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FORMULARUL nr.1 

 

OFERTANTUL 

__________________ 

(denumirea/numele) 

 

 

PROPUNERE TEHNICĂ 

 

 

Nr. 

Crt. 
CERINŢE AUTORITATE CONTRACTANTĂ OFERTĂ CONTRACTANT 

1 

Sistemul  informatic inovativ suport pentru consiliere, 

informare coordonata si intreprindere simulatava 

reprezenta suport in desurarea urmatoarelor activitati: 

3.2. Recrutare, selectare si gestionare grup tinta  

4.1.  Elaborarea metodologiei de lucru si derularea 

activitatii de evaluare, consiliere si orientare 

profesionala 

5.3 Derularea de activitati in vederea dezvoltarii 

sistemului de invatare a studentilor la locul de munca.  

6.1. Organizarea de intalniri/evenimente in vederea 

incheierii de parteneriate intre unitati de invatamant  

 

Scop – Dezvoltarea, realizarea si implementarea unui  

Sistem informatic inovativ online de tip web, suport 

pentru implementrarea proiectului, care are drept scop 

transmiterea de informatii de la unitati de invatamant si 

studentii catre agenti economici, privind nevoile de 

angajare si nivelul de instruire/competente necesar.  

Servicii solicitate: analiza concept, dezvoltare 

functionalitati si interconditionari, testare si 

implementare baze de date si module functionale, 

asistenta tehnica pe categorii de utilizatori, acces 

diferentiat, gazduire si stocare in conditii de siguranta; 

 

Descriere caracteristici tehnice si module functionale: 

- Sistem de management al continutului 

WORDPRESS sau echivalent; 

- Programarea se va realiza intr-un limbaj PHP 

minim versiunea 5.2.4 sau echivalent. 

- Folosirea de  baze de date multiple MySQL sau 

echivalent. 

- Caracteristici minime: interconectarea paginii 

web a sistemului informatic cu pagina web a proiectului; 

posibilitatea afisarii paginii la o calitate buna pe toate 

browserele web, dar nu mai vechi de 4 ani; 

- Gazduirea pe un server web securizat cu 

capacitate de minim 50 conexiuni simultane;   

- Posibilitatea de a incarca materiale/documente 

suport de catre categoriile de utilizatori (minim 10).  

Caracteristici minime: posibilitatea de upload a minim 

50 MB per utilizator. In functie de nivelul de acces 

informatiile si documentele suport vor fi avizate si 

Descrierea tehnică detaliată a produselor 

ofertate, precum şi alte informaţii 

considerate semnificative, în vederea 

verificării corespondenţei propunerii tehnice 

cu specificaţiile tehnice prevăzute în caietul 

de sarcini.  

 

SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE 

CONTRACTANT CUM RESPECTĂ 

CERINȚELE TEHNICE MINIMALE 

SOLICITATE ÎN CAIETUL DE SARCINI 

PENTRU FIECARE POZIȚIE ÎN PARTE 



promovate de catre nivelul de acces superior, conform 

unor proceduri stabilite de catre echipa de management 

si de implementare.  

- Gazduirea se va realiza pe întreaga durată a 

contractului de servicii, respectiv până la data de 

ianuarie 2023. 

- Acces diferentiat – pentru categoriile de 

utilizatori participanti in proiect 3 nivele de accces, iar 

publicul larg va avea acces la anumite sectiuni legate de 

proiect, studentii si institutiile de invatamant; 

- Publicarea documentelor se va realiza conform 

unei metodologii interne, respectand legislatia din 

domeniul datelor cu caracter personal;  

 

-Modul de social media de comunicare si dezbateri pe 

teme de interes legate de proiect, activitati si 

evenimente;  

-Modul de informare va avea doua functiuni una 

individualizata pentru utilizatori privind activitati ale 

proiectului, evenimente, oportunitati de angajare si una 

generalista de publicare de informatii, subiecte, noutati, 

tendinte catre publicul larg din domeniul 

invatamant/educatie, social, orientare profesionala, 

evaluari online;  

-Modul pentru managementul documentelor de inscriere, 

avizare inregistrare, gestionare in grupul tinta si pentru 

diseminarea competentelor studentilor, (posibilitatea de a 

upload download). Caracteristici minime: posibilitatea 

de upload a minim 50 MB per utilizator; baza de date 

aferenta intregului grup tinta si nu numai, aprox. 350 

utilizatori;  

-Modul de cautare avansata in baza de date, cat si 

operatiuni cu baza de date (adaugare, filtrare, selectie, 

stergere, raportare); Caracteristici minime: posibilitatea 

de upload a minim 50MB per utilizator; Posibilitatea 

completarii unui formular on-line creat in baza anexelor 

de inscriere in grupul tinta, cat si a testelor on-line.  

