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Achizitor  Fundaţia Ruhama 
Titlul Proiectului POSDRU Informat, Instruit, Angajat 
Nr. contractului de finanţare 104/5.1/G/78016 
Calitatea achizitorului în cadrul proiectului  Beneficiar  
 
1. INFORMAŢII GENERALE 
1.1. Achizitor: 
Denumire: FUNDAŢIA RUHAMA  
Adresă: str. General Magheru, nr.21, ap.159, cod  poştal 410057,  
Localitate: Oradea, jud. Bihor Ţara: România 
Persoana de contact: Suciu Monica Telefon: +4(0259) 456 180  
E-mail: monica.suciu@ruhama.ro Fax: +4(0259) 456 180 
Adresa de internet: www.ruhama.ro 
 
1.a. Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante. 
□ ministere ori alte autorităţi publice centrale 
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau 
local 
□ agenţii naţionale 
□ autorităţi locale  
□ alte instituţii guvernate de legea publică 
□ instituţie europeană/organizaţie internaţională 
√ altele (specificaţi): ONG 

□ servicii publice centrale 
□ apărare 
□ ordine publică/siguranţă naţională 
□ mediu  
□ afaceri economico-financiare 
□ sănătate 
□ construcţii şi amenajări teritoriale 
√ protecţie socială 
□ recreare, cultură şi religie  
□ educaţie 
□ activităţi relevante 

□ energie 
□ apă 
□ poştă 
□ transport 

□ altele (specificaţi) 
Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altor autorităţi contractante: 

DA □                    NU √ 
 
1.b. Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute: 
 □ la adresa mai sus menţionată 

√ altele: Oradea, str. Universităţii, nr.4, orele 0900 – 1700, 
tel: 0728-980772 (adresă/fax/interval orar) 

Date limită de primire a solicitărilor de clarificări:  
Date limită recomandată de transmitere a solicitărilor de clarificări: înainte cu 2 zile lucrătoare de data 
deschiderii ofertelor până la ora 1600, sau ora 1500 dacă este vineri.  
Data limită recomandată de transmitere a răspunsului la clarificări: înainte cu 1 zi lucrătoare de data 
deschiderii ofertelor până la ora 1600, sau ora 1500 dacă este vineri. 
 
1.c. Căi de atac. 
Eventualele contestaţii se pot depune: 
 - fie la Consiliul Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor  
 - fie la autoritatea contractantă şi apoi la instanţa competentă  
Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor 
Adresă: str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3  
Localitate: BUCUREŞTI                 Cod poştal: 030084       Ţara: România 
E-mail: office@cnsc.ro                  Telefon: 021-3104641 
Adresă internet: www.cnsc.ro              Fax: 021-3104642 

mailto:monica.suciu@ruhama.ro
http://www.ruhama.ro/
mailto:office@cnsc.ro
http://www.cnsc.ro/
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Denumirea instanţei competente: Curtea de Apel Oradea 
Adresă: str. Parcul Traian, nr. 10  
Localitate: ORADEA              Cod poştal: 410033     Ţara: România 
E-mail: primgrefiercao@just.ro                 Telefon: 0259-426881 
Adresă internet: ---  Fax: 0259.415903 
1.d. Sursa de finanţare: 
Se specifică sursele de finanţare ale 
contractului ce urmează a fi atribuit: 
▪    alte surse constituite conform Proiect  
     POSDRU104/5.1/G/78016 

După caz, proiect/program finanţat din fonduri 
comunitare: 
 

DA √   NU □ 
 
1.2.  a)Termen limită de depunere a ofertelor (data şi ora): 13.04.2011 ora 1600.  
 b) Adresa unde se primesc ofertele: Str. Universităţii, nr.4, Localitate: Oradea, Ţara: 
România  
 Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilit în documentaţia 
pentru ofertanţi sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor, va 
descalificată ca întârziată, acestea fiind păstrate la sediul achizitorului, nedeschise.  
c) Calendarul estimativ al procedurii 05.04.2011 – publicarea în www.ruhama.ro  

13.04.2011 – deschiderea ofertelor 
13-15.04.2011 – clarificări la ofertele depuse 
18.04.2011 – evaluarea ofertele depuse, atribuirea 
contractului, comunicări către ofertanţi  
25.04.2011 – semnarea contractului 

 
2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE.  

2.1. Descriere  
2.1.1. Denumirea contractului de achiziţie:  
 Titlu: Contract de Furnizare Soft Monitorizare.  
2.1.2. Descrierea produselor/serviciilor/ lucrăriilor ce vor fi achiziţionate: 1 Pachet software incluzand 
dezvoltarea si implementarea unei aplicatii informatice pentru monitorizarea progresului beneficiarilor 
din proiectul derulat.    
2.1.3. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare: Contract de Furnizare Soft 
Monitorizare, pentru sediile Ruhama.  
(a) Lucrări □   (b) Produse √ (c) Servicii □  
Execuţie   □ 
Proiectare şi execuţie  □ 
Realizare prin orice mijloace 
corespunzătoare cerinţelor 
specificate de autoritatea 
contractantă   □ 

Cumpărare  √  
Leasing  □ 
Închiriere  □ 
Cumpărare în rate □ 

Categoria serviciului: 
 
2A □ 
 
2B □  

Principala locaţie a lucrării  
________________  
 
Cod CPV: □□□□□□□□  

Principalul loc de livrare 
Sediile Ruhama  
 
Cod CPV:  48931000-3  

Principalul loc de prestare: 
________________  
 
Cod CPV: □□□□□□□□   

2.1.4. Durata contractului de achiziţie publică:  
 de la semnarea contractului până la finalizarea proiectului.  
2.1.5. Procedura se finalizează prin :    
 Contract de achiziţie publică: √  
 Încheierea unui acord-cadru: □ 
2.1.6. Divizare pe loturi: 

DA □      NU √ 
Ofertele se depun pe: toate solicitările  
un singur lot □      unul sau mai multe □       toate loturile □ 

mailto:primgrefiercao@just.ro
http://www.ruhama.ro/
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2.1.7. Ofertele alternative/parţiale sunt acceptate: 
DA □      NU √ 

 
3. INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT 
PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE 
3.1. Preţul cel mai scăzut    √ 
3.2. Cea mai avantajoasă ofertă economică  □ 
 
4. PREZENTAREA OFERTEI  
4.1. Limba de redactare a ofertei Limba română.  

Documentaţia şi documentele emise de instituţii/ organisme 
oficiale din ţara în care ofertanţii străini sunt rezidenţi pot fi 
prezentate în altă limbă, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de 
o traducere autorizată în limba română. 

4.2. Moneda în care este exprimat 
preţul contractului  

Lei (RON)  

4.3. Perioada minimă de 
valabilitate a ofertei 

Minim 50 zile de la data deschiderii ofertelor.  
Ofertantul are obligaţia de a menţine oferta valabilă pe toată 
perioada de valabilitate prevăzută în Fişa de date a achiziţiei. 

