unei asocieri de operatori economici, 
cerinţa trebuie să fie îndeplinită cel putin de 
membrul desemnat lider al asocierii. 

Informaţii privind asociaţii şi / 
sau subcontractanţii  
 
 Solicitat  
  NNeessoolliicciittaatt   

Cerinţă minimă obligatorie:  
În cazul în care oferta este depusă de către o 
Asociere, operatorul economic desemnat lider al 
Asociaţiei trebuie să completeze: 

• Formularul 7 – Declaraţie privind lista 
asociaţilor şi a subcontractorilor. 
Documentul se va prezenta în original semnat 
şi ştampilat. Acesta va fi prezentat si in situatia 
in care nu exista subcontractanti cu mentiunea 
„Nu este cazul”. De asemenea acesta trebuie 
să includă în ofertă: 
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• Acordurile de asociere sau scrisorile 
preliminare de asociere, în care să se 
menţioneze că toţi asociaţii îşi asumă 
răspunderea colectivă şi solidară pentru 
îndeplinirea contractului, că liderul asociaţiei 
este împuternicit să se oblige şi să primească 
instrucţiuni în numele tuturor asociaţilor şi este 
răspunzator în nume propriu şi în numele 
Asocierii pentru îndeplinirea contractului, 
inclusiv plăţile. Înţelegerea trebuie să stipuleze, 
de asemenea că toţi asociaţii  sunt obligaţi să 
rămână în asociere pe întreaga durată a 
contractului. 

• Acordurile de subcontractare, pentru 
subcontractanţii declaraţi. 

• Declaraţie prin care se obligă ca în cazul în 
care oferta sa este declarată câştigătoare va 
legaliza asocierea, iar contractul de asociere 
legalizat va fi prezentat Achizitorului, înainte de 
data semnării contractului. 

• Scrisorile de împuternicire din partea tuturor 
asociaţilor individuali din cadrul asociaţie, prin 
care aceştia îl nominalizează şi confirmă ca 
lider al asocierii.   

Informaţii referitoare la 
subcontractanţii 
 
 Solicitat  
 Nesolicitat  

• Formularul 1  - Declaratie privind conflictul 
de interes 

Documentele vor fi prezentate în original semnate şi 
ştampilate. 

Informaţii referitoare la 
respectarea obligaţiilor privind 
condiţiile de muncă şi protecţia 
muncii 
 

Cerinţă minimă obligatorie:  
Operatorul economic ofertant trebuie să completeze: 

• Formularul 8 – Declaraţie privind sănătatea 
şi protecţia muncii, prin care să dovedească 
faptul că la elaborarea ofertei, a ţinut cont de 
obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi 
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 Solicitat  
 Nesolicitat  

protecţia muncii, care sunt la nivel naţional, 
precum şi că le va respecta pe parcursul 
îndeplinirii contractului. Documentul se va 
prezenta în original semnat şi ştampilat. 

În cazul unei asocieri de operatori economici, 
aceast document va fi prezentat de către liderul 
desemnat al asocierii. 
Informaţii detaliate privind reglementările care sunt în 
vigoare la nivel naţional şi se referă la condiţiile de 
muncă şi protecţia muncii, securităţii şi sănătăţii în 
muncă, se pot obţine de la Inspecţia Muncii sau de pe 
site-ul: 
http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html 

5.  PREZENTAREA OFERTEI  
Limba de redactare a 
ofertei 

 

Limba de redactare a ofertei este limba română. 
Ofertele, orice corespondenţă şi documente legate de 
procedura de atribuire transmise între ofertant şi 
Achizitor trebuie să fie în limba română, sau cu 
traducere autorizată în limba română. 
Cerinţa este valabilă, de asemenea, pentru toate 
documentele care însoţesc oferta. 
Prezentarea unui document neinsotit de traducere 
autorizata în limba română, se va considera 
document lipsă. 

Perioada de valabilitate a 
ofertei 

 

60 de zile de la termenul limita de  depunere a  
ofertei. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai 
mică decât aceasta va fi respinsă de comisia de 
evaluare. 
Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere 
al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate 
stabilită de către Achizitor. 
Achizitorul are dreptul de a solicita ofertanţilor, în 
circumstante excepţionale înainte de expirarea 
perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei 

http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html�
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perioade. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a 
ofertei perioada de valabilitate a garanţiei pentru 
participare va fi prelungită în mod corespunzător.  
Ofertantul are obligaţia de a comunica Achizitorului 
dacă este sau nu este de acord cu prelungirea 
perioadei de valabilitate a ofertei şi a scrisorii de 
garanţie pentru participare. Ofertantul care nu este de 
acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei 
este considerat ca şi-a retras oferta, fără ca acest fapt 
să atragă pierderea garanţiei pentru participare. 

Garanţie de participare 
 
 Solicitat  
 Nesolicitat  

Garanţia de Participare va fi de 15.000 Lei. 
Garantia de participare se va prezenta in original 
Garanţia de participare se exprima în lei şi poate fi 
constituita prin: 

a) virament bancar  in Contul IBAN R 
RO71BRDE410SV97614344100 – BRD Militari, deschis 
la BRD Militari in favoarea Achizitorului – in original vizat 
de catre banca sau 

b)  Printr-un instrument de garantare emis în condiţiile 
legii de o societate bancara ori de o societate de 
asigurari care se constituie irevocabil in favoarea 
Achizitorului si trebuie prezentat in original, in 
conformitate cu  Formularul 9. 

 Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 60 
de zile de la data limita de primire a ofertelor.  
În cazul în care instrumentul de garantare nu este 
redactat în limba româna, acesta trebuie însotit de o 
copie tradusa în limba româna de un traducator 
autorizat.  

Dovada constituirii garantiei de participare trebuie 
prezentata pâna cel mai târziu la data si ora stabilite 
pentru deschiderea ofertelor.  În cazul în care dovada 
constituirii garantiei de participare nu este prezentata 
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cel mai târziu la data si ora stabilite pentru 
deschiderea ofertelor, precum si în cazul în care nu 
este constituita în cuantumul, forma si având perioada 
de valabilitate prevazute mai sus, respectiva oferta va 
fi considerata inacceptabila si respinsa  

Achizitorul poate solicita extinderea perioadei de 
valabilitate a ofertei. În cazul în care ofertantul îşi 
extinde perioada de valabilitate a ofertei, perioada de 
valabilitate a garanţiei pentru participare, va fi 
prelungita în mod corespunzator. 

În conformitate cu Legea nr. 346/2004 privind 
stimularea înfiinţarii şi dezvoltarii întreprinderilor mici 
şi mijlocii, cu modificarile şi completarile ulterioare, 
IMM-urile pot solicita reducerea cu 50% a garanţiei de 
participare prin prezentarea declaratiei prevazut în 
Anexa nr. 1 din  Legea mentionata mai sus. 

- Achizitorul va elibera/restitui garantia de 
participare Pentru ofertantul declarat castigator 
in termen de 3 zile lucratoare de la data 
constituirii garantiei de buna executie 

- Garanţia de participare, constituită de ofertanţii 
a căror ofertă nu a fost stabilită câştigătoare, se 
returnează de autoritatea contractantă după 
semnarea contractului de achiziţie publică cu 
ofertantul/ofertanţii ale cărui/căror oferte au fost 
desemnate câştigătoare, dar nu mai târziu de 3 
zile lucrătoare de la data expirării perioadei de 
valabilitate a ofertei.. 

Nota: 

Neprezentarea garanţiei de participare sub forma, 
în cuantumul şi având perioada de valabilitate 
solicitate, va duce automat la respingerea ofertei, 
ca inacceptabila. 
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În cazul unei asocieri, Scrisoarea de garanţie bancara va fi 
emisa de catre Liderul Asocierii în numele acesteia. 
În cazul în care garanţia se constituie pe bază de 
scrisoare de garanţie bancară de participare, se va 
utiliza Formularul 9 – Scrisoarea de garanţie 
bancară de participare. Documentul se va prezenta 
în original.  

Garantia de buna 
executie 

Ofertantul declarat castigator va trebui sa puna la 
dispozitia achizitorului  o garantie de buna executie a 
contractului in cuantum de 5% din pretul contractului 
fara TVA, . 

Garanţia de bună execuţie se va constitui printr-
un instrument de garantare emis în condiţiile legii 
de o societate bancară sau de o societate de 
asigurări, sau prin virament bancar incontul 
indicat de Achizitor in contract. În cazul în care se 
va constitui printr-un instrument de garantare se va 
utiliza completata conform Formularul nr. 13 

 Scrisoare de garantie bancara de buna executie” din 
Sectiunea Formulare, al Documentatiei de atribuire.  

Garanţia de bună execuţie se va prezenta 
achizitorului în termen de 15 zile de la semnarea 
contractului. In caz contrar, contractul se va desfiinta 
si achizitorul  va considera contractul ca nefiind 
incheiat urmând a fi reţinută garanţia de participare. 

Garantia de buna executie se constituie printr-un 
instrument de garantare emis in conditiile legii de o 
societate bancara sau o societate de asigurari, care 
devine anexa la contract.  

Scrisoarea de garantie de buna executie se prezinta 
in original.  

Perioada de valabilitate a garanţiei de bună execuţie a 



 

  Pagina 21 din 109 

contractului este cel puţin egală cu durata 
contractului. 

 

Nota:  

Ofertantii tip I.M.M. care indeplinesc prevederile 
legislatiei in vigoare (Legea nr. 346/2004 privind 
stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si 
mijlocii, modificata si completata prin O.G. nr. 27 
/2006) si doresc sa depuna 50% din valoarea 
garantiei de buna executie vor depune Declaratia 
privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM, 
conform prevederilor Legii nr. 346/2004, cu 
modificarile şi completarile ulterioare. 

În cazul în care Achizitorul nu poate încheia contractul 
cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind 
câştigătoare, datorită faptului că ofertantul în cauză se 
află într-o situaţie de forţă majoră sau în 
imposibilitatea fortuită de a executa contractul, atunci 
aceasta are dreptul să declare câştigătoare oferta 
clasată pe locul doi, în condiţiile în care aceasta exista 
şi este admisibilă. În caz contrar, se anulează 
aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de 
achiziţie. 

Modul de prezentare a 
propunerii tehnice 

Propunerea tehnică se va completa în aşa fel încât, 
informaţiile prezentate să permită identificarea cu 
uşurinţă a corespondenţei cu specificaţiile tehnice din 
caietul de sarcini. 
 
Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de 
către ofertant a tuturor cerinţelor/obligaţiilor prevăzute 
în Specificatiile tehnice. 
 
Propunerea tehnică trebuie să conţină: 
1. O descriere a soluţiei şi a serviciilor oferite în 
conformitate cu cerinţele prezentate în Caietul de 
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Sarcini.  
2. O corespondenţă punct cu punct între cerinţele 
din Specificatiile tehnice şi funcţionalităţile 
ofertate 
 
Nerespectarea cerinţelor din specificatiile tehnice va 
atrage încadrarea ofertei ca fiind neconformă. 
Neprezentarea ofertei tehnice, va duce la respingerea 
ofertei ca neconforma. 

Modul de prezentare a 
propunerii financiare 

Operatorul economic ofertant va completa: 

• Formularul 10 – Formularul de Ofertă, şi 

• Formularul 11 – Centralizatorul de Preţuri 
 
Formularele vor fi depuse în original semnate şi 
ştampilate.  
 
Preţul ofertat se va exprima în LEI si EURO, fără TVA.  
Preţul total nu va putea depaşi valoarea estimată 
mentionată la punctul 2.2.1. de 762.217 Lei. 
Avand in vedere ca este un contract finantat din 
fonduri europene, iar plata produselor/serviciilor care 
fac obiectul acestei proceduri de achizitie se face din 
linii bugetare diferite, pretul ofertat nu va depasi: 

- Valoarea estimata pentru produse de 
350.000 Lei 

- Valoarea estimata pentru servicii de 
412. 217Lei 

Modul de prezentare a 
ofertei 

 

Operatorul economic ofertant va trebui să depună 
obligatoriu în cadrul ofertei: 

• Împuternicire (dacă este cazul) a persoanei/ 
persoanelor care reprezintă ofertantul, prin 
care persoana care a semnat oferta este 
autorizată să angajeze operatorul economic în 
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procedura de atribuire a contractului de 
achizitie publică. 

Ofertele trebuie depuse până la termenul limită de 
depunere a ofertelor: 

• Prin scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire (serviciu poştal) către: adresa 
menţionată mai sus, la capitolul „1. Date de 
contact privind Achizitorul” sau 

• Livrate personal la sediul Achizitorului pe baza 
unei Scrisori de înaintare completată conform 
Formularului 12 – Scrisoare de înaintare 
semnată şi datată. 

Ofertele depuse prin alte mijloace decât cele 
menţionate anterior sau la o altă adresă nu vor fi 
luate în considerare. 
In cazul in care oferta este depusa personal la 
sediul Achizitorului, aceasta va fi însoţită de 
următoarele documente:  

• Formularul 12 –  Scrisoarea de înaintare (în 
cazul în care oferta este depusă personal de 
către ofertant); 

• După caz, Împuternicire de participare la 
şedinţa de deschidere însoţită de o copie a 
Cărţii de Identitate.  