-Realizarea unor baze de date individualizate pentru 

studenti, licee, specializari, obtinerea de rapoarte 

interconditionate in functie de informatiile sursa; 

-Modul acces administratori, administrare utilizatori, 

autorizari si avizari utilizatori, import export de date, 

proceduri de aprobare pe diferite nivele de acces; 

Interfata user-friendly a sitemului va permite facilitarea 

accesului la diferite informatii; 

-Modul de inregistrare  - nume_utilizator si parola,  al 

utilizatorilor pe categorii rstudentante pentru proiect 

(minim 4). In functie de categorie vor exista proceduri 

de autorizare, import/export de date, tip introducere date, 

avizare, promovare, editare. in acest sistem  fiecare 

student implicat inregistrat in GT va avea un cont 

individual, in care isi va incarca documentele suport prin 

participarea la activitatile proiectului, si se vor putea 

realiza si rapoate pe grupa, specializare, an de studiu. 

-Modulul de avizare se va realiza conform unor 

proceduri prestabilite. Se vor realiza baze de date cu 

datele individuale, din care se vor putea obtine rapoarte 

si tendinte ale grupului tinta; 

-Modul de consiliere pentru membrii GT, va permite 



studentolor sa fie  consiliati si la distanta, in perioade in 

care sunt in afara spatiului de lucru de la universitate sau 

alte situatii specifice. (posibilitatea de a incarca si/sau 

completa teste de consiliere on-line sau/si off-line, 

individuaizate);  

-Modulul de promovare, atat al proiectului cat si al 

categoriilor de utilizatori implicati (institutii de 

invatamant, studenti, parteneri, agenti economici si 

autoritati etc), va folosi plugin-uri pentru posibilitatea 

executarii de programe multimedia; va oferi posibilitati 

si variate de interacțiune pentru utilizator, funcționalități 

multiple, creșterea eficienței și competitivității 

domeniilor de activitate, cat si ca o posibilitatea de 

dezvoltare a utilizatorilor, interesati de domeniile 

respective de activitate. 

 

-Sistem de raportare pe durata implementarii proiectului 

se vor putea prezenta rapoarte privind urmatoarele 

caracteristici: 

- Numarul de utilizatori si categoriile;  

- Informatiile si bazele de date cu numarul de 

itemi, pe fiecare categorie; 

- Nivelul de acces pentru utilizatori in functie de 

categoria din care fac parte;  

- informatiile intr-un mod standardizat, care sa 

cuprinda toate datele necesare identificarii persoanelor 

apartinand GT conform formulare,  metodologii si ghid 

conditii specifice POCU 

- Beneficiarul pe baza modulelor si categoriilor de 

informatiilor incarcate vor putea sa solicite si  alte 

interconditionari in functie de activitatile desfasurate – 

activitati de inregistrare, participare la stagii de practica, 

la concursuri inovative, vizite de studiu etc.  

- Modul de avizare si de publicare a informatiilor 

si documentelor; 

- Rapoartele si caracteristicile de prezentare ale 

acestora, vor tine cont de legislatia din domeniu; 
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3 
CONDIȚII PENTRU realizarea  SERVICIILOR 

Termenul maxim de realizare a sistemului informatic 

inovativ   06.06.2022 

 

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului        ..................................................... 

Numele  şi prenumele semnatarului           ...................................................... 

Capacitate de semnătură                                                            ....................................................... 

Detalii despre ofertant  

Numele ofertantului                ..................................................... 

Ţara de reşedinţă              ..................................................... 

Adresa                ..................................................... 

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)          ..................................................... 

Telefon / Fax               ..................................................... 

Data                            .................................................... 



FORMULARUL nr.2 

OFERTANTUL 

__________________ 

(denumirea/numele) 

 

FORMULAR DE OFERTA 

Catre .................................................................................................... 

                     (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 

    Domnilor, 

    1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului 

______________________________, (denumirea/numele ofertantului)     ne oferim ca, în 

conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse în documentatia mai sus mentionata, 

săprestăm, ,, Sistem informatic inovativ – 133256- pentru suma de 

________________________ lei, (suma în litere si în cifre) la care se adauga taxa pe valoarea 

adaugata în valoare de ______________________  lei (suma în litere si în cifre). 

    2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa începem 

serviciile si sa terminam prestarea acestora în conformitate cu specificaţiile din caietul de sarcini 

în _______ (perioada în litere si în cifre)zile calendaristice.                   

    3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de______________ 

zile, respectiv pana la data de __________________(durata în litere si în cifre)                                                                                                

(ziua/luna/anul) si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand înainte de 

expirarea perioadei de valabilitate. 

    4. Pana la încheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, 

împreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita 

castigatoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

    5. Întelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta 

oferta  pe care o puteti primi. 

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului        ..................................................... 

Numele  şi prenumele semnatarului           ...................................................... 

Capacitate de semnătură                                                            ....................................................... 

Detalii despre ofertant  

Numele ofertantului                ..................................................... 

Ţara de reşedinţă              ..................................................... 

Adresa                ..................................................... 

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)          ..................................................... 

Telefon / Fax               ..................................................... 

Data                            .................................................... 