4.4. Modul de prezentare a ofertei 
(tehnic şi financiar) 

Prin propunerea tehnică depusă, ofertantul are obligaţia de a 
face dovada conformităţii produsului soft care urmează a fi 
dezvoltat cu cerinţele prevăzute în documentaţia de atribuire.  
Ofertantul trebuie să prezinte: 
- specificaţiile ofertei care să corespundă cerinţelor din 
documentaţia de atribuire, prin care să se demonstreze 
corespondenţa din propunerea tehnică, cu specificaţiile 
respective;  
- orice alte documente solicitate prin documentaţia de atribuire; 
 Ofertantul trebuie să prezinte un formular de ofertă 
distinct,  conform modelului din Secţiunea Formulare. Preţul 
include toate cheltuielile şi comisioanele care vor fi angajate de 
către executant în condiţiile solictate, prestarea şi livrarea se va 
face cu autovehiculele si echipamentele prestatorului, echipate 
corespunzător, cu respectarea tuturor reglementărilor legale în 
vigoare.  
 Orice operator economic poate participa cu ofertă, care 
trebuie să conţină preţul total pentru toată cantitatea solicitată, 
TVA-ul se evidenţiază separat. 
 Ofertele depuse trebuie să corespundă normelor legale 
în vigoare in domeniul constructii.  
 Actul prin care operatorul economic îşi manifestă 
voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic în relaţia 
contractuală cu autoritatea contractantă îl reprezintă 
formularul de ofertă.  

4.5. Posibilitatea retragerii sau 
modificării ofertei  

 Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin 
solicitare scrisă adresată autorităţii contractante până la data şi 
ora deschiderii ofertelor. Ofertantul poate modifica conţinutul 
ofertei, până la data şi ora stabilite pentru depunerea ofertelor, 
adresând în acest sens autorităţii contractante o cerere de 
retragere a ofertei în vederea modificării.  
 Autoritatea contractantă nu este răspunzătoare în 
legătură cu posibilitatea ofertantului de a depune noua ofertă, 
modificată, până la data şi ora limită, stabilite în documentaţia 
de atribuire.  
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 Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad 
în sarcina operatorului economic. 
 Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica 
oferta sau/şi documentele care însoţesc oferta, după expirarea 
datei limită pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea 
excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea 
contractului de achiziţie publică şi a pierderii garanţiei de 
participare, cu excepţia cazurilor în care acest lucru este 
solicitat de comisia de evaluare conform prevederilor legale.  
 Autoritatea contractantă nu-şi asumă răspunderea 
pentru ofertele depuse/ transmise la o altă adresă decât cea 
stabilită în anunţul sau invitaţia de participare. Oferta care este 
primită după expirarea termenului limită pentru depunere, nu se 
deschide (oferte întârziate). 
 Modificarea sau retragerea de candidaturii/ofertei se 
realizează prin solicitare scrisă în acest sens, depusă până la 
data limită stabilită pentru depunere. 
 Pentru a fi considerate parte a candidaturii/ofertei, 
modificările trebuie prezentate cu amendamentul că pe plicul 
exterior se va marca, în mod obligatoriu şi clar inscripţia 
"MODIFICĂRI”.  

4.6. Informaţii referitoare la 
termenele pentru livrarea 
bunurilor/ prestarea serviciilor/ 
execuţia lucrărilor  

- termenul de onorare a comenzii este la sediile Ruhama, 
conform solicitarii autoritatii contractante,  

4.7. Modalităţi de contestare a 
deciziei achizitorului de atribuire 
a contractului de achiziţie şi de 
soluţionare a contestaţiei  

1. Fie depunerea unei contestaţii la Consiliul Naţional de 
Soluţionarea Contestaţiilor,  
2. Fie notificare la autoritatea contractantă şi apoi la instanţa 
competentă.  

4.8. Clauze contractuale 
obligatorii, inclusiv condiţiile de 
actualizare/ modificare a preţului 
contractului de achiziţie (după 
caz)  

4.8.1. Contract rezervat (dacă DA scurtă descriere ) 
DA □   NU  √ 

4.8.2. Altele (dacă DA, descrieţi) 
DA √   NU □ 

- modalităţi de plată: ordin de plată. 
- termen de plată acceptat: 10 zile, 
- penalităţile de întârziere sunt de 0,1%/zi aplicate la valoarea 
neexecutată,  
4.8.3. Ajustarea preţului contractului  

DA □   NU √ 
Nu se acceptă ajustarea, modificarea sau actualizarea 
preţurilor în Lei, pe toată perioada de derulare a 
contractului 

4.9. Modul de prezentare a ofertei Depunerea ofertei: Oferta şi documentele care însoţesc oferta 
se vor depune la sediul autorităţii contractante, direct sau prin 
poştă. Data limită pentru depunerea ofertei: Data: ___.___.2011 
(conform invitaţiei de site), ora 16:00  
Modul de prezentare, sigilare şi marcare a ofertelor şi a 
documentelor care însoţesc oferta: Ofertantul trebuie să 
prezinte 1 (un) exemplar al ofertei (documente de calificare, 
propunere tehnică şi propunere financiară) în original.  
Originalul trebuie să fie tipărit sau scrise cu cerneală ne-
radiabilă şi va fi semnat pe fiecare pagină de reprezentantul/ 
reprezentanţii autorizat/autorizaţi corespunzător să angajeze 
ofertantul în contract.  
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Orice ştersătură, adăugire, interliniere sau scris peste cel 
dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către 
persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta.  
Ofertantul trebuie să sigileze originalul în plicuri separate, 
marcând corespunzător plicurile cu “ORIGINAL”. Plicurile se 
vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzător şi 
netransparent.  
Plicurile interioare trebuie să fie marcate după cum urmează: 
- Documentele de calificare, în original, în plic închis şi sigilat, 
pe care se va scrie denumirea şi adresa ofertantului, precum şi 
menţiunea: DOCUMENTE DE CALIFICARE ORIGINAL. 
- Propunerea tehnică, în original, în plic închis şi sigilat, pe care 
se va scrie denumirea şi adresa ofertantului, precum şi 
menţiunea PROPUNERE TEHNICĂ ORIGINAL. 
- Propunerea financiară, în original, în plic închis şi sigilat, pe 
care se va scrie denumirea şi adresa ofertantului, precum şi 
menţiunea PROPUNERE FINANCIARĂ ORIGINAL. 
Toate plicurile trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa 
ofertantului, în plus pe plicul exterior trebuie să fie marcat şi cu 
inscripţia „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 
___.___.2011  (conform invitaţiei), ora 16:30" 
Separat de plicul cu oferta, se vor depune documentele de 
înscriere la procedură, în original, în plic deschis nesigilat. 