• Garanţia de participare în original  
Garantia de participare va fi introdusa intr-un plic 
distinct de cele care contin : documentele de 
calificare, propunerea tehnica si propunerea 
financiara. 
În eventualitatea unei neconcordanţe între original şi 
copii, va prevala originalul. 
În cazul documentelor emise de instituţii/ organisme 
oficiale abilitate în acest sens, documentele 
respective trebuie să fie semnate şi parafate conform 
prevederilor legale. 
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Oferta va conţine în mod obligatoriu un OPIS al 
documentelor care se depun. 
Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau scris peste 
cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către 
persoana/ persoanele autorizată/ autorizate să 
semneze oferta. 
Neprezentarea propunerii tehnice şi / sau financiare 
are ca efect descalificarea ofertantului. 
Ofertantul trebuie să prezinte oferta în ORIGINAL 
Fiecare exemplar al ofertei, ORIGINAL, va trebui să 
conţină trei dosare separate, marcate corespunzător 
cu: 

• Dosarul 1. Documente de calificare  

• Dosarul 2. Propunerea tehnică  

• Dosarul 3. Propunerea financiară 
Plicurile / pachetele (se vor introduce într-un colet 
exterior, închis corespunzător şi netransparent. 
Pe coletul exterior se vor scrie următoarele informaţii:  

• Denumirea Achizitorului: SC SIVECO Romania 
SA 

• Adresa unde trebuie depuse ofertele: Complex 
Victoria Park, Corp Cladire C4, Sos. Bucuresti 
– Ploiesti nr. 73-81, sector 1, Bucuresti 

• Numele proiectului pentru care se depune 
oferta  

• Cuvintele “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE 
01.03.2013 ora 12.30 

• Denumirea ofertantului 
Achizitorul nu îşi asumă nici o responsabilitate în 
cazul în care documentele de participare la licitaţie nu 
sunt intacte, sigilate sau plicul exterior nu este marcat 
conform prevederilor de mai sus. 
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Data limită de depunere a 
ofertelor 

Data limită de depunere a ofertelor: 01.03.2013 ora 
12.00 

Deschiderea 
ofertelor  

01.03.2013, ORA 12:30  

Deschiderea ofertelor se va face de către comisia de 
evaluare la sediul Achizitorului - Complex Victoria 
Park, corp cladire C4, Sos. Bucuresti–Ploiesti 73 – 81, 
sector 1, Bucuresti 

Data deschiderii ofertelor va fi cea indicată în invitaţia 
de participare, respectiv 01.03.2013, ORA 12:30. 
Orice ofertant are dreptul să participe la sedința de 
deschidere. Acesta va trebui sa aibă împuternicire din 
partea ofertantului pentru paticiparea la sedința de 
deschidere a ofertelor și copie după Cartea de 
identitate.  

La sedința de deschidere comisia de evaluare va 
analiza numai existența documentelor de calificare şi 
a ofertei tehnice și va face publică oferta financiară. 
Restul documentelor vor fi analizate de comisia de 
evaluare în sedințe ulterioare.  

     a.) Nici o ofertă nu poate fi respinsă la deschidere, 
cu excepţia ofertei care este depusă/transmisă la o 
altă adresa, a ofertei depusa după expirarea datei 
limită pentru depunere sau nu este insotita de garanţia 
de participare, în cuantumul, forma şi având perioada 
de valabilitate solicitate în documentaţia de atribuire. 
     b.) La deschiderea ofertelor, Comisia de evaluare 
va întocmi un proces-verbal de deschidere care 
urmează să fie semnat atât de către membrii comisiei, 
cât şi de către reprezentanţii ofertanţilor care sunt 
prezenţi la deschiderea ofertelor. 
     c.) Achizitorul are obligaţia de a păstra 
confidenţialitatea asupra conţinutului ofertei, precum 
şi asupra oricărei informaţii privind ofertantul, a cărei 
dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestuia 
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de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele 
comerciale. Comisia de evaluare nu are dreptul de a 
dezvălui ofertanţilor sau altor persoane neimplicate 
oficial în procedura de atribuire a contractului de 
achiziţie publică informaţii legate de propria activitate 
până când nu a fost comunicat rezultatul aplicării 
procedurii respective. 
    d.) Ofertantul nu are dreptul de a influenţa sau de a 
încerca să influenţeze comisia de evaluare în procesul 
de examinare şi evaluare a ofertelor sau în decizia de 
stabilire a ofertei câştigătoare, sub sancţiunea 
excluderii acestuia de la procedura aplicată pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publică. 
   e.) Niciun ofertant nu are dreptul de a contacta 
comisia de evaluare asupra nici unei probleme legate 
de oferta sa, din momentul deschiderii ofertelor până 
în momentul atribuirii contractului de achiziţie publică. 
Ofertantul are dreptul de a aduce clarificări la ofertă 
şi/sau la documentele care însoţesc oferta numai ca 
urmare a unei solicitări scrise din partea comisiei de 
evaluare. Comisia de evaluare are obligaţia de a 
exclude orice ofertant în cazul în care se dovedeşte 
că acesta a fost sau este angajat în practici corupte 
ori frauduloase în legătură cu procedura aplicată 
pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. 
f.) Comisia de evaluare are obligatia de a analiza 
documentele care însoţesc oferta. Fiecare ofertant 
trebuie să îndeplinească condiţiile referitoare la 
eligibilitate şi înregistrare, precum şi cerinţele 
solicitate privind capacitatea tehnică şi/sau 
capacitatea economico-financiară. Comisia de 
evaluare va stabili care sunt clarificările necesare 
pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada 
acordată pentru transmiterea clarificărilor. 
g.) În cazul unei oferte care are un preţ aparent 
neobişnuit de scăzut în raport cu serviciul care 
urmează să fie furnizat, comisia de evaluare are 
obligaţia de a solicita, în scris şi înainte de a lua o 
decizie de respingere a acelei oferte, detalii şi 
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precizări pe care le consideră relevante cu privire la 
ofertă, precum şi de a verifica răspunsurile care 
justifică preţul respectiv. În cazul în care ofertantul nu 
prezintă informaţiile solicitate sau aceste informaţii nu 
pot justifica preţul aparent neobişnuit de scăzut, oferta  
sa va fi considerata inacceptabila. 

h.) Comisia de evaluare are dreptul de a respinge o 
ofertă în oricare dintre următoarele cazuri: 
1. propunerea tehnică nu respectă cerinţele prevăzute 
în caietul de sarcini;  
2. ofertantul nu transmite în perioada precizată de 
către comisia de evaluare clarificările / răspunsurile 
solicitate; 
3. ofertantul modifică, prin clarificările pe care le 
prezintă, conţinutul propunerii tehnice/financiara ; 
4. oferta conţine propuneri referitoare la clauzele 
contractuale, propuneri care sunt în mod evident 
dezavantajoase pentru Achizitor; 
5. explicaţiile prezentate de ofertant ca urmare a unei 
solicitări formulate nu sunt concludente sau nu sunt 
susţinute de documente justificative solicitate de 
comisia de evaluare. 
i.) Singura modificare permisă în ofertă, fără a atrage 
excluderea acesteia din procedura de achizitie, este 
corectarea eventualelor erori aritmetice. Comisia de 
evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice 
numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu 
acceptă corectarea acestor erori, oferta sa va fi 
considerată necorespunzătoare şi, în consecinţă, va fi 
respinsă de către comisia de evaluare 
 

Conditii pentru participantii la sedinta de deschidere. 

Imputernicire semnata de reprezentantul legal al 
operatorului economic, pentru reprezentantii 
desemnati sa participe la sedinta de deschidere a 
ofertelor si semnarea procesului verbal de deschidere 
intocmit cu aceasta ocazie si copie CI. 
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Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât 
cea stabilită de Achizitor va fi respinsă de comisia de 
evaluare ca fiind necorespunzătoare. În situaţii 
excepţionale, înainte de expirarea perioadei de 
valabilitate a ofertei, Achizitorul are obligatia de a 
solicita acordul ofertanţilor pentru extinderea perioadei 
de valabilitate a ofertei. Cererea şi răspunsurile vor fi 
făcute în scris. Ofertantul are obligatia de a comunica 
Achizitorului daca este sau nu de acord cu prelungirea 
valabilitatii ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu 
prelungirea se considera ca si-a retras oferta, fara 
pierderea garantiei de participare. Un ofertant care 
acceptă cererea de extindere a valabilităţii ofertei nu-
şi poate modifica oferta. 

 

Posibilitatea retragerii sau 
modificarii ofertei 

Ofertantul are dreptul de a-si retrage oferta, prin 
solicitare scrisa adresata Achizitorului pana la data si 
ora depunerii ofertelor. 
 
Ofertantul poate modifica contunutul ofertei, pana la 
data si ora stabilita pentru depunerea ofertelor, 
adresand pentru aceasta achizitorului o cerere de 
retragere a ofertei in vederea modificarii. 
 
Achizitorul nu este raspunzator in legatura cu 
imposibilitatea ofertantului de a depune noua oferta, 
modificata, pana la data si ora limita, stabilita in 
documentatia pentru ofertanti. 
 
In cazul in care ofertantul doreste sa opereze 
modificari in oferta deja depusa, acesta are obligatia 
de a asigura primirea si inregistrarea modificarilor 
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respective de catre achizitor pana la data limita pentru 
depunerea ofertelor. 
 
Pentru a fi considerate parte a ofertei modificarile 
trebuie prezentate cu amendamentul ca pe plicul 
exterior se va marca, in mod obligatoriu, si inscriptia 
„MODIFICARI”. 
 
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad 
in sarcina operatorului economic. 
 
Oferta depusa la o alta adrsa decat cea stabilita sau 
oferta depusa dupa data si ora limita precizate mai 
sus este considerata intarziata si se pastreaza la 
achizitor nedeschisa. 
 
Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si 
modifica ofeta dupa expirarea datei limita pentru 
depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii 
acestuia de la procedura. 

Modalitati de contestare a 
deciziei achizitorului de 
atribuire si de solutionare a 
contestatiilor 

 

Ofertantul care se considera vatamat intr-un drept al 
sau ori intr-un interes legitim printr-un act al 
achizitorului, are dreptul de a depune contestatie la 
sediul achizitorului. 
Contestatia se formuleaza in scris  impotriva 
documentatiei de atribuire / deciziei achizitorului de 
atribuire a contractului de achiziție in termen de 3 zile 
de la data primirii comunicarii ofertantului castigator 
sau de la data la care a luat la cunostiinta de 
continutul prezentei documentatii. 
 
In vederea solutionarii contestatiilor formulate in 
cadrul procedurii, Achizitorul va infiinta o comisie 
competenta, formata dintr-un numar impar de 
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persoane. 
Deciziile comisiei privind solutionarea contestatiilor 
vor fi emise in termen de maxim 2 zile lucratoare de la 
data primirii acestora la sediul achizitorului. 

6.  CRITERII DE ATRIBUIRE  
7.1 Preţul cel mai scăzut  x 

7.2 Cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic   

Informatii privind modul de evaluare al ofertelor depuse: 

Vor fi supuse mecanismului de evaluare numai ofertele admisibile si conforme (care au 
indeplinit cerintele minime de calificare si care corespund cerintelor tehnice minime 
obligatorii). 

Oferta cu cel mai mic pret va fi declarata castigatoare. 

In situatia in care 2 ofertanti au acelasi cel  mai scazut pret, se va solicita un nou pret in 
plic inchis. Va fi declarat castigatoare oferta cu cel mai scazut pret reofertat. 

7.   Atribuirea contractului de achiziţie. 

7.1  Ajustarea pretului contractului 
 Solicitat  
 Nesolicitat  

Nu se acceptă actualizarea preţului 
contractului. 
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8.  FORMULARE 
FORMULARUL 1 

Operator economic 
___ (denumirea/numele)____ 

DECLARATIE de respectare 
a OUG 66/2011 privind conflictul de interese 

in cadrul  procedurilor de achizitie  
 

Subscrisa................................................................, cu sediul in…………, str…………., 
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului…………………., sub nr……………,  
reprezentanta legal prin..............................................................................., in calitate de 
ofertant  la  procedura de achizitie.........................................................................., cod(uri) 
CPV: ................................................... avand ca Achizitor ........................................, strada 
.......................................... (adresa completa), declar pe propria raspundere sub 
sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica si sub sanctiunile aplicabile 
faptei de fals in acte publice, ca  societatea: 
 

- Nu se află în conflict de interese, aşa cum este acesta definit la art. 14 din Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea 
neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor 
publice naţionale aferente acestora, şi anume: 

• nu există legături între  subscrisa si structurile acţionariatului Achizitorului 
• nu exista legaturi între subscrisa si membrii comisiei de evaluare 
• nu deţin pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante la prezenta 

procedura de achizitie. 
- De asemenea, declar că am luat cunoştinţă de obligaţia pe care o am de a notifica în 

scris Achizitorul de îndată ce apare o situaţie de conflict de interese pe perioada 
derulării procedurii de achiziţie şi de a lua măsuri pentru înlăturarea situaţiei respective, 
în conformitate cu art. 15 alin. (2) din O.U.G. nr.66/2011. 

 
Subscrisa, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 
că Achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 
Înteleg de asemenea că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea 
sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale, iar oferta va fi respinsă. 
 
Data: [ZZ.LL.AAAA] 
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    Data ......../................/...................... 
    