FORMULARUL nr. 3 

Operator Economic 

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

(denumirea) 

 

CENTRALIZATOR DE PREŢURI  

 

Nr. 

crt 

Denumirea 

produsului 
UM 

Cant 

U.M 

Pret 

unitar  

estimat 

RON 

inclusiv 

TVA 

 

Valoare 

totala  

estimata 

RON 

inclusiv

TVA 

 

Pret 

unitar 

RON 

fara TVA 

 

Pret 

total 

RON 

fara 

TVA 

 

Taxa pe 

valoare 

adaugata 

RON 

0 
1 2 3 

 

4 
5 6 7=3*6 

8=7*19% 

sau 0% 

1.  

Sistem informatic 

inovativ 
buc 1 

 
37000 

37000 

Se 

completea

za de 

ofertant 

Se 

complet

eaza de 

ofertant 

Se 

completeaz

a de 

ofertant 

 

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului        ..................................................... 

Numele  şi prenumele semnatarului           ...................................................... 

Capacitate de semnătură                                                            ....................................................... 

Detalii despre ofertant  

Numele ofertantului                ..................................................... 

Ţara de reşedinţă              ..................................................... 

Adresa                ..................................................... 

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)          ..................................................... 

Telefon / Fax               ..................................................... 

Data                            .................................................... 



 

FORMULARUL nr. 4 

Operator economic     

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

(denumirea/numele) 

 

 

 

Declarație privind evitarea conflictului de interese 

 

Subsemnatul ......................................................................., în calitate de reprezentant legal al 

ofertantului ...............................................................................................(denumit/denumiți în 

continuare „ofertantul”), ca urmare a invitației de ofertare din data de 16.05.2022 privind 

achiziția de  Sistem informatics inovativ – din cadrul proiectului: „Stagii de practică inovative în 

domenii de specializare inteligentă”– cod SMIS 133256, organizata de achizitorul Asociația 

Națională a Crescătorilor de Capre din România “Caprirom”,  

 

declar pe propria răspundere, în numele și pentru ofertantul mai sus menționat, sub sancţiunea 

neîncheierii/rezoluțiuni contractului și sub sancțiunile legii penale, că ofertantul pe care îl 

reprezint nu se află în niciuna din situațiile de natura sa determine apariția/existența unui conflict 

de interese, astfel cum sunt acestea reglementate de art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 și de art. 14-

15 din OUG 66/2011. Totodată, declar în mod special că: 

 

a) niciuna dintre persoanele care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris 

al ofertantului mai sus menționat, al terţilor susţinători sau subcontractanţi propuşi, niciuna dintre 

persoanele care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a 

ofertantului, terţilor susţinători ori subcontractanţi propuşi și nicio persoană care este soţ/soţie, 

rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv cu persoanele ante-menționate, nu a participat în 

procesul de verificare/evaluare a ofertelor; 

b) nu avem nicio legătură cu vreo persoană implicată în procesul de verificare/evaluare a ofertelor, 

de natură a genera pentru aceasta, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau 

de altă natură, ori o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe 

parcursul procesului de evaluare; 

c) niciunul dintre membrii din cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de 

supervizare și niciunul dintre acţionari ori asociaţi semnificativi ai ofertantului individual/ 

subcontractanților propuși/terţilor susţinători nu sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al 

doilea inclusiv și nu se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul 

achizitorului sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de evaluare a 

ofertelor; 

d) niciuna dintre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului ofertat nu sunt 

soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv și nu se află în relaţii comerciale cu 

persoane cu funcţii de decizie în cadrul achizitorului sau al furnizorului de servicii de achiziţie 

implicat în procedura de evaluare a ofertelor; 

e) nu există și nu au existat de la data publicării invitației de ofertare legături între 

ofertant/subcontractanții propuși/terții susținători și structurile acţionariatului 

beneficiarului/achizitorului; 

f) nu există legături și nu au existat de la data publicării invitației de ofertare între ofertant/ 

subcontractanții propuși/terții susținători și persoanele implicate în procesul de verificare/evaluare 

a ofertelor, respectiv membrii comisiei de evaluare; 



g) nici ofertantul și nici subcontractanții propuși/terții susținători nu dețin și nu au deținut de la 

data publicării invitației de ofertare pachetul majoritar de acţiuni/părți sociale/părți de interes în 

altă firmă sau persoană juridică participantă în cadrul prezentei proceduri de selecție. 

 

Declar că vom informa în scris și de îndată achizitorul dacă pe parcursul derulării contractului de 

achiziţie vor interveni modificări ale situațiilor expuse în prezenta declaraţie.De asemenea, ne 

asumăm obligația de a suporta contravaloarea oricărui prejudiciu cauzat achizitorului prin 

eventuala declarație necorespunzătoare adevărului ori prin nerespectarea obligației de informare 

enunțată mai sus. 

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului        ..................................................... 

Numele  şi prenumele semnatarului           ...................................................... 

Capacitate de semnătură                                                            ....................................................... 

Detalii despre ofertant  

Numele ofertantului                ..................................................... 

Ţara de reşedinţă              ..................................................... 

Adresa                ..................................................... 

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)          ..................................................... 

Telefon / Fax               ..................................................... 

Data                            .................................................... 

 