4.10. Data limită de depunere a 
ofertelor  

Data, ora şi locul depunerii ofertelor: ___.___.2011 
(conform invitaţiei), ora 16:00, la sediul autorităţii 
contractante: str. Universităţii, nr.4, Oradea (registratură)  

4.11. Deschiderea ofertelor Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: ___.___.2011 
(conform invitaţiei), ora 16:30, la sediul autorităţii 
contractante: str. Universităţii, nr.4, Oradea.  
Condiţii pentru participanţii la şedinţa de deschidere: 
1. Cerere de participare la procedură (cererea tip din 
Secţiunea Formulare, Formularul 1.1) – în original. 
2. Împuternicirea scrisă dacă e cazul, prin care reprezentantul 
operatorului economic este autorizat să angajeze ofertantul în 
procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică 
(Formularul 1.2 din Secţiunea Formulare) – în original. Fiecare 
ofertant va fi reprezentat oficial în faţa comisiei de evaluare de 
o singură persoană, care va putea avea un singur însoţitor. 
Împuternicirea va fi însoţită de o copie a actului de identitate al 
persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de 
identitate, paşaport). 
Pentru a putea participa la procedură în calitate de spectatori, 
persoanele doritoare vor depune o cerere în acest sens, la sediul 
autorităţii contractante, până la data şi ora deschiderii ofertelor.  
Preşedintele comisiei are dreptul, să dispună evacuarea din sală 
a participanţilor, a însoţitorilor acestora sau a spectatorilor, care 
prin comportamentul lor împiedică buna desfăşurare a 
procedurii.  
3. Certificatul de înregistrare CUI firmă – în copie. 
4. Certificatul de înregistrare in scopuri de TVA, dacă e 
cazul – în copie. 
5. Acord de asociere (dacă e cazul) – în original (Formularul 
3.1 din Secţiunea Formulare). 
Notă: Neprezentarea oricăruia dintre celelalte documente 
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de înscriere, enumerate mai sus, poate atrage după sine 
respingerea ofertei de către comisia de evaluare. 

4.12. Criterii de calificare   
 Situaţia personală a candidatului /ofertantului  
Declaraţii privind neîncadrarea în 
prevederile art.180 din ordonanţă 

Declaraţie privind eligibilitatea completată în conformitate cu 
Formularul 2.1 din Secţiunea III - Formulare – în original. 

Declaraţie privind neîncadrarea în 
prevederile art.181 din ordonanţă 

Solicitat √ Nesolicitat □ 

- Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la 
art.181 completată în conformitate cu Formularul 2.2 din 
Secţiunea III - Formulare. – în original. 

 Capacitatea profesională 
Informaţii privind capacitatea  

Solicitat √ Nesolicitat □ 
- Angajament ferm privind livrarea produsului comandat la 
sediile Ruhama, original. 

Informaţii privind subcontractanţii La prezentul contract nu se acceptă subcontractanţi. 
4.13. Precizări finale  Prezumţia de legalitate şi autenticitate a documentelor 

prezentate: 
1. Ofertantul îşi asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor 

documentelor prezentate în original şi/sau copie în vederea participării la procedură.  
2. Analizarea documentelor prezentate de ofertanţi de către comisia de evaluare nu angajează din 

partea acesteia nici o răspundere sau obligaţie faţă de acceptarea acestora ca fiind autentice sau 
legale şi nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect. 

3. Autoritatea contractantă poate solicita direct emitenţilor documentelor depuse de ofertant, 
veridicitatea şi valabilitatea acestora.  

4. Comisia de evaluare va putea solicita oricând şi oricui, în perioada de evaluare a ofertelor, 
orice alte documente şi/sau informaţii considerate necesare de către achizitor legate de oferta 
făcută 

Notă: Conform cu prevederile art.11 alin.(4) din HG926/2006 „Pentru demonstrarea îndeplinirii 
criteriilor de calificare prevăzute la art.176 din ordonanţa de urgenţă, ofertantul are dreptul de a 
prezenta iniţial doar o declaraţie pe propria răspundere, semnată de reprezentantul său legal, prin 
care confirmă că îndeplineşte cerinţele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentaţia de 
atribuire. Declaraţia va fi însoţită de o anexă în care ofertantul trebuie să menţioneze succint, dar 
precis, modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinţe - inclusiv, dacă au fost solicitate, diverse 
valori, cantităţi sau altele asemenea”. Ofertantul poate depune această declaraţie la data deschiderii 
ofertelor (Formular 2.5. – în original sau copie legalizată), dar conform cu prevederile art.11 alin.(5) 
din HG926/2006, în această situaţie solicitarea autorităţii contractante de completarea a tuturor actelor 
din anexa la declaraţie, în forma cerută prin documentaţia de atribuire, este în termen de 3 zile 
lucrătoare de la data deschiderii ofertelor, în caz contrar oferta va fi respinsă.  
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SSEECCŢŢIIUUNNEEAA  IIII  
▪▪  CCAAIIEETT  DDEE  SSAARRCCIINNII  ▪▪  

A. Produsele care fac obiectul achiziţiei:  
Produsele solicitate / obiectul achiziţiei: Pachet software incluzand dezvoltarea si 

implementarea unei aplicatii informatice pentru monitorizarea progresului beneficiarilor.  
 Detalierea obiectului achiziţiei:  

1. Obiectul contractului: Obiectul contractului îl constituie dezvoltarea şi implementarea unei 

aplicaţii informatice de centralizare şi administrare a informaţiilor privind beneficiarii serviciilor de 

ocupare şi ai programelor de formare profesională furnizate de Fundaţia Ruhama. 

Aplicaţia informatică trebuie: 

• Să asigure accesul din reţeaua locală tuturor operatorilor autorizaţi din cadrul Fundaţiei 

Ruhama, în orice moment.  

• Să faciliteze administrarea şi centralizarea datelor privind beneficiarii serviciilor de ocupare şi 

ai programelor de formare profesională furnizate de Fundaţia Ruhama şi intervenţiile acordate 

acestora. 

• Să faciliteze administrarea drepturilor de acces pe nivele de acces respectiv acces individual 

la fiecare componentă respectiv subcomponentă al sistemului până la nivel de raport în sistem 

respectiv până la nivel de operaţie permisă utilizatorului. Să permită organizarea pe grupuri a 

utilizatorilor. Să permită posibilitatea ca utilizatorul să-şi poată schimba parola fără intervenţie 

administrativă.      

• Să fie stabil, eficient şi rentabil, reducând astfel costurile prestaţiilor de aceeaşi natură pentru 

acelaşi beneficiar. 

• Să asigure generarea de rapoarte generale şi specifice, pe baza datelor alese de către 

administratorul de sistem, respectiv salvarea lor în sistem şi publicarea lor. Să se permită ca 

odată ce raportul a fost generat cu un set de date pentru o anumită perioadă calendaristică şi 

salvat în sistem să poată fi generat cu acelaşi set de date şi pentru alte perioade 

calendaristice şi salvat în sistem pentru publicări comparative.          

• Să genereze statistici şi rapoarte specifice pe baza caracteristicilor datelor privind problemele 

sociale şi accesul persoanelor / familiilor / comunităţilor din municipiul Oradea la prestaţii, 

servicii şi intervenţii cu caracter social. 