...............................(numele şi prenumele reprezentantului legal), ....................., (semnatura), 
în calitate de ........................ (funcţia), legal autorizat sa semnez oferta pentru şi în numele 
........................... (denumirea/numele operatorului economic) 

FORMULARUL 2 
CANDIDATUL/OFERTANTUL 
_____(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, data şi locul de înmatriculare/ 
înregistrare)__ 

6. Obiectul de activitate, pe domenii: ___(în conformitate cu prevederile din statutul 
propriu)__) 

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: __(adrese complete, telefon/fax, 
certificate de înmatriculare/ înregistrare)_ 

8. Principala piaţă a afacerilor: 
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9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 
 

Anul Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie 
(Lei) 

Cifra de afaceri anuală la 31 
decembrie (echivalent Euro) 

1. 2009   

2. 2010   

3. 2011   

Media 
anuală: 

  

 
Data: [ZZ.LL.AAAA] 
 

__[Nume şi preunme]__ 

______[Funcţia]_____ 

_____[Operatorul economic]__ 

 
____[semnătură şi ştampilă]___ 
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FORMULARUL 3  

CANDIDATUL/OFERTANTUL 
_____(denumirea/numele)______ 

 
DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 

ANI (2010, 2011, 2012) 
 

1. Subsemnatul(a), reprezentant împuternicit al ____(denumirea/numele şi sediul/adresa 
candidatului/ofertantului)_______, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile 
aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

2. Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înteleg că Achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însotesc oferta, orice informaţii 
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

3. Subsemnatul(a)  autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, 
alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Achizitorului 
___ (denumirea şi adresa autoritatii contractante)_______ cu privire la orice aspect 
tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

4. Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ____(se precizează data expirarii 
perioadei de valabilitate a ofertei)_______. 

 
Data: [ZZ.LL.AAAA] 
 

__[Nume şi preunme]__ 

______[Funcţia]_____ 

_____[Operatorul economic]__ 

 
____[semnătură şi ştampilă]___ 
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# 

Denumirea şi 
obiectul 

contractului 
+ 

Numărul şi 
data 

contractului 

Codul CPV 

Denumirea /numele 
beneficiarului/clientului 

+ 
Adresa 

Calitatea în 
contract*) 

Preţul total al 
contractului  

Perioada de 
prestare Observaţii 

0 1  2 3 4 6 7 

1        

2        

3        

4        

5        
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# 

Denumirea şi 
obiectul 

contractului 
+ 

Numărul şi 
data 

contractului 

Codul CPV 

Denumirea /numele 
beneficiarului/clientului 

+ 
Adresa 

Calitatea în 
contract*) 

Preţul total al 
contractului  

Perioada de 
prestare Observaţii 

6        

 
Data: [ZZ.LL.AAAA] 

__[Nume şi preunme]__ 

______[Funcţia]_____ 

_____[Operatorul economic]__ 

____[semnătură şi ştampilă]___ 
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_________________ 

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant 
asociat; subcontractant. 

**) Se va preciza data de referinţă pentru stabilirea echivalentului în valuta a contractului respectiv.
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FORMULARUL 4  
 
CANDIDATUL /OFERTANTUL   
____(denumirea/numele)_____ 
 
 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ*) 
 

1. Denumirea şi obiectul contractului: ___________________________________. 
Numărul şi data contractului: ____________________________________. 
 

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________________________. 
Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________. 
Ţara: ____________________. 
 

3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: 
(se bifează opţiunea corespunzătoare) 
|_| contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie) 
|_| contractant asociat 
|_| subcontractant 
 

4. Valoarea contractului: 
exprimată în  exprimată 
moneda în care în echivalent 
s-a încheiat  euro 

a) iniţială (la data semnării contractului):  _________            ___________  
b) finală (la data finalizării contractului): _________             ___________ 
 

5. Daca au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 
soluţionare: ___________________________. 
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6. Gama de servicii prestate în baza contractului, precum şi alte aspecte relevante 
prin care ofertantul/candidatul îşi sustine experienţa similară: 
_______________________________ 

Data: [ZZ.LL.AAAA] 
 

__[Nume şi preunme]__ 

______[Funcţia]_____ 

_____[Operatorul economic]__ 

 
____[semnătură şi ştampilă]___ 
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FORMULARUL 5  
 
CANDIDATUL /OFERTANTUL   
____(denumirea/numele)_____ 
 
L I S T A personalului  de specialitate (personalul de conducere, experţii cheie, personalul 

de execuţie) responsabil pentru îndeplinirea contractului de furnizare 
“_______________________________________________________________________

_____________________________________________” 
 
 

Nr. 
crt. 

FUNCŢIA Numele şi prenumele 

0 1 2 

1.   

2.   

 
 
Data: [ZZ.LL.AAAA] 
 
 

__[Nume şi preunme]__ 

______[Funcţia]_____ 

_____[Operatorul economic]__ 

 
____[semnătură şi ştampilă]___ 
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FORMULARUL 6 

 
CURRICULUM VITAE 
 

1. Nume:     
2. Prenume:    
3. Data de naştere:   
4. Naţionalitatea:    
5. Stare civilă:    
6. Nivelul Educaţional: 

 

Instituţia(de la Data – la 
Data)  

Diploma obţinută şi nivelul de 
şcolarizare: 

  

  

  
7. Limbi străine: se indică nivelul de competenţă pe scara de la 1 la 5 (1 

- excelent; 5 - începător) 
 

Limba Citit Vorbit Scris 

    

    

 
8. Membru ai unor corpuri profesionale: 
9. Alte aptitudini:  (de ex. P.C., etc.) 
10. Poziţia profesională în acest moment:  
11. Vechimea în cadrul operatorului economic:  
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12. Calificări relevante pentru proiect: 
13. Experienţă specifică în regiune: 

 

Ţara De la Data – până la Data 

  

 
14. Experienta profesionala 

De la Data – 
până la Data 

Locaţia Operatorul 
economic 

Poziţia Descrierea 

     

15. Alte informaţii relevante (de ex: Publicaţii) 
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FORMULARUL 7 
CANDIDATUL /OFERTANTUL   
____(denumirea/numele)_____ 
 

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT  
CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ASOCIAŢI ŞI/SAU SUBCONTRACTANŢI 

 
1. Subsemnatul(a), reprezentant împuternicit al ____(denumirea/numele şi 

sediul/adresa candidatului /ofertantului)_____, declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul 
anexat sunt reale. 

 
2. Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 

detaliu şi înţeleg că Achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice 
informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

 
3. Subsemnatul(a) autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, 

bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
Achizitorului ____(denumirea şi adresa Achizitorului)______ cu privire la orice 
aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

 
4. Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _____(se precizează data 

expirării perioadei de valabilitate a ofertei)_______. 
 
Data: [ZZ.LL.AAAA] 
 

__[Nume şi preunme]__ 

______[Funcţia]_____ 

_____[Operatorul economic]__ 

 
____[semnătură şi ştampilă]___ 
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# Denumire /nume asociat/ 
subcontractant 

Datele de recunoaştere 
ale asociatului / 
subcontractantului 

Specializare Partea / părţile din 
contract ce urmează a fi 
alocate 

     

     

     

Se va include în acest tabel o listă a activităţilor şi valoarea lor corespunzătoare pentru fiecare asociat şi pentru care se propune utilizarea 
subcontractorilor, împreună cu numele şi adresele subcontractorilor propuşi. În cazul în care nu se intenţionează subcontractarea se va 
menţiona pe linia subcontractorilor „NU SE APLICĂ / NU ESTE CAZUL”. 
Data: [ZZ.LL.AAAA] 

__[Nume şi preunme]__ 

______[Funcţia]_____ 

_____[Operatorul economic]__ 
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____[semnătură şi ştampilă]___ 
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FORMULARUL 8 

 
CANDIDATUL /OFERTANTUL   
____(denumirea/numele)_____ 
 

DECLARAŢIE PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI PROTECŢIA MUNCII 
 

1. Subsemnatul(a), reprezentant împuternicit al ____(denumirea/numele şi 
sediul/adresa candidatului /ofertantului)_____, declar pe propria răspundere că mă 
angajez să prestez serviciile, pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate 
cu regulile obligaţorii referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, care 
sunt în vigoare în România. 
 

2. De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont 
de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus 
costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii. 

 
 
Data: [ZZ.LL.AAAA] 
 
 

__[Nume şi preunme]__ 

______[Funcţia]_____ 

_____[Operatorul economic]__ 



 

 

ORMAREA CONTINUĂ A PROFESORILOR DE ŞTIINŢE TEHNOLOGICE ÎN 
SOCIETATEA CUNOAŞTERII 

 

POSDRU/87/1.3/S/62647 

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

                                                                                      

 Pagina 48 din 109 

 
____[semnătură şi ştampilă]___ 
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FORMULARUL 9 

                 BANCA 
    _____(denumirea)______ 

                

 
SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ 

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie  

 
Către: ________(denumirea Achizitorului)____________ 

 

    Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ______(denumirea 
contractului)_______ noi ______(denumirea băncii)_____, având sediul înregistrat la 
__(adresa băncii)_____, ne obligăm faţă de ______(denumirea Achizitorului)______ să 
platim suma de ______(valoarea şi moneda în cifre şi în litere)_______ , la prima sa cerere 
scrisă şi fără ca această să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în 
cererea sa Achizitorul să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza 
existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare: 

 
a) ofertantul _____(denumirea/numele)___  şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a 

acesteia; 

 

b) oferta sa fiind stabilită câştigatoare, ofertantul ____(denumirea/numele)_______ nu a 
constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei; 
 

c) oferta sa fiind stabilită căştigătoare, ofertantul ________(denumirea/numele)______ a 
refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei. 
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Prezenta garanţie este valabilă până la data de ____(data de valabilitate a 
ofertei)_____. 

 

Parafată de Banca _____________ în ziua ______ luna ________ anul _____. 

 

              

          (semnătură autorizată) 

 
FORMULARUL 10 

CANDIDATUL/OFERTANTUL   
____(denumirea/numele)_____ 

Formular de Ofertă 
Către:  
Adresa:  
Telefon:  
Fax:   
    Doamnelor/Domnilor, 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnatul(a), reprezentant al ofertantului 
________(denumirea/numele ofertantului)__________, ne oferim ca, în conformitate 
cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestam 
___________(denumirea serviciilor)______________, pentru suma de 
______(suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei)__________, platibilă 
după recepţia produselor, la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare 
de ____(suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei)_____ . 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să 
furnizăm produsele în graficul de timp anexat. 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durata de ___(perioada 
de valabilitate a ofertei)___ zile, respectiv până la data de ___(data limită de 
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valabilitate a ofertei)______, ş i ea va rămâne obligaţorie pentru noi şi poate fi 
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, 
împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră 
este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

5. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind 
câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile 
din documentaţia de atribuire. 

6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scazut preţ sau orice 
altă ofertă pe care o puteţi primi. 

Data: [ZZ.LL.AAAA] 

 __[Nume şi preunme]__ 

______[Funcţia]_____ 

_____[Operatorul economic]__ 

 
____[semnătură şi ştampilă]___ 
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FORMULARUL 11 
CANDIDATUL/OFERTANTUL   
____(denumirea/numele)_____ 

Centralizatorul de Preţuri 
 

Titlu proiect: 

1 2 3 4 5 6 7 

Cod 
Articol Produs/Serviciu Cantitat

ea U.M Preţ unitar 
(fără TVA) 

Total fără 
TVA 

Moneda  
 

1. Server 2U  2 Buc     
  
  

2. Storage extern 1 Buc    

3. Rack 42U si accesorii 1 Buc    

4. Switch fibra 1 Buc    

5. Switch ethernet 1 Buc    

6 Cititor SmartCard 50 Buc    

7. Imprimanta carduri 1 Buc    

8. 
Carduri SmartCard 
sau echivalent 1200 Buc    
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9. Alte servicii    

9.1 …    

 etc    

Total    

Data: [ZZ.LL.AAAA] 

__[Nume şi preunme]__ 

______[Funcţia]_____ 

_____[Operatorul economic]__ 

____[semnătură şi ştampilă]___ 
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FORMULARUL 12 

CANDIDATUL/OFERTANTUL   
____(denumirea/numele)_____ 

Înregistrat la sediul Achizitorului 
nr. ....………/ .…………….…........ 

 
SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 
Către:_______(denumirea Achizitorului şi adresa completă)____ 
 Ca urmare a invitaţiei de participare nr. ______din ___(ziua/luna/anul)___, prin 
care suntem invitaţi să prezentăm oferta în scopul atribuirii contractului ____(denumirea 
contractului de achiziţie publică)____, noi ____(denumirea/numele ofertantului)____ vă 
transmitem alăturat următoarele: 

1. Documentul ____(tipul, seria/numarul, emitentul)____ privind garanţia pentru 
participare, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia 
pentru elaborarea şi prezentarea ofertei; 
 

2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de 
__(numărul de copii)___ copii: 
 

a. Oferta; 
b. Documentele care însoţesc oferta.  

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.  
Cu stima, 
 
Data: [ZZ.LL.AAAA] 
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__[Nume şi preunme]__ 

______[Funcţia]_____ 

_____[Operatorul economic]__ 

 
____[semnătură şi ştampilă]___ 



 

 

ORMAREA CONTINUĂ A PROFESORILOR DE ŞTIINŢE TEHNOLOGICE ÎN 
SOCIETATEA CUNOAŞTERII 

 

POSDRU/87/1.3/S/62647 

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

                                                                                      

 Pagina 56 din 109 

 
FORMULARUL 13 

                
                 BANCA 
    _____(denumirea)______ 

 
SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE 

 
Către ________(denumirea Achizitorului)____________ 

 
Cu privire la contractul de achiziţie publică ___(denumirea contractului)____, 

încheiat între __(denumirea operatorului economic)__, în calitate de contractant, şi 
___(denumirea Achizitorului)____, în calitate de achizitor, ne obligăm prin prezenta să 
plătim în favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei de _____________ 
reprezentând ______% din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta la 
prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin 
contractantului, astfel cum sunt acestea prevăzute în contractul de achiziţie publică mai 
sus menţionat. Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nici o altă formalitate 
suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului. 

