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         ANUNŢ 

CERERE DE OFERTE 
pentru achiziţia de servicii pentru platforma informatica 

 
Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi 

Protecţiei Sociale  achiziţionează în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG 
nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi al contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificarile şi completările ulterioare, prin achiziţie directă, 

 
Urmatoarele servicii: 
 

1. Platforma informatica – cod CPV 72268000-1,  
 

conform specificaţiilor tehnice anexate 
 
1. Procedura aplicată: Achiziţie directă de la operatorii economici cu activitate în 
domeniu, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2006 şi al procedurilor interne 
aprobate  
2. Sursa de finanţare: Fonduri structurale -  POSDRU 
3. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului va fi „preţul cel mai scăzut” in 
conditiile respectarii tuturor specificatiilor tehnice. Oferta tehnică şi financiară poate 
fi transmisă prin e-mail sau pe fax până pe data de 13.08.2015, ora 16,00. 
4. Autoritatea contractantă solicită ca ofertantul să indice numărul contului si banca, 
datele de contact si adresa ofertantului. 
Plata se va face prin O.P. în contul societatii, în baza facturii fiscale. 
Operatorii economici interesaţi să depună oferta o pot face la adresele de e-mail 
office@incsmps.ro , la nr fax 021.311.75.95, sau la secretariatul INCSMPS. 
 
 
 
 
Iuliana Durlut 
Director Economic 
Departament Financiar, Contabilitate si Administrativ     
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Specificatii tehnice 
 

In vederea realizarii obiectivelor proiectului “Sistem partenerial de 
analiză şi prognoză pentru piaţa muncii adaptat continuu la dinamica 
economică”, POSDRU/ 180/4.1/S/155259, se solicita oferte de pret 
pentru realizarea si implementarea unei platforme infomatice.  
 
  Cerinte minime obligatorii: 
 

Platforma informatică „ Dinamica pieţei muncii” trebuie : 
- să conţină o secţiune care să permită postarea rezultatelor proiectului în 

mod structurat pe subsecţiuni; 
- să permită legătura cu web situl proiectului printr-un link; 
- să conţină o secţiune care să permită prezentarea prognozelor pe 

regiuni/judeţe într-un mod atractiv şi uşor de selectat (acces de pe harta 
cu judeţe şi regiuni); 

- posibilitatea actualizării de grafice prin introducerea de noi date; 
- să permită colectare periodică, prelucrarea, reprezentare grafică şi 

stocare de informaţii pe bază de chestionare; 
- să asigure securitatea şi confidenţialitatea datelor; 
- să asigure accesul  limitat al vizitatorilor neînregistraţi ca utilizatori; 
- să permită înregistrarea ca utilizator, pe bază de parolă, după 

verificarea de către administrator ; 
- să permită primirea de feedback separat de la vizitatorii neînregistraţi 

ca utilizatori şi de la utilizatori; 
- să permită actualizarea datelor din toate modulele; 
- să conţină secţiune de tip cameră de discuţii/chat privat; 
- să conţină baza de date cu utilizatorii; 
- să furnizeze date statistice privind vizitatorii, utilizatorii, număr de 

accesări pe lună, pe an şi total; 
- să fie optimizată pe principalele 2-3 motoare de căutare; 

 

 
Persoană de contact pentru clarificări referitoare la aspectele tehnice ale cercetării:  
dr. Speranta Pirciog, tel 021.312.40.69, adresa mail: pirciog@incsmps.ro 
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