• Să se promoveze elementele de identitate ale finanţatorului, conform manualului de identitate 

vizuală asigurat. 

2. Specificaţii tehnice ale sistemului: sistemul informatic integrat de centralizare, administrare a 

informaţiilor privind monitorizarea serviciilor şi intervenţiilor oferite beneficiarilor şi a progresului 

acestora, trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe tehnice:  

2.1 Cerinţe software.  

• Dezvoltarea unei aplicaţii informatice de sine stătătoare. 
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• Posibilitatea exportării datelor în format PDF, TXT, CSV sau alt format accesibil, inclusiv 

pentru a se evita tipărirea excesivă. 

• Colectarea şi stocarea datelor în baze de date. 

• Accesul facil al tuturor utilizatorilor la sistem, inclusiv a celor cu dizabilităţi. 

• Evitarea fraudării datelor prin crearea conturilor unice de utilizatori înregistraţi. 

• Evitarea suprapunerii de beneficiari introduşi în sistem. 

• Afişarea rezultatelor statistice / rapoartelor generate de aplicaţie pe module configurabile, pe 

categorii de beneficiari respectiv pe categorii de servicii / programe, dar şi în funcţie de orice 

criterii introduse în sistem. 

• Sistemul propus trebuie să fie scalabil, să acopere necesarul local pentru o perioada 

nelimitată prin scalabilitate şi posibilitatea realizarii de upgrade constant. 

• Soluţia propusă trebuie să asigure asistenţa utilizatorilor. 

• Soluţia propusă trebuie să permită posibilitatea salvărilor de siguranţă zilnice sau la un interval 

de timp stabilit a bazelor de date. 

• Soluţia să fie LAN-based. 

• Accesul securizat pe baza de nume de utilizator şi parolă. 

• Accesul persoanelor cu handicap prin interfeţe accesibile lor, proiectate după normele şi 

standardele internaţionale, standardele ISO de accesibilitate a informaţiei pe sistemele 

informatice cu afişare pe ecran. 

• Proiectarea şi implementarea de statistici matematice la nivelul datelor individuale şi generale. 

• Aplicaţia şi rapoartele generate trebuie să conţină şi să afişeze siglele proiectului şi 

beneficiarului. 

• Rapoartele trebuie să aibă funcţie de salvare şi listare detaliată pe pagini respectiv să poată fi 

selectată imprimanta pe care se va efectua listarea.  

• Respectarea normelor europene de ergonomie a tehnicii de calcul, folosirea de interfeţe 

intuitive uşor vizibile pe majoritatea platformelor şi sistemelor; de asemenea interfeţele trebuie 

să fie personalizabile şi accesibile persoanelor fără cunoştinţe foarte dezvoltate în utilizarea 

calculatoarelor. 

• Descrierea interfeţei aplicaţiei este cuprinsă în Anexa 1.  
   

2.2 Cerinţe standard tehnice.  

• Să respecte standardele europene în accesibilitatea informaţiei către utilizatorul final şi către 

persoanele cu dizabilităţi. 

• Implementarea să fie efectuată într-un mod controlat, de un project manager cu experienţă în 

proiecte IT. 
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3. Condiţii de exploatare: Se vor integra si specifica orice tip de operaţii de întreţinere (back-up baze 

de date, actualizare utilizatori, etc.) necesare. 

4. Servicii:   

Servicii 
• Analiză şi proiectare sistem. 

• Instalare, configurare. 

• Training. 

• Suport tehnic. 

5. Evolutivitatea soluţiei: Soluţia prezentată trebuie să fie flexibilă, să permită dezvoltarea 

ulterioară a sistemului prin următoarele facilităţi principale: 

• Posibilitatea de upgradare prin versiuni noi ce vor apare în timp. Se vor specifica conditiile în 

care se pot efectua aceste upgradări. 

• Scalabilitatea sistemului prin posibilitatea de a extinde aria de provenienţă a beneficiarilor. 

 
6. Termen de execuţie: 4 luni, de la comanda.  
 
7. Structura aplicaţiei:  

INTERFAŢA DE START 
Meniu Introducere Date:  

2 sub-meniuri 
Date beneficiar 
Fişa de monitorizare 

I. Sub-Meniu Date beneficiar (se completează doar prima dată, apoi doar se apelează în baza de 
date cu filtrele propuse: nume, prenume, data naşterii, CNP, etc.) 

Funcţii:  Adaugă nou 
Salvează 
Modifică 
Date existente 

2 butoane mari 
Persoană fizică 
Persoană juridică 

I.1. Caseta Persoană fizică va conţine următoarele câmpuri: 
I.1.a. Sub-caseta Date personale 

Nume: 
 
Prenume:  
 
Data naşterii: 
 
CNP: (să fie setat să nu permită introducerea a mai puţinor sau mai multor cifre decât are 
CNP-ul, să afişeze mesaj de eroare cu sunet dacă se tastează mai multe sau mai puţine cifre) 
 
Judeţ: (cu meniu drop-down list din care se selectează opţiunea) 
 
Localitate: (cu meniu drop-down list din care se selectează opţiunea, clasificat pe categoriile 
de mai jos) 
        Municipii         

Orase       
Comune        
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Alta 
          
Adresa: (câmp doar text) 
 
Email: 
 
Telefon: 
 

 Naţionalitate: 
 Română 
 Alta 

Etnie: 
 Români 
 Maghiari 
 Romi 
 Alţii 
 Nedeclarată 

Gen: 
 Femei 
 Bărbaţi 

Statut pe piata muncii: 
Persoane activă 
 Liber profesionist 
 Persoană ocupată 
 Şomeri pe termen lung 
 Şomeri 
Persoane inactive 
 Persoane inactive din educaţie şi formare profesională 
 Pensionari 
 Persoane care au renunţat la o afacere 
 Persoane cu dizabilităţi permanente 
 Persoane casnice 
 Altele 

Nivel de instruire: 
 Fără studii 
 Studii primare 
 Studii medii 
 Studii superioare 
 Nedeclarat 

Surse de informare: 
 De la alte instituţii 
 De la alte persoane 
 De pe internet 
 De la radio 
 De la TV 
 Din afişe 
 Materiale tipărite – fluturaşi 
 Din ziare 
 Nedeclarată 

Notă: la căsuţele de mai sus să nu existe posibilitatea de a bifa mai mult de o opţiune (sex, 
etnie, statut, instruire, surse) 
 

I.1.b. Sub-caseta Servicii/Programe (cu o opţiune de thick-off) 
 Servicii de ocupare şi formare profesională 
 Servicii socio-educaţionale 
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I.1.c. Sub-caseta Date contract 

Nr. contract: 
Data Începerii contractului: 
Data finalizării contractului: (când se introduce aceasta, persoana nu va mai apărea în 
rapoartele ulterioare acestei date) 

 
I.1.d. Sub-caseta Tip finanţare (opţiune selecţie multiplă) 