 
Prezenta garanţie este valabilă până la data de ____(data de finalizare a 

contractului)_____ . 
 
În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de 

valabilitate a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra 
angajamentului băncii, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta 
scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea. 
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Parafată de Banca _______________ în ziua ______ luna ________ anul _____- 
              
          (semnătura autorizată) 
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Caiet de Sarcini 
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I. Descriere generală a sistemului informatic 
 

Proiectul vizează implementarea unui sistem informatic integrat ce va permite accesul facil 
la informaţii cu privire la gradul de formare a cadrelor didactice şi rezultatele obţinute în urma 
proceselor de formare. Este urmarită utilizarea informaţiilor disponibile în mod curent în 
sistemele informatice şi bazele de date existente, astfel incât să fie evitată duplicarea acestora sau 
asocierea unor costuri suplimentare cu procesele de migrare sau stocare a datelor. Scopul final 
este monitorizarea amănunţită a întregii activităţi didactice desfăşurată pe întreaga durată a 
cursurilor de formare. 

 

Astfel, strategia şi activităţile propuse prin proiect răspund nevoilor grupului ţintă 
identificate: utilizarea reală a noilor tehnologii informatice (TIC) în activităţile profesorilor 
participanţi la programul de formare profesională continuă, la nivel naţional. Având în vedere 
necesitatea promovării iniţiativei inovative de monitorizare transparentă a pregătirii profesionale 
a cadrelor diactice, este necesară dezvoltarea unor abilităţi bazate pe dezvoltarea unor 
instrumente informatice prin care se poate interoga baza de date a absolvenţilor cursurilor de 
formare. 

 

În acest fel, se pot obţine rapoarte cu privire la cursul susţinut de fiecare participant la 
programele de abilitare pe currcula, perioada de derulare a formării, furnizorul programului de 
formare continuă, precum şi numărul de credite corespunzător atestatelor profesionale obţinute; 
aceste informaţii vor putea fi accesate şi afişate cu usurinţă din oricare punct de acces la portal, 
prin autentificarea identităţii cadrului didactic cu ajutorul unui card electronic. 

  



 

 

ORMAREA CONTINUĂ A PROFESORILOR DE ŞTIINŢE TEHNOLOGICE ÎN 
SOCIETATEA CUNOAŞTERII 

 

POSDRU/87/1.3/S/62647 

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

                                                                                      

 Pagina 61 din 109 

Cu ajutorul tehnologiei moderne şi a software-ului dedicat, numărul creditelor cumulate într-o 
perioadă dată va fi accesibil fiecărui profesor ce apartine grupului ţintă prin accesarea sistemului 
informatic folosind cardul de acces inscripţionat cu un certificat digital. Citirea datelor înscrise pe 
card, cu ajutorul cititoarelor de carduri electronice şi a echipamentelor achiziţionate, va furniza, 
indiferent de mişcarea personalului didactic, situaţia perfecţionărilor la care profesorii au 
participat atât  în cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/62647, cât şi ulterior în perioada de 
sustenabilitate. Baza de date va fi actualizată şi administrată la nivel local, de UMC şi va contine 
înregistrări asociate unui număr minim de 1050 de cadre didactice, absolvente ale cursurilor de 
formare (50 cadre în prima fază a formării iar ulterior încă 1000 de cadre didactice ale grupului 
ţintă). 

 

 

II. Descriere operaţională a sistemului informatic 
 

Sistemul informatic are la bază utilizarea cardurilor cu chip electronic, astfel încât cadrele 
didactice să beneficieze de acces facil şi securizat la informaţiile cu privire la nivelul de formare 
curent. Accesul este permis doar în cele 50 de puncte de acces dotate cu cititoare de carduri, doar 
pentru posesorii de carduri valide. Acest sistem va folosi o interfaţă de utilizare de tip web-based, 
astfel încât accesul la informaţiile stocate în profilul fiecărui cadru didactic să fie posibil cu ajutorul 
cititoarelor de carduri, dar şi fără utilizarea unui client special, în scopuri de administrare sau 
raportare. Astfel, sunt identificate următoarele funcţionalităţi obligatorii: 

• Informaţiile reprezentate în portalul Sistemului de Monitorizare si Control-UMC (portalul 
SMC-UMC) trebuie să fie extrase şi ulterior modificate/aduse la zi în baza de date folosită 
în acest scop, fără stocare duplicată sau sincronizare prealabilă folosind alte baze de date 
sau mecanisme adiţionale. 
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• Modificarea directă a informaţiilor cu privire la situaţia cadrelor didactice va asigura 
integritatea şi coerenţa acestora, fiind disponibile într-o formă centralizată şi unică. 

• Informaţiile cu privire la cadrele didactice vor putea fi modificate sau adăugate în funcţie 
de necesităţi în oricare dintre punctele de acces. Se vor colecta toate informaţiile relevante 
pentru cadrele didactice:  

o Date personale  
o Date privind activitatea cadrului didactic 
o Date privind istoricul cursurilor şi programelor de formare la care a participat 
o Date privind creditele obţinute în urma participării la aceste cursuri 
o Alte informaţii relevante 

• Informaţiile cu privire la cursurile şi programele de formare disponibile vor putea fi 
modificate sau adăugate în funcţie de necesităţi în oricare dintre punctele de acces. Se vor 
colecta toate informaţiile relevante pentru aceste cursuri şi programe de formare: 

o Date de identificare pentru cursul sau programul de formare 
o Perioada de desfăşurare a cursului sau programului de formare 
o Date privind formatorii care sunt implicaţi în aceste cursuri şi programe de formare 
o Alte informaţii relevante 

• Informaţiile cu privire la formatori vor putea fi modificate sau adăugate în funcţie de 
necesităţi în oricare dintre punctele de acces. Se vor colecta toate informaţiile relevante 
pentru formatorii implicaţi în cursurile şi programele de formare: 

o Date de identificare pentru formatori 
o Date privind cursurile si programele de formare la care aceştia participă în calitate 

de formatori. 
o Alte informaţii relevante 

• Prin intermediul portalului SMC-UMC se vor putea căuta şi filtra profilele cadrelor didactice 
dupa tipul de formare, data la care a avut loc formarea, puncte de credit curente şi numele 
acestora. 

• Prin intermediul portalului SMC-UMC se vor putea vizualiza rapoarte privind:  
o cadrele didactice şi situaţia participării acestora la cursurile de formare 
o cursurile şi programele de formare disponibile 
o formatorii implicaţi în procesul de formare continuă 
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Functionalităţile de bază necesare pentru cardurile cu chip electronic: 

• Asigură accesul securizat în portal prin certificatul de securitate stocat pe cardul electronic 
• Citeste certificatul stocat pe card cu ajutorul unui cititor de carduri standard şi a aplicaţiei 

furnizate 
• Oferă informaţiile disponibile în portal fiecărui profesor, dupa autentificare 

 

a) 
 

Procesul de emitere a cardului electronic personalizat: 

Funcţionarul UMC personalizează, iniţializează (prin inscriptionarea certificatului digital 
aferent) şi inmânează cardul fiecărui profesor folosind portalul SMC-UMC şi dispozitivul de 
inscripţionat şi citit carduri electronice furnizat prin acest proiect. Procesul de emitere a cardurilor 
cu chip este sumarizat în diagrama următoare: 

 



 

 

ORMAREA CONTINUĂ A PROFESORILOR DE ŞTIINŢE TEHNOLOGICE ÎN 
SOCIETATEA CUNOAŞTERII 

 

POSDRU/87/1.3/S/62647 

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

                                                                                      

 Pagina 64 din 109 

 

Fig.01 – Emiterea de card cu chip 

 

b) 
 

Procesul de folosire a cardului electronic personalizat 

Profesorul va folosi cardul primit pentru autentificarea în protalul UMC. De fiecare dată 
când profesorul va obţine o certificare nouă, funcţionarul UMC va modifica, folosind portalul SMC-
UMC, creditele aferente profesorului respectiv, pentru ca acestea să poată fi accesibile spre 
verificare ulterioară. 

Profesorul va folosi cardul electronic pentru validarea informaţiilor personale (număr de 
credite, cursuri, etc) în cadrul portalului atât din reteaua UMC cât şi de la orice calculator aflat în 
afara reţelei, dar dotat cu un dispozitiv şi software dedicat de citire a cardului compatibil, pentru 
comunicatia cu portalul SMC-UMC în deplină siguranţă. 
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Fig.02 – Utilizarea cardului cu chip 

 

 

c) 
 

Procesul de anulare a unui card electronic 

Pentru anularea accesului şi invalidarea cardului, funcţionarul UMC, în funcţie de procedurile 
interne stabilite de către Beneficiar, poate anula certificatul de securitate al unui profesor. 
Profesorul (utilizatorul cardului) nu va mai fi capabil să acceseze portalul SMC-UMC din momentul 
în care acesta a fost anulat. 
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Fig.03 – Anularea cardului cu chip 

 

III. Cerinţe pentru aplicaţii şi componente software 
Din punctul de vedere al componentelor software, sistemul informatic va fi alcătuit din 

următorul set de aplicaţii şi componente principale: 

• Server de aplicaţii pentru acces web-based 
• Aplicaţie personalizată de tip portal, pentru afişare şi gestiune UMC 
• Conector către baza de date 
• Baza de date 
• Client cititor de carduri şi sistem autentificare cu certificat digital (PKCS#11 sau 

echivalent) 
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• Sistem emitere carduri 
• Sistem de backup şi restaurare a datelor 

 

Sistemul informatic va avea o garantie de minim 1 an. 

a) Server de aplicaţii pentru acces web-based 
 

Serverul de aplicaţii trebuie să fie din clasa enterprise, dezvoltat de un producator consacrat de 
aplicaţii software, compatibil cu Java 2 Enterprise Edition (J2EE) sau echivalent. Este necesara 
compatibilitatea şi complianţa cu standardele principale în vigoare la acest moment. 

Cerinţele şi funcţionalităţile principale pe care serverul de aplicaţii trebuie să le întrunească sunt 
următoarele: 

• Certificat oficial în privinţa respectării specificaţiilor J2EE 1.4 

• Suport complet pentru servicii web J2EE şi arhitectură orientată pe servicii (SOA) 

• Suport pentru modelul de programare orientată pe aspecte (AOP) 

• Suport pentru cadrul de persistenţă a obiectelor, aflate în interiorul containerului serverului de 
aplicaţie 

• Suport pentru caching distribuit, folosind o arhitectură internă de caching. 
 

Suport şi complianţă cu standardele curente 

Serverul de aplicaţii trebuie să suporte şi să fie acreditat oficial pentru compatibilitatea cu 
specificaţia J2EE sau echivalent. Este necesara funcţia de reutilizare a componentelor J2EE 
(Enterprise JavaBeans, EJB, etc.) peste servere de aplicaţii diferite. 

• Suport pentru JAX-RPC (Java API pentru XML pentru Remote Procedure Call) şi servicii Web pentru 
arhitectura J2EE. 
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• Suport pentru specificaţia JMS (Java Messaging Service) 1.1 

• Suport pentru specificaţia JCA (Java Connector Architecture) 1.5 

• Suport pentru specificaţia Java Authorization Contract for Containers (JACC) 

• Suport pentru specificaţia EJB 2.1 
 

Suport pentru AOP 

• Suport pentru instrumentarea bytecode-ului aplicaţiilor AOP la pornire (ex. prin intermediul 
fişierului de configurare) 

• Să fie livrat împreună cu o serie de aspecte ce ofera suport pentru securizare, tranzacţii şi thread-
uri asincrone pentru obiecte POJO 

De asemenea serverul de aplicaţii trebuie să ofere suport pentru clustering şi 
disponibilitate înalta în mod implicit, dar şi un sistem de caching foarte eficient. 

• Suport pentru arhitectură distribuită de caching, adoptată oficial şi utilizată în cadrul arhitecturilor 
de implementare de tip cluster. 

• Suport pentru zone de stocare partajate şi nepartajate care să ofere suport cel puţin pentru 
Berkeley DB, surse de date JDBC şi sisteme de fişiere. 

• Să permită replicarea sesiunilor HTTP în cadrul unui cluster, pentru a păstra consistenţa sesiunilor 
deschise în cazul problemelor tehnice. 

• Să deţină un serviciu de balansare a încărcării, cu suport pentru proxy invers şi failover silenţios. 

b) Aplicaţie personalizată de tip portal, pentru afişare şi gestiune UMC 
Aplicaţia de tip portal va avea rolul de a permite accesul în vederea afişării şi modificării 

informaţiilor cu privire la formarea cadrelor didactice, astfel încât acesta să fie sigur şi să aibă o 
integritate sporită. Portalul SMC-UMC va deţine două zone principale de activitate şi va include 
două componente de integrare şi extindere a funcţionalităţilor, astfel încât fluxurile operaţionale 
să fie atât susţinute cât şi facilitate de utilizarea sistemului integrat de control şi modificare prin 
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intermediul cardurilor cu chip şi certificat digital. Zonele principale de activitate sunt zona de 
control şi zona de gestiune / administrativă. 