 Proiect (cu meniu drop-down list din care se selectează opţiunea, cu posibilitatea facilă 
a userului de a introduce/elimina proiecte) 

 Subvenţie (cu meniu drop-down list din care se selectează opţiunea, cu posibilitatea 
facilă a userului de a introduce/elimina subvenţii) 

 Fundaţia Ruhama 
 Contra-cost 

I.2. Caseta Persoană juridică va conţine următoarele câmpuri: 
 
I.2.a. Sub-caseta Date organizaţie 

 
Denumire: 
 
Domeniu de activitate: (cu meniu drop-down list din care se selectează opţiunea, clasificat pe 
categorii relevante şi corelate cu cele oficiale) 
 
Persoană de contact: 
 
Adresă: 
 
Email: 
 
Telefon: 
 
Fax: 

 
 
I.2.b. Sub-caseta Servicii/Programe (cu o opţiune de thick-off) 
 

 Servicii de ocupare şi formare profesională 
 Servicii socio-educaţionale 

 
I.2.c. Sub-caseta Date contract/protocol 
 

Nr. contract/protocol: 
Data începerii contractului/protocolului: 
Data finalizării contractului/protocolului: (când se introduce aceasta, organizaţia nu va mai 
apărea în rapoartele ulterioare acestei date) 

 
 
 

II. Sub-Meniu Fişa de monitorizare (se completează de fiecare dată) 
 
Funcţii:  Salvează 
  Goleşte 
II.1. Caseta Servicii de Ocupare şi Formare Profesională conţine: 

Data intervenţiei: 
 
Informare 
 Informare despre piaţa muncii 
 Informare despre statutul de şomer înregistrat / înregistrat  
 Informare despre servicii / subvenţii AJOFM 
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 Informare despre oportunităţi de pregătire profesională 

Consiliere 
 Consiliere profesională 
 Alcătuirea profilului socio-profesional 
 Participare la JOB CLUB 
 Stabilirea unei relaţii de lungă durată cu beneficiarul (post interviuri/angajare) 
 Consiliere post-angajare 
 Consultanţă şi sprijin pentru înfiinţare firmă sau PFA 

 
Mediere 
 Înregistrarea în baza de date pentru selecţia şi plasarea forţei de muncă 
 Prezentarea ofertelor de locuri de muncă disponibile din baza de date 
 Selectarea ofertelor de locuri de muncă care corespund profilului persoanei 
 Participarea persoanei la interviu(ri) de preselecţie organizate pentru angajator 
 Programarea persoanei la interviu(ri) de angajare la angajator 
 Însoţirea persoanei la interviu(ri) de angajare la angajator 
 Angajarea persoanei 
 Înfiinţarea firmei sau PFA-ului 

 
Formare 
 Participare gratuită la curs(uri) de formare profesională ale Centrului CARIERE 
 Participare negratuită la curs(uri) de formare profesională ale Centrului CARIERE 
 Participare la curs(uri) de formare profesională organizate de AJOFM Bihor 

Participare la curs(uri) de formare profesională organizate de terţi 
Notă: La cele patru categorii de intervenţii de mai sus va fi posibilă selectarea de opţiuni 
multiple la fiecare categorie. 

 
II.2. Caseta Servicii socio-educaţionale conţine: 

Perioada intervenţiei: (setabilă, cu data începerii şi data finalizării) 
 
Birou de Consiliere pentru Cetăţeni 
 
 Informare şi consiliere individuală 
 Informare colectivă 

 
Servicii îngrijire la domiciliu Persoane Vârstnice 
 
 vor fi preluate din nomenclatorul de intervenţii al organizaţiei (vezi Anexa 1) 

 
Servicii îngrijire la domiciliu Persoane cu Handicap 
 
 vor fi preluate din nomenclatorul de intervenţii al organizaţiei (vezi Anexa 1) 

 
Centru de Consiliere şi Sprijin pentru Copii şi Părinţi 
 
 vor fi preluate din nomenclatorul de intervenţii al organizaţiei (vezi Anexa 1) 
 inclusiv Informare şi Consiliere; Vaucere; Şcoala Părinţilor 

 
Centru de Zi 
 
 vor fi preluate din nomenclatorul de intervenţii al organizaţiei (vezi Anexa 1) 
 inclusiv Nutriţie; Grădiniţe de Vară; Şcoala de Vară; Afterschool 

 
Creşă 
 
 vor fi preluate din nomenclatorul de intervenţii al organizaţiei (vezi Anexa 1) 

 
 

Meniu Generare Rapoarte 
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4 sub-meniuri 
Raport statistic 
Raport individual 
Listă beneficiari 
Baza de date 

 
Notă: Pe partea de interogare a bazei de date, programul trebuie sa genereze automat rapoarte statistice si 
individulae. Pentru a obtine un raport statistic, programul va intreba userul perioada pe care doreste raportul si 
pentru care interventii/servicii (prin optiuni bifabile), iar raportul generat, printabil (PDF), va indica perioada, nr. 
total de beneficiari unici in acea perioada (indiferent de interventiile primite), nr. de beneficiari unici pentru 
fiecare dintre interventiile selectate (optiunile bifate adica) si insumat pentru fiecare dintre categoriile mari 
selectate (ex: informare, consiliere, etc.), nr. de interventii acordate in acea perioada pentru fiecare tip de 
interventie selectat (pastrand aici si categorizarea interventiilor), nr. total de interventii acordate in fiecare din 
categoriile mari. Rapoartele individuale sa genereze istoricul interventiilor pentru o anumita persoana, in 
perioada selectata de user, cu o reprezentarea grafica sugestiva. In plus, ca detalii, rapoartele generate vor 
trebui sa contina elemente ale organizatiei - sigla, antet, un text scurt. 
 - pentru Raport statistic, apare lista cu filtrele bifabile - practic trebuie ca userul sa poata selecta intai 
exact ce filtre doreste sa aplice, iar in pasul doi sa selecteze care dintre indicatori sa fie afisati in raport, deci 
logic filtrele selectate nu se vor mai regasi in indicatorii selectabili din pasul doi. Lista de filtre din pasul 1 si lista 
de indicatori din pasul 2 este aceeasi. Ex. userul selecteaza ca filtre gen Feminin, localitatea Oradea, categoria 
de varsta 15-24 ani, iar in pasul doi selecteaza ca indicatori de afisat in raport etnia, nivel de instruire, statut si 
interventiile. Raportul va preciza ca este pentru Femei, 15-24 ani, municipiul Oradea. 
 - pentru Raport individual, se selecteaza persoana din baza de date si genereaza un ecran salvabil ca 
PDF, unde interventiile acordate apar pe zile pe coloane, hasurate sau bifate. In plus, in partea de sus a 
ecranului generat trebuie sa apara toate datele beneficiarului si datele contractului. 
 - pentru Lista de beneficiari sa se selecteze perioada si localitatea (sa se poata selecta si toate 
localitatile, si judetul Bihor, si o anume localitate) si sa genereze fisierul .csv cu persoanele pe campuri, iar in 
coloane vor aparea o parte din date.  
 - pentru Baza de date, ca la Lista de beneficiari, doar ca va genera un .csv cu toate coloanele existente 
(toate datele culese) - iar interventiile acordate vor aparea nu pe zile, ci insumate la fiecare persoana pe tip de 
interventie.  
 