Specificaţii tehnice minime generale necesare pentru portalul SMC-UMC: 

• Dezvoltat utilizând Java 2 Enterprise Edition (J2EE) sau echivalent 
• Compatibil server de aplicaţii ofertat 
• Integrare API cititor carduri, compatibil PKCS#11 
• Integrare API conector baza de date pentru extragerea şi modificarea informaţiei 

 

Specificaţii pentru zona de control 

Zona de control permite utilizarea cardurilor cu chip şi certificat digital pentru a extrage şi 
afişa în mod automat situaţia curentă de formare a cadrului didactic ce deţine cardul utilizat în 
cadrul controlului. Controlul nu va putea fi efectuat decât într-unul dintre punctele de control 
special destinate acestor activităţi, pentru a asigura securitatea şi integritatea informaţiilor cu 
caracter personal. Zona de control trebuie să dispună de următoarele elemente esenţiale: 

• O interfaţă web securizată. 
• Modul de autentificare automat, prin ataşarea cardului la cititorul aferent. 
• Modul de căutare în timp real a datelor în baza de date UMC pe baza certificatului 

identificat pe cardul de acces. 
• Modul de afişare a informaţiilor ataşate profilului personal de formare al posesorilor de 

card. 
• Modul de extragere, imprimare sau transmitere în format electronic a informaţiilor 

afişate. 
• Modificarea datelor sau adăugarea de noi intrări nu trebuie să fie posibilă prin 

intermediul zonei de control. 
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Specificaţii pentru zona administrativă 

• O interfaţă web securizată. 
• Modul de autentificare cu utilizator şi parolă, pentru administratorii sistemului 
• Modul de gestiune a profesorilor beneficiari ai cursurilor şi programelor de formare  
• Modul de gestiune a creditelor aferente profesorilor participanţi la cursurile si 

programele de formare 
• Modul de gestiune a cursurilor şi a programelor de formare prin care se pot identifica 

programele existente se pot modifica şi adăuga programe noi 
• Modul de gestiune a formatorilor participanţi la cursurile şi programele de formare 
• Modul de căutare în timp real a datelor în baza de date UMC pe baza de nume, 

program de formare, data de început, data de finalizare, data adăugărilor în sistem şi 
adresa curenta. 

• Trebuie să fie permisă combinarea acestor criterii în vederea filtrării rezultatelor 
obţinute în urma căutărilor. 

• Modul de afişare a informaţiilor ataşate profilelor personale ale tuturor cadrelor 
didactice care au luat parte la activităţi şi programe de formare. 

• Modul de extragere, imprimare sau transmitere în format electronic a informaţiilor 
afişate. 

 

c) Conector către baza de date 
Conectorul la baza de date va asigura comunicarea în deplină siguranţă cu baza de date 

existentă în cadrul infrastructurii, în vederea accesării şi modificării datelor cu privire la situaţia 
fiecărui cadru didactic, posesor de card cu chip şi certificat digital. 

Specificaţii tehnice minime necesare pentru conectorul de baze de date: 

• Dezvoltat utilizând Java 2 Enterprise Edition (J2EE) sau echivalent 
• Compatibil server de aplicaţii ofertat 
• Suport pentru comunicaţia prin ODBC 
• Suport pentru autentificare automata la baza de date 
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• Integrare API cititor carduri, compatibil PKCS#11 
• Suport pentru extragerea şi expunerea informaţiei către aplicaţia portal UMC 

 

d) Baza de date  
Sistemul ofertat trebuie să asigure consistenţa şi corectitudinea datelor stocate, şi să nu 

permită introducerea datelor de tip duplicat.  Subsistemul de baze de date relaţionale şi de 
stocare trebuie să furnizeze servicii întregului sistem. Aici vor fi depozitate toate informaţiile care 
sunt introduse, citite, modificate, şterse sau altfel tranzacţionate de către sistem. 

Un factor important al bazei de date îl constituie capacitatea acesteia de filtrare a 
indecşilor pentru a putea produce o analiză rapidă a datelor şi pentru a permite implementarea 
tabelelor nonstandard necesare serviciilor oferite de către sistemul aplicativ. 

Securitatea bazelor de date trebuie să ofere capacitatea de a defini politici de securitate 
pentru toate obiectele incluse în baza de date. 

Ofertantul trebuie să propună tehnologia cea mai potrivită pentru  sistemul de baze de 
date utilizat. Baza de date ofertată trebuie sa permită: 

- stocarea, interogarea şi returnarea de date alfanumerice 
- stocarea de date multimedia 
- utilizarea Unicode UTF-8 sau echivalent 
- comunicarea folosind protocolul de transport pe reţea TCP/IP 
- gestionarea de funcţii de raportare sau integrarea uşoară cu instrumente de raportare 

externe. Ofertantul va indica instrumentele de raportare externe oferite. 
Din punctul de vedere al securităţii, baza de date trebuie să permită: 

- restricţionarea accesului la nivelul obiectelor bazei de date 
- realizarea unei liste cu operaţiile pe care un grup sau o clasă de utilizatori le poate 

executa 
- realizarea unui mecanism de verificare şi validare a parolelor 
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Din punctul de vedere al cerinţelor de salvare şi recuperare, baza de date trebuie să permită: 

- salvarea totală şi/sau parţială a bazei de date 
- restaurarea totala şi/sau partiala a bazei de date 
- înregistrarea tuturor modificărilor bazei de date, pentru a permite recuperarea bazei 

de date  (înregistrarea tranzacţiilor) 
- abilitatea de a face salvări pentru unul sau mai multe spaţii alocate tabelelor aşa cum 

este specificat de către administratorul bazei de date 
- scrierea în mai multe fişiere pe disc simultan în timpul unei operaţii de salvare 
- să citească din mai multe fişiere pe disc simultan în timpul unei operaţii de restaurare 
- citirea şi scrierea paralelă în timpul unei operaţii de salvare 
- citirea şi scrierea paralelă în timpul unei operaţii de restaurare 

 

Din punctul de vedere al cerinţelor de integritate a datelor, baza de date trebuie să permită: 

- sa identifice şi să rezolve situaţiile care ajung în puncte moarte (deadlock) 
- constrângeri de tip cheie primară 
- ca o coloană să nu accepte valori NULL 
- abilitatea de impunere a constrângerilor pentru a se asigura ca nici o valoare duplicată 

nu este introdusă într-o coloană anume care nu participă la o cheie primară 
- abilitatea de a impune constrângeri asupra tipurilor şi valorilor datelor 

 

Din punctul de vedere al cerinţelor de performanţă şi scalabilitate pentru baza de date, aceasta 
trebuie sa permită: 

- un optimizator bazat pe cost pentru a optimiza interogările 
- realizarea de indecşi 
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Din punctul de vedere al cerinţelor referitoare la administrarea bazei de date, aceasta trebuie să 
permită: 

- o unealtă de administrare a bazei de date care să includă urmatoarele caracteristici: 
− o fereastră SQL pentru a construi şi executa scripturi 
− o fereastră pentru a salva şi afişa scripturi SQL 
− o fereastră grafică pentru a adaugă/şterge/modifica următoarele obiecte 

ale bazei de date: tabel, index, vedere, constrîngere, declanşator, procedură 
stocată 

− o interfaţă pentru a efectua sarcini legate de urmatoarele funcţii ale bazei 
de date: salvare, back - up, recuperare. 

 

e) Cititor de carduri şi sistem de autentificare cu certificat digital (PKCS#11 sau echivalent) 
În fiecare punct de acces din cadrul UMC se vor găsi următoarele componente de bază 

astfel încât să fie permisă anularea sau controlarea cardurilor utilizate de către cadrele didactice: 

• Laptop sau desktop 

• Cititor carduri 

• Software necesar citirii cardurilor 

• Acces la portalul SMC-UMC 
Din punctul de vedere al activităţilor necesare în ceea ce priveste cardurile cu chip şi 

certificat digital, arhitectura software va fi următoarea: 
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Fig.04 – Cititor carduri 

 

f) Sistem emitere carduri 
 

Sistemul central de emitere carduri este compus din următoarele componente de bază 
astfel încât să fie permisă emiterea, anularea sau controlarea cardurilor utilizate de către cadrele 
didactice: 

• Laptop sau desktop 

• Cititor carduri 

• Imprimantă specială pentru personalizarea cardurilor 

• Software necesar citirii, inscripţionării şi personalizării cardurilor 

• Portal SMC-UMC 
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Fig.05 – Sistem emitere 

 

IV. Cerinţe de securitate privind sistemul 
Sistemul trebuie să restricţioneze accesul operatorilor prin folosirea de mecanisme de 

autentificare cu nume de utilizator şi parolă pentru administratori, respectiv cu smartcard-uri 
pentru profesorii beneficiari. 

Sistemul trebuie să implementeze comunicarea securizată între punctele de lucru client şi 
nodul central. 

Toate cerinţele de securitate menţionate sunt considerate minimale. Ofertele care se 
încadrează sub aceste cerinţe minimale vor fi considerate necorespunzătoare. 

V. Cerinţe pentru echipamente şi componente hardware 
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În vederea alcătuirii unei solutii şi arhitecturi complete de infrastructură este necesară 
achizitionarea echipamentelor şi componentelor corespunzatoare cerintelor aplicaţiilor propuse. 

Ofertantul se obliga sa efectueze instalarea tuturor echipamentelor hardware ofertate. 

Soluţia hardware trebuie sa asigure suportul necesar tuturor componentelor sistemului la un nivel 
înalt de performanţă şi fiabilitate, furnizând în acelaşi timp baza pentru dezvoltări ulterioare din 
punct de vedere software şi hardware - scalabilitate. De asemenea, soluţia hardware trebuie să 
asigure un grad crescut de flexibilitate, astfel încât eventuale noi cerinte ale beneficiarului sa 
poata fi uşor aplicate. 

 

Infrastructura hardware trebuie să respecte următoarea configuraţie:   

1. Server 2U – 2 buc. 
 

Arhitectura Server rack-abil 2U, kit de montare in rack inclus 

Chipset placa de 
baza Intel 5520 chipset sau echivalent / suport pentru 2 procesoare 

Procesor 2 x Six Core Xeon Processor, frecventa min. 3.06 GHz, 1333 MHz FSB, 12MB L3 cache, Interconnect speed 
6.4 GT/s sau echivalent 

Memorie interna 24 GB de tip Dual Rank PC3L-10600 RDIMM ECC 1333 MHz, suport maxim pentru 192GB, suport pentru 
memorii low-voltage (1,35V), suport Chipkill memory correction si memory mirroring sau echivalent. 

HDD intern 1 x 256 GB SSD; suport pana la maxim 16 disk-uri interne; suport pentru HDD hot-swap tip solid state drives 
(SSD) si HDD-uri hot-swap SAS 6Gbps, precum si intermixul acestor tehnologii; suport pentru tape intern. 

Video Controller video integrat cu memorie de minim 16MB DDR 

Interfete de retea Dual Gigabit Ethernet integrat, suport pentru failover si load balancing, suport TCP/IP Offload Engine (TOE), 
WoL, PXE 2.0 

Interfanta FC Minim 2 porturi 8Gb FC 
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Unitate optica CD-RW/DVD combo multiburner 

Controller RAID Hardware-based RAID controller SAS/SATA, nivele RAID suportate: 0, 1, 5, 10 si 50. Minim 512MB Cache + 
baterie de backup 

Sloturi I/O 4 x PCI-E x8 Gen 2 (posibilitate de transformare prin riser card in 2x PCI Express x16 sau in 4 PCI-X). 

  Port intern pentru suport optional al unui embedded hypervisor (VMware) 

Porturi 1 x serial, 2 x Video (1 in fata, 1 in spate), 5 x porturi USB 2.0 (2 in fata, 2 in spate, 1 intern), 1 x management 
port (RJ45), 2 x RJ-45 

Surse de 
alimentare Surse de alimentare redundante, hot-swap, maxim 2 x 680W, auto-restart, coeficient eficienta 92%. 

  Ventilatoare redundante, hot-swap, viteza de rotatie variabila. 

Management de 
sistem 

Procesor de management integrat, capabilitati de monitorizare a componentelor critice ale server-ului, cu 
support pentru specificatiile TPM 1.2. Suport pentru functii de diagnostic, reset, POST si autorecuperare. 
Capabilitati de monitorizare a tensiunii si temperaturii. Analize predictive de eroare pentru HDD, memorii, 
procesoare, discuri, VRM, surse de alimentare si ventilatoare, cu capabilitati de generare de alarme cand sunt 
depasite pragurile de alerta pentru anuntarea administratorului de sistem de iminenta defectarii unei 
componente a sistemului. 

  Serverul va fi livrat impreuna cu aplicatia de management realizata de producatorul echipamentului. 

  Panou cu LED-uri care sa ofere informatii despre starea sistemului si eventualele erori ale componentelor 
monitorizate. 

    

Compatibilitate 
sisteme de 
operare 

Serverul trebuie sa fie compatibil, certificat de producator si sa dispuna de suport pentru urmatoarele sisteme 
de operare: Microsoft Windows Server 2003 Web/Standard/Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2008 
Web/Standard/ Enterprise Edition, SUSE Linux Enterprise Server 9 si 10, Red Hat Enterprise 4 si 5, VMware 
ESX Server 3.x/4.x 

Sistem de operare 
furnizat Microsoft Windows 2008 Server 

Garantie 3 ani 

 

2. Storage extern – 1 buc. 
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Descriere Sistem centralizat de stocare de tip SAN cu discuri SAS 2.0 la o viteza de minim 6 Gb/s, hot-swappable. 

Conectare 
device-uri Sistemul trebuie sa permita cai redundante de acces catre discurile interne. 

  Conectarea interna a discurilor trebuie sa fie de tip punct la punct iar cea externa, cu unitatile de expansiune de tip 
AL (arbitrated loop) cu topologie de cablare de tip top bottom, bottom up pentru a asigura redundanta completa. 

Memorie Cache Sistemul de stocare  trebuie sa suporte 2 controllere, cu cel putin 1GB  memorie cache / controller (total 2GB / 
sistem de stocare extern discuri), cu baterie de protectie a cache-ului. Trebuie sa existe posibilitatea de upgrade a 
memoriei cache la 2 GB / controler (total 4 GB pe sistem). Echipamentul trebuie sa dispuna de un sistem avansat 
de copiere a datelor pe un suport de date nevolatil – discurile interne sau memorii de tip flash. Acest sistem trebuie 
sa asigure integritatea datelor ramase in memoria cache pe o perioada nelimitata in cazul opririi neprogramate a 
sistemului de stocare.  

Conectica Sistemul trebuie sa permita conectarea catre host-uri prin interfete Fiber Channel de 8Gbps, minim 4 pe fiecare 
controller si interfete SAS de 6Gbps minim 2 pe fiecare controller. Sistemul va fi livrat cu ambele unitati de tip 
controller instalate. 

  Sistemul trebuie sa suporte utilizarea ulterioara a interfetelor de tip iSCSI de 1 Gb/s. 

  Toate standardele de comunicatie solicitate: SAS – 6Gb/s, FC – 8Gb/s si iSCSI – 1 Gb/s precum si numarul de 
porturi solicitat  trebuie sa fie suportate la nivel de controller fara utilizarea unor subansamble externe de tip 
Gateway, Switch sau server.  

  Posibilitatea de a utiliza discuri cu criptare hardware interna in interiorul echipamentului. 
Posibilitatea de a utiliza unitati de expansiune cu discuri de 3.5 inch sau cu discuri de 2.5 inch. Intermixarea 
tehnologiilor de inalta performanta cu cele lente de conectare a discurilor nu trebuie sa fie limitata pentru nici una 
din tehnologiile mentionate anterior. 

RAID support Niveluri RAID necesar a fi suportate: 0, 1, 1+0, 3, 5, 6. Sistemul de stocare trebuie să permită refacerea on-line a 
nivelurilor RAID.  

Configurare Sistemul  trebuie sa suporte definirea de diferite marimi de block-size pentru a asigura o buna perfomanta si o 
utilizare mai buna a spatiului de stocare pe discuri in functie de aplicatia utilizata; 

Echipare initiala Sistemul se va livra echipat cu minimum 10 discuri cu capacitate de 300GB, interfata SAS 6Gb, min. 15000 RPM.  
Sistemul  trebuie sa permita conectarea a minim 4 hosturi (servere si/sau clustere de servere) in configuratia 
initiala si sa ofere posibilitatea de a conecta in configuratie maximala cel putin 64 de hosturi. 
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Upgrade Sistemul trebuie sa suporte min. 96 discuri in configuraţie maximală. Conectarea discurilor sa fie asigurata cu 
suport pentru tehnologie Hot Swap – extragerea, completarea, inlocuirea discurilor in timp ce echipamentul 
functioneaza. Capacitatea maxim suportata sa fie de cel putin 192TB in tehnologie SAS. 

  Este necesar sa se poata face instalarea interna atat a discurilor conectate prin tehnologie rapida pentru inalta 
perforamanta cat si discurile lente de tip SATA sau alta tehnologie echivalenta. Intermixarea acestor tehnologii  
trebuie sa fie suportata inclusiv in interiorul unei singure incinte de discuri. 

Alimentare cu 
energie 

Alimentarea cu energie trebuie sa fie redundanta prin cel putin 2 surse de alimentare hot swap pentru fiecare 
unitate de stocare.  

Failover suport Sistemul trebuie sa suporte tehnologia Global Hot-Spare pentru alocare discurilor declarate Hot Spare intre 
unitatile de expansiune. 

  Sistemul trebuie sa suporte efectuarea online a upgrade-urilor de firmware – in configuratia livrata. 

  Sistemul trebuie sa suporte surse de alimentare si sisteme de ventilaţie redundante capabile sa deserveasca in 
configuratie singulara echipamentul complet echipat in caz de defectiune a unui controller si/sau a unei surse. 
Tehnologie hot swap pentru inlocuirea acestora fara oprirea echipamentului.  

  Sistemul  trebuie sa suporte capabilităţi de modificare dinamică a configuraţiei, incluzând: redimensionarea 
dinamică a volumelor de date, creşterea dinamică a capacităţii, migrarea dinamică a nivelurilor RAID – 
functionalitati disponibile in configuratia livrata. 

  Sistemul trebuie sa detina facilităţi de monitorizare, management şi mentenanţă preventiva, cu raportarea stării 
sistemului şi a eventualelor probleme in configuratia livrata. 

  Sistemul  trebuie sa ofere suport pentru realizarea de copii instantanee si de copii integrale a volumelor la nivelul 
sistemului de stocare –  aceasta functionalitate nu trebuie sa fie activa in momentul livrarii echipamentului. 

  Echipamentul trebuie sa permita replicarea datelor la distanta pe un alt sistem de stocare similar in mod sincron 
respectiv asincron – aceasta functionalitate nu trebuie sa fie activa in momentul livrarii echipamentului. 

Management Aplicaţie inclusă de management şi configurare a sistemului de discuri, a căilor de acces dinspre servere înspre 
sistemul de stocare, fabricata de acelasi producator cu cel al echipamentului, aplicatie inclusa in configuratia de 
baza a echipamentului. 

  Echipamentul trebuie sa suporte management „In band” si „Out of band"(prin conexiune de tip Ethernet). 

Suport sisteme 
de operare 

Echipamentul de stocare trebuie sa dispuna de suport implicit pentru conectarea host-urilor cu urmatoarele 
sisteme de operare:  Microsoft Windows 2003 si 2008 Server Standard / Enterprise / Datacenter Edition, Microsoft 
Cluster Server, SUSE Linux Enterprise Server, RedHat Enterprise Linux, VMware ESX Server. Deasemnea 
echipamentul trebuie sa fie certificat d.p.d.v compatibilitate cu sisteme de operare pentru paltformele RISC: HP-
UX, Linux, AIX. 
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Dimensiune Montabil in rack 19” pe un spatiu maxim de 2U. 

Altele Sasiul trebuie sa asigure suport pentru implementarea solutiilor de tip Cluster. Pentru omogenitatea si 
managementul centralizat al solutiei, se solicita ca producatorul echipamentelor de tip server blade, storage si 
unitate de banda sa fie acelasi.  

Garantie 3 ani 

 

 

 

 

3. Rack 42U si accesorii – 1 buc. 
 

Rack Rack 42U, cu uşi perforate pentru optimizarea circulaţiei aerului si a disipării de căldura; fabricat de acelaşi producător cu 
cel al serverelor. Se va livra cu toate cablurile necesare alimentarii echipamentelor. 

Consola Consola rackmountable 1U, ecran 17" LCD TFT, rezoluţie 1280x1024, luminozitate: 250 cd/m2, contrast: 400:1, unghi de 
vizibilitate orizontal/vertical:150/115; tastatura USB cu sistem de navigare touchpad si trackpoint incorporat;  fabricate de 
acelaşi producător cu cel al serverelor;  

Switch 
KVM 

1 x switch KVM 1U cu 8 porturi RJ-45 pentru conectare directa la servere, 1 port RS232, 2 porturi PS/2, 4 porturi USB, 1 
port VGA, 2 porturi ethernet pentru conectare la consola, cablurile necesare pentru conectarea serverelor la switch-ul 
KVM. 

PDU 2 x Priza multipla 220V-240V, 50/60Hz, rackmountable 1U, 7 conectori ieşire IEC 320-C13, 1 conector intrare IEC 320-
C20. 

UPS 6000 VA (5600W), 4U rack mount, porturi: 1xserial, 1x10/100  Base-T, 1 x USB, iesiri 6xC13 ; 4xC19, optional modul de 
management la distanta,suport pentru informari cu privire la temperatura si umiditatea ambientului, suport pentru extensie 
de baterii rackmountable 3U; minim 8 minute backup la 5600W incarcare, garantie 3 ani. 
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4. Switch fibră – 1 buc. 
 

Descriere Switch pentru realizarea retelei SAN cu urmatoarele caracteristici: 

Porturi Minim 24 porturi in configuratie maximala. 

  Minim 8 porturi active. Fiecare port trebuie sa fie echipat cu un convertor Optic cu mufa de tip LC si o latime de banda 
de minim 8Gb/s, transmisie multimode si suport pentru autonegociere in vederea sincronizarii cu echipamentele de 2 
respectiv 4 Gb/s.  

  Posibilitate de upgrade prin achizitia de licenta suplimentara pentru activarea de porturi. 

Management Management prin intermediul retelei Ethernet protocol http, posibilitatea de realizare de zone in reteaua SAN. 

Suport Suport optional pentru conexiuni de tip Trunking intre doua sau mai multe switchuri SAN, Fabric Watch, Extended 
Fabric, Advanced Zoning, Enhanced Group Management si nivel avansat de monitorizare si capturare a pachetelor in 
vederea analizei ulterioare a traficului SAN. Suport pentru EZSwitchSetup wizard.  Se considera echivalente orice alte 
denumiri de tehnologice in conditiile in care acestea asigura o functionalitate similara.  

Dimensiune Instalabil in rack intr-un spatiu de maxim 1U. Kit-ul pentru montare in rack trebuie livrat odata cu echipamentul 

  Extinderea numarului de porturi si suportul pentru tehnologiile optionale trebuie sa poata fi realizata online prin 
intermediul licentelor. 

  Sistemul trebuie livrat impreuna cu adaptoarele optice de 8Gb/s multimode conector LC necesare comunicatiei 
(aceste adaptoare v-or fi instalate in toate porturile active ) si cabluri LC/LC de minim 5 m 

Garantie Minim 1 an cu acces la update soft 

 

5. Switch ethernet – 1 buc. 
 

Descriere 24 porturi Gigabit + 4 porturi Gigabit uplink  

  DRAM: 512 MB  

  Flash: 1 GB  
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Packet switching 24P/24T: 56 Gbps  

    

Layer 2 Maximum MAC addresses per system: 8,000  

  Static MAC entries: 8,000  

  Jumbo frames: 9216 bytes  

  Number of VLANs: 1,024  

  Port-based VLAN  

  MAC-based VLAN  

  Voice VLAN  

  Compatibil cu Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+)  

  Routed VLAN Interface (RVI )  

  IEEE 802.1AB: Link Layer Discovery Protocol (LLDP)  

  LLDP-MED with VoIP integration  

  IEEE 802.1D: Spanning Tree Protocol  

  IEEE 802.1p: CoS prioritization  

  IEEE 802.1Q: VLAN tagging  

  IEEE 802.1s: Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)  

  IEEE 802.1w: Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)  

  IEEE 802.1X: Port Access Control  

  IEEE 802.3: 10BASE-T  

  IEEE 802.3u: 100BASE-T  

  IEEE 802.3ab: 1000BASE-T  
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  IEEE 802.3z: 1000BASE-X  

  IEEE 802.3x: Pause Frames/Flow Control  

  IEEE 802.3ad: Link Aggregation Control Protocol (LACP) 

    

Layer 3 IPv4: 

  Numar maxim de intrari ARP (Address Resolution Protocol): 2,000  

  Numar minim de  IPv4 Unicast routes: 6500  

  Protocoale de rutare: RIPv1/v2  

  Rutare statica 

  IP directed broadcast 

    

Specificatii minime 
Layer 3: IPv6 Neighbor discovery  

  Syslog  

  Telnet  

  SSH  

  J-Web  

  SNMP  

  NTP  

  DNS  

  RADIUS over IPv6 

    

RFC RFC 2925 MIB for remote ping, trace  
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  RFC 1122 Host requirements  

  RFC 768 UDP  

  RFC 791 IP  

  RFC 783 Trivial File Transfer Protocol (TFTP)  

  RFC 792 Internet Control Message Protocol (ICMP)  

  RFC 793 TCP  

  RFC 826 ARP  

  RFC 894 IP over Ethernet  

  RFC 903 Reverse ARP (RARP)  

  RFC 906 TFTP bootstrap  

  RFC 1027 Proxy ARP  

  RFC 2068 HTTP server  

  RFC 1812 Requirements for IP Version 4 routers  

  RFC 1519 Classless Interdomain Routing (CIDR)  

  RFC 1256 IPv4 ICMP Router Discovery (IRDP)  

  RFC 1058 RIP v1  

  RFC 2453 RIP v2  

  RFC 1492 TACACS+  

  RFC 2138 RADIUS authentication  

  RFC 2139 RADIUS accounting  

  RFC 3579 RADIUS Extensible Authentication Protocol (EAP) support for 802.1X  

  RFC 5176 Dynamic Authorization Extensions to RADIUS  
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  RFC 2267 Network ingress filtering  

  RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP)  

  RFC 854 Telnet client and server  

  RFC 951, 1542 BootP  

  RFC 2131 BOOTP/DHCP relay agent and DHCP server  

  RFC 1591 Domain Name System (DNS)  

  RFC 2474 DiffServ Precedence, including 8 queues/port  

  RFC 2598 DiffServ Expedited Forwarding (EF)  

  RFC 2597 DiffServ Assured Forwarding (AF)  

  LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), ANSI/TIA-1057, draft 08 

    

Securitate MAC limiting  

  Allowed MAC addresses (configurabil pe  port)  

  Dynamic ARP inspection (DAI)  

  Proxy ARP  

  Static ARP support  

  DHCP snooping  

  IP source guard  

  802.1X port-based  

  802.1X multiple supplicants  

  802.1X with VLAN assignment  

  802.1X with authentication bypass access (based on host MAC address)  
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  802.1X with VoIP VLAN support  

  802.1X dynamic ACL based on RADIUS attributes  

  802.1X Supported EAP types: Message Digest 5 (MD5), Transport Layer Security (TLS), Tunneled 
Transport Layer Security (TTLS), Protected Extensible Authentication Protocol (PEAP)  