ANEXA 1 la Obiectul contractului:  
Activităţi de petrecere a timpului liber, recreere şi joc  
Campanii locale pe diferite tematici prin mobilizarea părinţilor şi a autorităţilor locale 
Consiliere individuală juridică  
Consiliere individuală socială şi administrativă  
Consiliere premaritală pentru adolescenţii/tinerii aflaţi la vârsta minimă legală pentru căsătorie. 
Consilierea tematică a beneficiarilor  
Consilierea psihologică a beneficiarilor 
Demersuri în birou pentru obţinerea facilităţilor  
Demersuri pe teren pentru obţinerea facilităţilor  
Dezvoltarea abilităţilor parentale  
Dezvoltarea abilităţilor de autocontrol  
Excursii sau tabere tematice pentru copii 
Excursii sau tabere tematice pentru copii şi părinţi 
Excursii sau tabere tematice pentru părinţi 
Formare de abilităţi şi deprinderi de viaţă indepentă / autonomie personală 
Formarea de abilităţi de viaţă 
Formarea de abilităţi sociale 
Găzduire / adăpost 
Găzduire în regim de urgenţă 
Grup de suport 
Gustare sau mic dejun  
Hrană caldă (2 feluri- pricipal şi desert) 
Hrană caldă (3 feluri supă, fel pricipal şi desert) 
Hrană caldă (unic fel) 
Îmbăiere 
Implicarea altor instituţii/organizaţii/profesionişti în soluţionarea cazului  



 

DOCU – Furnizare Soft Monitorizare 2011 15 

Informări colective despre facilităţile acordate conform legii  
Informări individuale despre facilităţile acordate conform legii  
Însoţirea beneficiarului la întâlniri cu alţi specialişti sau cu alte instituţii  
Însuşirea deprinderilor necesare îngrijirii persoanei   
Întărirea şi dezvoltarea abilităţilor parentale în vederea creşterii participării şcolare, a rezultatelor 
şcolare şi importanţa educaţiei 
Întărirea şi dezvoltarea abilităţilor parentale în vederea prevenirii tulburărilor de comportament şi a 
tulburărilor emoţionale la copii.  
Management de caz. Evaluarea detaliată/complexă a situaţiei cazului 
Management de caz. Identificarea, evaluarea iniţială şi preluarea cazurilor 
Management de caz. Închiderea cazului.     
Management de caz. Monitorizarea şi re-evaluarea periodică a progreselor înregistrate, deciziilor şi 
intervenţiilor specializate;                                                           
Management de caz. Planificarea serviciilor şi intervenţiilor concretizată într-un plan prevăzut în 
legislaţie. 
Medierea conflictelor dintre beneficiar şi şcoală, alte instituţii, angajator, familie 
Organizare de evenimente  
Organizarea întâlnirilor între beneficiar şi alţi actori locali sau specialişti  
Orientare şcolară şi profesională 
Participarea beneficiarilor proprii la diferite evenimente externe, concursuri de socializare etc. 
Participarea părinţilor la programe de educaţie parentală cunoscute sub denumirea de „Şcoli pentru 
părinţi”. 
Participări ale personalului propriu la evenimente în folosul beneficiarilor 
Servicii de triaj medical 
Consult medical intern 
Servicii medicale 
Sesiuni instructiv – educative de informare/ formare colectivă 
Sprijin de specialitate pentru pregătirea corectarea dificultăţilor de învăţare 
Sprijin de specialitate pentru pregătirea temelor şcolare 
Sprijin financiar acordat direct beneficiarului 
Sprijin financiar indirect constând în plăţi ale unor servicii  
Sprijin material acordat beneficiarului  
Terapie - Fizioterapie 
Terapie - Kinetoterapie şi masaj 
Terapie - Logopedie  
Terapie - Psihoterapie de expresie (grafică, plastică, corporală, verbală, psihodramă, meloterapie, 
ergoterapie, etc.). 
Terapie - Stimulare senzorială (video, audio, olfactivă, vestibulară, tactilă) 
Terapie Meloterapie 
Terapie ocupaţională 
Terapie prin sport 
Terapie psiho-motrică şi de abilitate manuală 
Terapii de învăţare (reprezentare, dezvoltarea imaginaţiei, a atenţiei, a memoriei, inteligenţei, 
creativităţii, etc.). 
Transport cu autoturismul serviciului social 
Igienă personală 
Odihnă 
Evaluarea gradului de satisfacţie 
Prepararea hranei reci (gustare, alimente nepreparate termic) de către îngrijitori 
Prepararea  hranei calde (preparată termic) de către îngrijitori 
Administrarea hranei la persoană 
Transportul mesei de la Cantină la domiciliu 
Asigurarea de cumpărături şi transportul cumpărăturilor la domiciliul persoanei 
Igienă personală / corporală parţială 
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Igienă personală / corporală totală 
Efectuarea plăţilor unor servicii şi obligaţii curente 
Curăţenie şi întreţinerea spaţiului interior (camere, baie, hol etc.) / menaj (administrarea treburilor 
casnice) 
Curăţenie şi întreţinere spaţiului exterior (curte, anexe) / menaj (administrarea treburilor casnice); 
Spălat rufe cu mâna 
Consiliere telefonică 
Consiliere spirituală 
Activităţi sociale constând în companie.  
 
 Condiţiile minime pentru acceptarea de către achizitor a ofertelor sunt:  
1 – Ofertele depuse să aibă inclus în preţ orice alte cheltuieli aferente pentru dezvoltarea  şi 
implementarea pachetului software, să corespundă standardelor şi performanţelor care se impun. Toate 
produsele care se vor livra, vor avea termen de garantie.  
2 – Orice operator economic poate participa cu ofertă, care trebuie să conţină preţul total în Lei, pentru 
toată cantitatea solicitata.   
3 – Onorarea comenzii se va face la sediile Ruhama, în caz contrar este considerată întârziere şi se 
penalizează sau se reziliaza contractul.  
 
Notă: În cazul nerespectării, de către operatorul economic care se prezintă la procedură, a condiţiilor 
minime solicitate şi care trebuie dovedite prin specificaţiile din oferta  tehnică, se pot respinge 
ofertele, considerate ca fiind necorespunzătoare sau inacceptabile.  
 
B. Criteriul de atribuire al contractului.  

- Criteriul de atribuire este „preţul cel mai scăzut” comparat la oferta completă si calificata.  
 
C. Calitatea produselor furnizate.  
1. Prestatorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate sunt cele solicitate şi corespund tuturor 
normelor legale în vigoare referitoare la aplicatii sofware.  
2. Nu sunt acceptate oferte de alt tip decât cele cerute prin documentaţie, altele decât cele solicitate şi 
garantate prin ofertă. 
 