  Access control lists (ACLs) (Junos OS firewall filters)  

  Port-based ACL (PACL): Ingress  

  VLAN-based ACL (VACL): Ingress and egress  

  Router-based ACL (RACL): Ingress and egress  

  Security (continued)  

  ACL entries (ACE) in hardware per system: 1,500  

  ACL counter for denied packets  

  ACL counter for permitted packets  

  Ability to add/remove/change ACL entries in middle of list  

  (ACL editing)  

  L2-L4 ACL  

  Trusted Network Connect (TNC) certified  

  Static MAC authentication  

  MAC-RADIUS  

  Control plane DoS protection 

    

Inalta disponibilitate Link aggregation  

  802.3ad (LACP) support:  

  Number of LAGs supported: 32  
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  Maximum number of ports per LAG: 8 

  LAG load sharing algorithm: Bridged Unicast Traffic  

  IP: S/D MAC, S/D IP  

  TCP/UDP: S/D MAC, S/D IP, S/D Port  

  Non-IP: S/D MAC 

  LAG sharing algorithm: Routed Unicast Traffic  

  IP: S/D IP  

  TCP/UDP: S/D IP, S/D Port 

  LAG load sharing algorithm: Bridged Multicast Traffic  

  IP: S/D MAC, S/D IP  

  TCP/UDP: S/D MAC, S/D IP, S/D Port  

  Non-IP: S/D MAC 

  LAG sharing algorithm: Routed Multicast Traffic  

  IP: S/D IP  

  TCP/UDP: S/D IP, S/D Port 

  Tagged ports support in LAG 

    

  Layer 2 QoS  

  Layer 3 QoS  

  Ingress policing: 1 rate 2 color  

  Hardware queues per port: 8  

  Scheduling methods (egress): Strict priority (SP), shaped deficit weighted round-robin (SDWRR)  
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  802.1p, DSCP /IP precedence trust and marking  

  L2-L4 classification criteria:  

  Interface  

  MAC address  

  Ethertype  

  802.1p, VLAN  

  IP address  

  DSCP/IP precedence  

  TCP/UDP port numbers  

  And so on 

  Congestion avoidance capabilities: Tail drop  

  Multicast  

  IGMP snooping entries: 1,000 

    

Management CLI  

  Web interface (J-Web)  

  Out-of-band management: Serial, 10/100BASE-T Ethernet  

  ASCII configuration  

  Rescue configuration  

  Configuration rollback  

  Image rollback  

  Element management tools: Network and Security Manager  
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  Proactive services support via Advanced Insight Solutions (AIS)  

  Simple Network Management Protocol (SNMP): v1, v2c, v3  

  Remote monitoring (RMON) (RFC 2819) Groups 1, 2, 3, 9  

  Network Time Protocol (NTP)  

  DHCP server  

  DHCP client and DHCP proxy  

  DHCP relay and helper  

  RADIUS authentication  

  TACACS+ authentication  

  SSHv2  

  Secure copy  

  HTTP/HTTPs  

  DNS resolver  

  Syslog logging  

  Senzor temperatura 

  salvarea configuratiei prin FTP 

 

6. Cititor SmartCard – 50 buc. 
 

Suport Smart Card ISO 7816 T=0, T=1,EMV, CAC, 2/3 BUS I2C/ Memorie I2C extinsa 

Interfata Gazda USB 2.0 12Mbit/s 

Comunicatie Card-Reader Pana la 323 Kbps la 4 MHz 



 

 

ORMAREA CONTINUĂ A PROFESORILOR DE ŞTIINŢE TEHNOLOGICE ÎN 
SOCIETATEA CUNOAŞTERII 

 

POSDRU/87/1.3/S/62647 

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

                                                                                      

 Pagina 90 din 109 

Acceptor Smart Card Contacte ISO 8. Landing type, minim 200,000 cicluri. 

Voltaj de operare Card 5V (ISO7816 Class A), 3V (ISO7816 Class B), 1.8V (ISO7816 Class C) 

Sursa de alimentare Port USB 

Standard de siguranta si mediu FCC Clasa B, VCCI, CE 

Frecventa de operare a Cardului 4 MHz 

Sisteme de operare suportate Win 7, Vista, XP, 2000 , Server 2008R2/2008/2003, Linux, Mac OS X (driver implicit) 

Aprobari cititoare Smart Card FIPS 201 GSA APL, Microsoft WHQL, PC/SC Compliant, USB Logo, EMV Level 1 

 

 

 

7. Imprimanta Carduri – 1 buc. 
 

Metoda de printare Direct-to-card dye sublimation / resin thermal transfer 

Rezolutie de printare •Cel putin 300 de puncte per inch (11.8 dots / mm) 

•256 nuante 

Viteza printare •Color: pana la 160 carduri pe ora (YMCKT ribbon) 

•Alb/negru: pana la 750 carduri pe ora (K ribbon) 

Dimensiuni •Maxim 19.5 in. (L) x 8.78 in. (W) x 10 in. (H) 

•Maxim 500 mm x 200 mm x 250 mm 

Greutate Maxim 5 kg  

 

8. Carduri SmartCard sau echivalent – 1200 buc. 
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Sistem de operare suportat Windows 2000/XP/2003/Vista; Mac OS X; Linux 

Suport Standarde si API PKCS#11 v2.01, Microsoft CAPI, PC/SC, X.509 v3 certificate storage, SSL v3, 
IPsec/IKE 

Dimensiune Memorie 72K (Java Virtual Machine) 

Algoritme de securitate RSA 1024-bit / 2048-bit, DES, 3DES, SHA1 

Certificari de securitate Common Criteria EAL4+/EAL5+ (chip smart card si SO) Suport Specificatii ISO 

Suport pentru specificatii ISO Specificatiile 7816-1 pana la 4 

Timp de retentie in memorie Cel putin 10 ani 

Rescrieri celula memorie Cel putin 500,000 

Altele Smart card cu chip securizat; Certificat Common Criteria 

 On-board generare de chei, autentificare si semnare digitala RSA 1024-bit si 2048-bit  

 Suport Standard Microsoft CAPI si PKCS#11 

 Stocare securizata si sistem de fisiere robust 

 Acces fizic si logic integrat si securizat cu arcuri de proximitate direct in Smart Card 

 Printare flexibila, banda magnetica si optiune de fixare 

 

 

VI. Cerinţe implementare proiect 
 

Oferta va detalia graficul propus, al tuturor serviciilor aferente implementării sistemului. 

Ofertantul va propune metodologia de management al întregului proiect: 
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• Metodologia de implementare a proiectului, cu detalierea pentru fiecare etapă şi 
activitate; 

• Metodologia de implementare a programului de formare propus; 

• Metodologia de asistenţă şi suport tehnic. 

Ofertantul trebuie să descrie mecanismele care vor fi folosite pentru a asigura calitatea 
activităţilor şi rezultatelor proiectului. Scopul controlului calităţii este să asigure că în cadrul 
proiectului sunt luate măsurile necesare şi că toate mecanismele sunt folosite pentru a asigura 
calitatea proiectului pe parcursul implementării lui, gestionând preventiv riscurile şi problemele şi 
verificând rezultatele. 

În cazul în care Ofertantul va subcontracta anumite faze sau livrabile ale proiectului, acesta 
trebuie să prezinte subcontractorii respectivi şi cum se integrează aceştia în echipa de proiect 
(reprezentanţi, roluri din proiect). 

Responsabilitatile expertilor cheie vor fi urmatoarele: 

1. Project manager  
 

- Coordonarea si managementul intregului proiect; 
- Gestionarea resurselor si urmarirea rezultatelor; 
- Responsabilul dialogului cu Beneficiarul; 
- Livrarea produselor si serviciilor conform graficului stabilit; 
- Urmarirea respectarii termenelor limita 

 

2. Expert hardware 
 

- Instalarea si configurarea in retea a echipamentelor hardware; 
- Suport tehnic; 
- Instruire administrator de sistem; 
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 MODEL DE CONTRACT 
 

CONTRACT DE SERVICII 
 

nr. _____________ data ____________________ 
 

1. ntre 
 

S.C. SIVECO ROMANIA S.A. cu sediul în Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 73-
81, sector 1, Complex Victoria Park, Corp C4, telefon 021/302.33.00, fax 
021/302.33.91, inregistrata cu numarul J40/14658/1992, cod unic de inregistrare RO 
476331 IBAN RO68BRDE410SV89631304100 deschis la BRD Filiala Militari, cont 
IBAN RO42BRDE410SV09519524100 deschis la BRD Filiala Militari (pentru 
rambursari), reprezentata prin Presedinte si Director General Irina Socolîn calitate de 
Achizitor, pe de o parte, 
     
şi 
 
.................. (denumirea operatorului economic), adresa .............................., 
telefon/fax ................, numar de înmatriculare ............., cod fiscal ..........., cont 
(trezorerie, banca) ....................., reprezentată prin ...................... (denumirea 
conducătorului), funcţia ..............., în calitate de Prestator pe de altă parte. 

 
2. Definiţii 

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:  

a) Contract 
b) 

- prezentul contract şi toate anexele sale 
Achizitor şi Prestator

c) 

 - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în 
prezentul contract 

Beneficiar - un operator, un organism sau o intreprindere, din domeniul public sau 
privat, responsabil pentru iniţierea sau pentru iniţierea şi implementarea operaţiunilor. In 
contextul schemelor de ajutor in temeiul Articolului 87 din Tratat, beneficiarii sunt 
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intreprinderile  publice sau private, care realizează un proiect individual si primesc ajutor 
public;  
d) Partener naţional/transnaţional

e) 

 – un operator, un organism sau o intreprindere, din 
domeniul public sau privat, care a incheiat cu beneficiarul un acord de parteneriat care 
cuprinde totalitatea drepturilor si obligatiilor partilor in implementarea proiectului; 
Contract de finanţare

f) 

 – contract incheiat intre AMPOSDRU/OI responsabil şi beneficiar 
prin care sunt stabilite drepturile şi obligaţiile privind finanţarea şi implementarea unei 
operaţiuni selectate in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 
Achizitor

g) 

 – in prezentul contract calitatea de Achizitor este detinuta de SIVECO 
ROMANIA S.A. 
Operator economic

h) 

 – oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de 
lucrări - persoană fizică/juridică, de drept public sau privat, ori grup de astfel de 
persoane cu activitate in domeniul care oferă in mod licit pe piaţă produse, servicii 
şi/sau execuţie de lucrări; In prezentul contract calitatea de Prestator este detinuta de 
............................... 
Contractul de servicii

i) 

 este acel contract de achiziţie publică, altul decat contractul de 
lucrări sau de furnizare, care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii, 
astfel cum acestea sunt prevăzute in anexele nr. 2A şi 2B din OUG nr.34/2006. 
Contractul de achiziţie care are ca obiect principal prestarea unor servicii şi, cu titlu 
accesoriu, desfăşurarea unor activităţi dintre cele prevăzute in anexa nr. 1 din OUG 
nr.34/2006, este considerat contract de servicii; 
Procedura de atribuire

j) 

 – modalitatea prin care achizitorul atribuie contractul de 
achiziţie de produse, servicii sau lucrări şi care se alege in funcţie de valoarea estimată 
a contractului de achiziţie respectiv; 
Preţul contractului

k) 

 - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, 
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin 
contract; 
Forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează 
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului 
şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt 
considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte 
catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, 
enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un 
eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, 
face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 
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l) Zi
 

 - zi calendaristică; An - 365 de zile. 

(Se adaugă orice alţi termeni pe care părţile înteleg să ii definească pentru 
contract) 

 

3. Interpretare 

3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular 
vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu 
se specifică în mod diferit. 

 

 

 

CLAUZE OBLIGATORII 

 

4. Obiectul principal al contractului 

4.1 – (1) Prestatorul se obligă să presteze servicii pentru „Dezvoltarea, actualizarea si 
administrarea instrumentelor informatice pentru monitorizare si controlul programului de 
formare continua”, pentru proiectul „Formarea continuă a profesorilor de Ştiinte 
tehnologice în societatea cunoaşterii”, ID 62647, in conformitate cu Propunerea tehnica – 
Anexa B si Specificatii tehnice – Anexa F, care fac parte integranta din prezentul contract..  

(2) In realizarea acestor servicii sunt incluse urmatoarele activitati : 
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4.2 - Proiectul POSDRU/87/1.3/S/62647 „Formarea continuă a profesorilor de Ştiinte 
tehnologice în societatea cunoaşterii”, , este cofinanţat din Fondul Social European (FSE) 
în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), 
Axa Prioritară 1 - „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi 
dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de Intervenţie 1.3 - 
„Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”.  

 4.3 – Serviciile vor fi indeplinite conform Graficului de prestare – Anexa D parte integranta 
din prezentul contract. 

4.4 - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru 
produsele si serviciile livrate/prestate si menţionate in Anexa A. 

 

5. Preţul contractului şi modalităţi de plată 

5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Prestatorului de către 
Achizitor, este de ...................... lei, la care se adauga TVA conform prevederilor legale in 
vigoare. Pretul detaliat pe categorii de produse si servicii este mentionat in Anexa A. 

5.2 - Factura va fi emisa de catre Prestator, dupa recepţia calitativa si cantitativa a 
serviciilor, si va fi insotita de Procesul verbal de acceptanta semnat de ambele parti. 

5.3 -  Facturarea valorii produselor furnizate şi a serviciilor prestate se va realiza in 
conformitate cu dispozitiile Graficului de facturare. 