D. Consideraţii generale ale achiziţiei.  
1. Activitatea se va contracta numai cu o societate comercială cu obiect de activitate adecvat.  
2. Un singur ofertant poate fi desemnat câştigător al contractului, ofertantul care va avea preţul cel mai 
scăzut, dintre ofertanţii calificaţi.  
3. Furnizorul va asigura produsele si serviciile aferente cu promptitudine şi în condiţii 
corespunzătoare. Nu se vor accepta produse si servicii care se prezintă neconform cu solicitarile care 
se vor refuza. Furnizorul se obligă să supravegheze serviciile adiacente, să asigure resursele umane, 
materiale, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă 
cerută în vederea îndeplinirii obligaţiilor. 
4. Contractul se poate diminua în funcţie de fondurile alocate şi de necesarul activităţii.  
5. Durata contractului este pe o perioadă de la semnarea contractului pana la finalizarea proiectului. 
Durata contractului se poate modifica prin act adiţional în cazul în care apar situaţii care nu au putut fi 
prevăzute la data încheierii contractului şi care împiedică buna desfăşurare a activităţii autorităţii 
contractante.  
6. Oferta va conţine: preţul total, TVA evidenţiat separat, orice alte cheltuieli neprevăzute care pot să 
apară cad în sarcina ofertantului, preţul stabilit câştigător nu se pot ajusta, el rămâne ferm pe toată 
perioada de derulare a contractului, livrarea se face la sediile solicitate, plata se face cu OP la 10 zile.  
8. Achizitorul poate solicita, pe perioada de derulare a procedurii de achiziţie, oricând şi oricui, orice 
detalii, specificaţii sau lămuriri suplimentare pe care le consideră necesare în vederea atribuirii 
contractului. 
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SSEECCŢŢIIUUNNEEAA  IIIIII 
▪▪  FFOORRMMUULLAARREE  ▪▪  

 
           Formular 1.1. 
 
OPERATORUL ECONOMIC 
___________________ 
(denumire / sediu ) 
 

Înregistrat la sediul autorităţii contractante     
nr._________data___________ora_____ 

 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 
 

Către ________________________________ 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 
 

Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr. ______ din ______________, privind 

aplicarea procedurii de ____________________(denumire procedură) pentru atribuirea contractului 

_________________________________________(denumirea contractului de achiziţie publică), 

noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă 

transmitem alăturat următoarele: 

 

1. Documentul ______________________(tipul, seria/numărul, emitentul) privind garanţia 

pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire; 

2. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de 

______ copii: 

a) oferta; 

b) documentele care însoţesc oferta. 

c) mostre, schiţe după caz. 

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele. 

 

Data completării ___________    Cu stimă, 

     Operator economic, 
         ...................................  

         (semnătura autorizată ) 
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          Formular 1.2. 
OPERATOR ECONOMIC 
 ____________________ 
     (denumirea/numele) 
 

ÎMPUTERNICIRE 
 
 Subscrisa ………………………….....................……………………………………, cu sediul 
în …………………………...…………………………………………………………………, 
înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ………………………, CUI ………………, atribut fiscal 
……, reprezentată legal prin …..................................…………………………………………, în 
calitate ……………………, împuternicim prin prezenta pe ......…………............………………, 
domiciliat în …………..........…………………..............…………………..................………………, 
identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP …….........……………………, eliberat de 
…………...……………, la data de ………......…, având funcţia de ……………………………, să ne 
reprezinte la procedura nr. ……………………, organizată de Fundaţia Ruhama Oradea în scopul 
atribuirii contractului de ……...............................................………………  

 În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii: 

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la 
procedură; 

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe 
parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii. 

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul 
desfăşurării procedurii. 

4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură. 

 

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu 
privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură. 

 
Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, 
carte de identitate, paşaport).  
 
 Data         Denumirea mandantului 
  ………………       S.C. ………………………… 
 
         reprezentată legal prin  
        ___________________________  
        (Nume, prenume) 
        ___________________________ 
         (Funcţie) 
        ___________________________ 
        (Semnătura autorizată şi ştampila) 
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              Formular 2.1.  
OPERATOR ECONOMIC 
 ____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
 Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit 
al .............................................................................................................................................................,  
(denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne 
aflăm in situaţia prevăzută la art.180 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 
respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti 
pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de 
bani.  
 
 De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de 
operatori economici, nu depun ofertă individuală şi o alta ofertă comună, nu depun ofertă individuală, 
fiind nominalizat ca sub-contractant în cadrul unei alte oferte.  
 
 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că autoritatea contractantă şi/sau consultantul – organizator al procedurii au dreptul de a 
solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 
 
 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de .......................................................................  
                                                           (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
Data completării ...................... 
 
 
        ___________________________ 
         (Nume, prenume) 
 
        ___________________________ 
         (Funcţie) 
 
        ___________________________ 
         (Semnătura autorizată şi ştampila) 
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           Formular 2.2.  

OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.181 

 
 Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit 
al ............................................................................................................................................................., 
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) în calitate de ofertant la procedura pentru 
achiziţia de Produse Soft ____________________, de către Fundaţia Ruhama – Oradea, declar pe 
proprie răspundere că:  

a) nu ne aflăm în stare de faliment ori lichidare, afacerile nu sunt conduse de un administrator 
judiciar sau activităţile comerciale nu sunt suspendate şi nu  fac obiectul unui aranjament cu 
creditorii. De asemenea, nu suntem într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin 
lege; 

b) nu facem  obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute 
la lit.a); 
au fost îndeplinite obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale 
către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare în România sau în ţara în societatea este stabilită                       
                                                     � DA  � NU 

c) nu am fost condamnaţi, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, 
pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în 
materie profesională. 

 
 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că autoritatea contractantă şi/sau consultantul - organizator au dreptul de a solicita, în scopul 
verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.  
 
 Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
 
 Data completării ...................... 
        ___________________________ 
         (Nume, prenume) 
 
        ___________________________ 
         (Funcţie) 
 
        ___________________________ 
         (Semnătura autorizată şi ştampila)  
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           Formular 2.3.  

OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________  
  (denumirea/numele) 
 

 
INFORMAŢII GENERALE 

 
1. Denumirea/numele: 
2. Codul fiscal: 
3. Adresa sediului central: 
4. Telefon:  

Fax:  
E-mail: 

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare __________________________  
(numărul înmatriculare/inregistrare, data) 

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

Activităţi CAEN pentru care există autorizare..................................(se va solicita după caz, 
certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice 
pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie) 

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: 
_______________________________________________________  
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)  
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________   

8. Principala piaţă a afacerilor:  
 

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani : 
 

Anul 
Cifra de afaceri anuală  

(la 31 dec.) 
lei 

Cifra de afaceri anuală  
(la 31 dec.) 

echivalent euro 
1..............   
2.............   
3..............   
Media anuală :   

media 1 Euro=4,15 Lei 
 
 

Operator economic, 
.................................. 