5.4. Plata se va efectua in termen de in termen de 30 zile de la  data primirii facturii emisa 
de Prestator. Plata se va face dupa receptia cantitativa si calitativa a serviciilor/produselor, 
inclusiv a Rapoartelor de activitate emise de Prestator si dupa semnarea Procesului 
verbal de acceptanta de ambele parti. 
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6. Durata contractului 

6.1 – Contractul intra in vigoare dupa semnarea acestuia de catre ambele parti si este 
valabil până la data de ....................... 

 

7. Executarea contractului 

7.1 - Executarea contractului începe la data semnării sale de ambele părţi. 

 

8. Documentele contractului 

8.1 – Documentele contractului sunt:  

Anexa A – Produse si servicii 

- Anexa B - Propunerea tehnica  

- Anexa C – Propunerea financiara  

- Anexa D – Grafic de prestare 

- Anexa E – Caietul de sarcini 

- Anexa F – Procesul verbal de acceptanta. 

- Anexa G – Scrisoarea de garantie de buna executie. 
 

8.2 - În caz de neconcordante intre propunerea tehnică şi Caietul de sarcini, prevederile 
Caietului de sarcini vor prevala. 
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9. Obligaţiile principale ale Prestatorului 

9.1 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele 
prezentate in Propunerea Tehnica si Caietul de sarcini. În caz de neconcordante intre 
propunerea tehnică şi Caietul de sarcini, prevederile Caietului de sarcini vor prevala.        

9.2 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile in conformitate cu prevederile Anexelor A 
si B şi sa livreze produsele rezultate in urma prestării serviciilor la termenele mentionate in 
Anexa D. 

9.3 - Prestatorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror: 

            i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de 
proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, 
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele 
achiziţionate; şi 

           ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia 
situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit 
de către achizitor. 

9.4. Prestatorul se obligă să menţină preţul serviciilor prezentate în propunerea financiară 
pe toată perioada de derulare a contractului. 

9.5. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru livrarea produselor si execuţia 
serviciilor în conformitate cu Graficul de prestare - Anexa D. Totodată, este răspunzător 
atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de 
calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 
9.6. – Prestatorul are obligatia sa furnizeze organismelor de audit si de control, inclusiv 
AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, atunci cand se solicita de catre Achizitor, toate 
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informatiile si documentele privind activitatile desfasurate de Prestator pentru indeplinirea 
obiectului prezentului contract.    

 

10. Obligaţiile principale ale Achizitorului 

10.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzei 15, serviciile prestate în 
termenul convenit. 

10.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către Prestator in termen de 30 de zile de 
la emiterea facturii de către  Prestator.  Prestatorul va emite fiecare factura, conform 
Graficului de facturare, dupa semnarea de catre parti a Procesului verbal de receptie a 
produselor si/sau serviciilor furnizate/prestate. 

 

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 

11.1 - În cazul în care, Prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin 
contract, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o 
sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% pe zi de intarziere din pretul serviciilor a 
caror livrare a fost facuta cu intarziere, a fost incompleta sau necorespunzatoare, până la 
îndeplinirea integrala si corespunzatoare a acestor obligaţii. 

11.2 - În cazul în care Achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la 
expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti ca penalităţi o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% pe zi de intarziere din plata neefectuată. 

11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, 
în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept 
reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese. 



 

 

ORMAREA CONTINUĂ A PROFESORILOR DE ŞTIINŢE TEHNOLOGICE ÎN 
SOCIETATEA CUNOAŞTERII 

 

POSDRU/87/1.3/S/62647 

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

                                                                                      

 Pagina 100 din 109 

11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare 
scrisă, adresată Prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, 
cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau 
despăgubire pentru prestator si sa nu incalce prevederile imperative ale Legii 85/2006 
privind procedura insolvente. În acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai 
plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării 
unilaterale a contractului. 

11.6. (1) Achizitorul va avea dreptul de a rezilia prezentul contract, de drept si fara nicio 
alta formalitate prealabila, prin transmiterea unei notificari in acest sens, in urmatoarele 
situatii: 

- Prestatorul depaseste termenele de livrare a produselor si de prestare a serviciilor 
aferente, mentionate in prezentul contract cu mai mult de 15 zile; 
- Prestatorul nu remediaza deficientele constatate in urma receptiilor in termenul de 48 
de ore. 

(2) Rezilierea devine efectiva in termen de 3 zile de la data transmiterii notificarii catre 
Prestator. 
 

11.7. Achizitorul va avea dreptul de a denunta unilateral prezentul contract in situatia in 
care Contractul de finantare incheiat cu OIPOSDRU, a incetat din orice motiv. Denuntarea 
va deveni efectiva in termen de 3 zile de la primirea de catre Prestator a unei notificari in 
acest sens din partea Achizitorului. 

 

11.8. (1) Achizitorul va avea dreptul de a suspenda executarea prezentului contract in 
situatia in care Contractul de finantare incheiat cu OIPOSDRU, a fost suspendat din orice 
motiv.  

(2) Suspendarea executarii contractului va deveni efectiva in termen de 1 zi lucratoare 
de la primirea de catre Prestator a unei notificari in acest sens din partea Achizitorului. 
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(3) Reluarea executarii contractului se va face in baza unei notificari scrise transmise de 
Achizitor catre Prestator. In baza acestei notificari partile vor stabili de comun acord 
actualizarea termenelor de realizare a contractului, urmand a incheia un act additional in 
acest sens  

CLAUZE SPECIFICE 

     

12. Alte responsabilităţi ale Prestatorului 

12.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute, la punctul 4.1 cu 
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu 
propunerea sa tehnică si prezentul contract. 

            (2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure 
resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de 
natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea 
asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din 
contract. 

12.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu 
Graficul de prestare  – Anexa D . Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor 
operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe 
toată durata contractului. 

12.3 – Prestatorul are obligatia de a prezenta lunar Achizitorului un raport de activitate 
privind activitatile indeplinite de acesta in cadrul prezentului contract. 

 

      

13. Alte responsabilităţi ale Achizitorului 
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13.1 - Achizitorul se obligă să transmită Prestatorului, în timp util, toate informaţiile 
necesare pentru asigurarea serviciilor angajate pe care Prestatorul le consideră necesare 
îndeplinirii contractului.  

 

14. Garanţia de bună execuţie a contractului 

14.1 - Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, în 
termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data semnării contractului de catre ambele parti, în 
cuantum de ....................... lei,  reprezentand  5% din valoarea contractului fără TVA, 
pentru intreaga perioada de derulare a contractului.  

14.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare numai după ce 
prestatorul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. 

14.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în 
limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau 
execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei 
pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest 
lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate..    
14.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de 
la îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract. 

14.5 – (1) Garantia produselor este distincta de garantia de buna executie. 

(2) Perioada de garantie acordata produselor de catre Prestator, este cea declarata in 
propunerea tehnica, respectiv 24 de luni, precum si suportul tehnic pentru aplicatie de 1 
an. Perioada de garantie a produselor  si suportul tehnic incepe cu data receptiei 
efectuate dupa livrarea acestora la destinatia finala si acceptarea lor de catre achizitor 
prin semnarea Procesului verbal de receptie 

15. Dreptul de proprietate si dreptul de autor 
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15.1 - Este intelegerea Partilor ca exercitarea drepturilor conferite prin prezentul Contract 
si indeplinirea obligatiilor aferente se vor face in deplina conformitate cu dispozitiile legale 
relevante, in special in materia protejarii mediului concurential normal si a legislatiei 
privind dreptul de autor si drepturile conexe. 

15.2 - Toate drepturile patrimoniale de autor care pot fi cesionate conform legii (precum 
dar fără a se limita la dreptul de a altera, modifica, adapta, vinde, închiria, licenţia 
produsele livrate şi/sau dezvoltate) asupra produselor dezvoltate/realizate în cadrul 
prezentului contract, precum şi documentele asociate acestora, aparţin integral, de drept 
şi exclusiv Achizitorului in calitate de persoana sub numele, responsabilitatea si din 
initiativa careia a fost efectuata aceasta activitate.  
 
15.3. Pretul contractului mentionat la pct. 5.1 contine atat contravaloare serviciilor prestate 
de Prestator pentru indeplinirea obiectului contractului prevazut la pct. 4.1 cat si 
contravaloarea drepturilor patrimoniale de autor cesionate Achizitorului conform 
dispozitilor  pct. 15.2. 
 

16. Recepţie si verificari 

16.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu specificatiile din Anexele la contract, propunerea tehnică şi Caietul de 
sarcini. 

16.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. 
Achizitorul si Prestatorul au obligatia de a-si notifica reciproc, in scris, identitatea 
reprezentantilor imputerniciti pentru acest scop. 

16.3 - (1) Dacă vreunul din produsele/serviciile livrate si verificate conform pct. 16.1 nu 
corespunde specificaţiilor, Achizitorul are dreptul,  ca în termen de 5 zile lucrătoare de la 
recepţia cantitativă a produselor/serviciilor realizată de Parţi conform prevederilor pct. 
16.1, să transmită în scris Prestatorului neregulile constatate si să solicite acestuia: 

a) remedierea deficienţelor constatate; 
b) înlocuirea produselor/livrabilelor refuzate, sau 
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c) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele/livrabilele 
să corespundă specificaţiilor din propunerea tehnica si Caietul de sarcini – 
Anexe la prezentul contract,  

iar Prestatorul are obligatia sa remedieze solicitările primite de la Achizitor în termen de 
maxim 48 de ore  de la primirea Notificării. 
16.4 - Produsele si/sau serviciile livrate de catre Prestator vor fi considerate acceptate de 
catre Achizitor, dupa semnarea de catre Achizitor a Procesului verbal de acceptanta 
aferent. 

16.5 - Prevederile clauzelor 16.1 - 16.4 nu il vor absolvi pe Prestator de obligatia asumarii 
garantiilor sau altor obligatii prevazute in contract.  

 

17. Livrarea produselor/serviciilor 

17.1 - Prestatorul are obligatia de a livra produsele/serviciile realizate conform prevederilor 
prezentului contract, respectand termenele de prestare stabilite in Anexa D la contract. 

 

18. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 

18.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor de la data intrarii in 
vigoare a contractului. 

(2) În cazul în care Prestatorul suferă întârzieri datorate în exclusivitate 
Achizitorului, părţile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a 
serviciului. 

18.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a 
acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare trebuie 
finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data semnării 
contractului. 
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     (2) În cazul în care: 

      i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului; sau 

      ii) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin 
încălcarea contractului de către Prestator, îndreptăţesc Prestatorul de a solicita 
prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile 
vor revizui, de comun acord, perioada de prestare. 

18.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Prestatorul nu respectă termenele de 
livrare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, Achizitorului. Modificarea 
datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, 
prin act adiţional. 

18.4 - În afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de 
execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita 
penalităţi Prestatorului . 

 

19. Ajustarea preţului contractului 

19.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de Achizitor prestatorului sunt tarifele 
declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 

19.2 - Preţul contractului nu se ajustează. 

 

20. Amendamente 

20.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional . 

 



 

 

ORMAREA CONTINUĂ A PROFESORILOR DE ŞTIINŢE TEHNOLOGICE ÎN 
SOCIETATEA CUNOAŞTERII 

 

POSDRU/87/1.3/S/62647 

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

                                                                                      

 Pagina 106 din 109 

21. Cesiunea 

21.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate 
prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al Achizitorului. 

21.2 - Cesiunea nu va exonera Prestatorul de nici o responsabilitate sau alte obligaţii 
asumate prin contract. 

22. Subcontractanti 
 

22.1. Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a 
încheia contracte cu subcontractanţii desemnati, în aceleaşi condiţii în care el a semnat 
contractul cu achizitorul. 
22.2. (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate 
contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. 
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele 
încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract. 
22.3. (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care 
îndeplineşte contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor de modul în care îşi 
îndeplineşte partea sa din contract. 
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu 
îşi îndeplinesc partea lor din contract. 
22.4. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a 
îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul 
contractului şi va fi notificată achizitorului. 
 

23. Forţa majoră 

23.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

23.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
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23.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar 
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

23.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 
părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la 
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 

23.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare 
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a 
prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretindă celeilalte daune-
interese. 

 

24. Soluţionarea litigiilor 

24.1 - Achizitorul şi Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale 
amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în 
cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 

24.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul şi Prestatorul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca 
disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din România. 

 

25. Limba care guvernează contractul 

25.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

26. Comunicări 

26.1 - (1) Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 
trebuie să fie transmisă în scris. 
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  (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în 
momentul primirii. 

26.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, 
cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. Daca comunicarile se trimite prin telex 
sau fax, aceasta se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost 
expediata. 

26.3 - In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare 
recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data 
mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare. 
26.4 - Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt 
confirmate, prin intermediul uneia din modalitatile prevazute la alineatele precedente. 

26.5 - Termenul de raspuns la o notificare sau comunicare este de 3 zile lucratoare. 

26.6 - Comunicarile vor fi transmise la urmatoarele date de contact : 
 
Pentru Achizitor:  

Telefon:  
Fax:  
E-mail:  
 

Pentru Prestator:   
Telefon:  
Fax:  
E-mail 

 
27. Legea aplicabilă contractului 

27.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din ROMANIA. 

 Părţile au înţeles să încheie astăzi, ________________, prezentul contract în două 
exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte. 
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 (Se precizează data semnării de către părţi) 
 

ACHIZITOR 
 
 

(semnătură autorizată) 
LS 

PRESTATOR 
 
 

(semnătură autorizată) 
LS 
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