(semnătură autorizată) 
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Operator Economic  
.............................................. 
(denumirea/numele ofertant) 
 
 

FORMULAR DE OFERTĂ 
 

Către .................................................................................................... 
  (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 
 
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ...... 
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în 
documentaţia mai sus menţionată, să prestăm ..................................................................... (denumirea 
produselor) pentru suma de .................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) 
plătibilă după recepţie, la care se adaugă TVA 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 asumat de solicitant.  
 
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de .................................................. 
zile (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ....................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne 
obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
 
4. Am înţeles şi consimţim că, 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. 
 
5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare) 
     |_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 
marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”. 
     |_| nu depunem ofertă alternativă. 
 
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, 
vor constitui un contract angajant între noi. 
 
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită. 
 
 
 Data _____/_____/_____ 
 

..............................................................................., 
(nume, prenume, semnătură şi ştampilă),  

 
L.S. 

 
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
....................................... (denumirea/numele operatorului economic) 
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Operator Economic 
.......................................................... 
(denumirea/numele ofertant) 
 
 

CENTRALIZATOR DE PREŢURI 
pentru produse  

 
anexă la formularul de ofertă 

 
Nr.  
Crt. 

Activitatea 
(gama/faza) 

Cantitatea Preţul 
Unitar 

Preţul  
 total 

Taxa pe 
valoarea 
adăugată 

   Lei Lei 
(col 2x col 3) 

Lei 

0 1 2 3 4 5 

1      

2      

....      

 TOTAL     

 
 
dacă e cazul: 
TOTAL    Lei: 
        
        

........ % asociaţi        lei: 
........ % subcontractanţi     lei: 

........ % asociaţi        : 
........ % subcontractanti     : 

 
 

        Ofertant  
        ............................................. 
        (ştampila /semnătura autorizată) 
         L.S. 
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           Formular 2.5 
Operator Economic          
.......................... 
(denumirea) 

 
DECLARAŢIE* 

(dacă e cazul, pentru documente lipsă la deschidere) 
 
 Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului 
economic), în calitate de: 
 - ofertant unic (cu ofertă individuală) 
 - ofertant asociat (cu ofertă comună)  

 la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de 
achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul 
CPV .............organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), la data de................ 
zi/luna/an), 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile 
aplicabile faptei de fals în acte publice, că îndeplinesc criteriile de calificare astfel cum au fost 
solicitate în documentaţia de atribuire, după cum urmează : 

Situaţia personală 

Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale 

Situaţia economico-financiară 

Capacitatea tehnică şi/sau profesională 

Standarde de asigurare a calităţii 

Standarde de protecţie a mediului. 

 (se bifează după caz) 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate în prezenta declaraţie precum şi Anexa 

acesteia sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a 
solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare potrivit 
prevederilor legale. 

 
 
 
 Data completării      Operator economic, 

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

 (semnătură autorizată) 
 
 
 

*NOTĂ: nu este aplicabilă în cazul etapei de selecţie/preselecţie a candidaţilor participanţi la procedura de licitaţie 
restrânsă, dialog competitiv sau negociere. 
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ANEXA 1 
 

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea 
operatorului economic), în susţinerea DECLARAŢIEI menţionez succint modul concret de îndeplinire 
a documentelor* aşa cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire de către autoritatea 
contractantă: 

A Situaţia personală: 
•.................................... 
•……………………… 
•……………………… 
•………………………. 

B Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale: 
•.................................... 
•……………………… 
•……………………… 
•………………………. 

C Situaţia economico-financiară: 
•.................................... 
•……………………… 
•……………………… 
•………………………. 

     D Capacitatea tehnică şi/sau profesională: 
•.................................... 
•……………………… 
•……………………… 
•………………………. 

E Standarde de asigurare a calităţii: 
•.................................... 
•……………………… 
•……………………… 
•………………………. 

     F Standarde de protecţie a mediului: 
•.................................... 
•……………………… 
•……………………… 
•………………………. 

*NOTĂ: dacă au fost solicitate se completează inclusiv cu diverse valori, cantităţi sau alte asemenea. 
 

Înţeleg că în cazul în care primesc din partea autorităţii contractante o solicitare de a 
prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea 
cerinţelor de calificare prezentate mai sus, mă oblig să le prezint în termenul stabilit.  

         
Data completării       Operator economic, 

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

(semnătură autorizată) 
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           Formular 3.1.  
 

ACORD DE ASOCIERE 
(în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică) 

 
Prezentul acord de asociere are ca temei legal art.44, alin.1 din O.U.G. nr.34/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, aprobată prin legea nr.337/2006. 
    

1. Părţile acordului : 
_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de.............. 

  (denumire operator economic, sediu, telefon) 
şi 

  ________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de.............. 
  (denumire operator economic, sediu, telefon) 
 

2. Obiectul acordului: 
2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi: 
a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ................................... 
................................(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului cadru 
...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru) 
 b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind 
câştigătoare.  
 
                  
2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:  

1. ___________________________________ 
2. ___________________________________ 
… ___________________________________ 

2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecărei părţi la îndeplinirea contractului de achiziţie 
publică este: 
 

1._______ % S.C. ___________________________ 
2._______ % S.C. ___________________________ 

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi se 
va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv: 
 

1._______ % S.C. ___________________________ 
2._______ % S.C. ___________________________ 
 

3. Durata asocierii 
3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de 
atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul desemnării 
asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).  
4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei: 
4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea 
ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul 
acord.  
4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea 
contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul 
desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie). 
5. Încetarea acordului de asociere 
5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; 
b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord; 
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c) alte cauze prevăzute de lege. 
6 Comunicări 
6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la 
adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art. .......... 
6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare. 
7 Litigii 
7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi 
soluţionate de către instanţa de judecată competentă. 
8. Alte clauze:____________________________________________ 
Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte, 
astăzi............................(data semnării lui) 
 

 
Liderul asociaţiei: 

 
______________________ 

(denumire autoritate contractanta) 
 

ASOCIAT 1, 
___________________ 
 
ASOCIAT 2, 
___________________ 
 
 
Notă!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale 
obiectului contractului/contractelor.  
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Operator Economic 
_____________________ 
 (denumirea/numele) 
 
 

DECLARAŢIE  
ANGAJAMENT FERM CONTRACTUAL 

 
 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea/ 
numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile 
aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în angajament sunt reale. 
 
 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 
 
 Subsemnatul declar prin prezenta că dezvoltarea soft se va face in 4 luni, livrarea pachetului 
soft se va la toate sediile Ruhama conform cu emiterea comenzii de către achizitor, iar durata de 
funcţionare a pachetului software în condiţii normale de utilizare este de cel putin 2 ani de la instalare.  
 
 Autorizez orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze 
informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi adresa 
autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 
 
Data: _____/______/2011 
 
          Operator economic, 
          ................................. 
          (semnătură autorizată) 
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