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ANUNŢ 

            CERERE DE OFERTE 

pentru achiziţia unei aplicatii IT de tip web-site cu următoarele caracteristici: 

- Sa se achizitioneze  un  domeniu cu denumire Prevedu, valabil pe 3 ani. 
- Sa poata fi realizat link-ul catre acesta aplicatie de pe un web-site al beneficiarului proiectului 
- Sa se poata face link-uri catre alte proiecte  
- Sa creeze un forum 
- Sa creeze o aplicatie informatica, dupa cerintele de mai jos: 
- Să prezinte pe fiecare ecran de lucru denumire proiect  
- Să se selecteaze 5 variante de meniu:  

o  una de vizualizare rapoarte de cercetare,  
o una de vizualizare a numărului de absolvenți pe domenii de 

formare pentru un an furnizat de utilizator (eventual dintr-o 
lista care să cuprindă anii 2000-2010) 

o una de vizualizare prognoze pentru cerere de forță de muncă pe 
domenii de formare, 

o  una de vizualizare prognoze pentru cererea de forță de muncă 
pe subgrupe ocupaționale, 

o  una de calcul de cifră școlarizare pe domenii de formare, 
funcție de număr de studenți introdus de utilizator 

- Pentru mentiunea Rapoarte de cercetare se vor încarca fisiere pdf aferente fiecărei variante. 
Sunt disponibile numai pentru citit cu mentiune de drepturi de autor! 

- Pentru vizualizarea numărului de absolvenți pe domenii de formare pentru anul selectat se 
vor importa valorile dintr-un fisier Excel/Word . Utilizatorul să poată opta pentru print sau 
salvare intr-un Excel 

- Pentru mențiunea de vizualizare cerere de forță de muncă pe domenii de formare se preiau 
dintr-un fisier Excel sau Word o lista de domenii care trebuie sa apară pe o bară de selectie și 
din care să se poată alege una, pentru această selecție se va afișa un șir de 9 valori (aferente 

http://www.incsmps.ro
mailto:incsmps@incsmps.ro


celor 9 ani de prognoza) care se vor importa din Excel/Word . Utilizatorul să poată opta 
pentru print sau salvare intr-un Excel  

- Pentru mențiunea de vizualizare cerere de forță demuncă pe subgrupe ocupaționale  se 
preiau dintr-un fisier Excel sau Word o lista de subgrupe ocupaționale care trebuie sa apară pe 
o bară de selectie și din care să se poată alege una, pentru această selecție se va afișa un șir 
de 9 valori care se vor importa din Excel/Word. Utilizatorul să poată opta pentru print sau 
salvare intr-un Excel 

- Pentru calcul cifra de școlarizare pe domenii de formare, funcție de număr de studenți 
introdus de utilizator se preia valoarea introdusă de utilizator (max 6 cifre) și se calculează 
valorile rezultate din produsul acestei cifre cu un sir de valori (ponderi) prestabilite. 
Utilizatorul să poată opta pentru print sau salvare intr-un Excel 

 
- 1. Procedura aplicată: Achiziţie directă din SEAP/sau 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: program Sectorial– A.N.C.S. 
- 3. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului va fi „preţul cel mai scăzut”. Oferta tehnică şi 

financiară poate fi transmisă prin e-mail sau pe. fax până pe data de 01.06.2012, ora 10,00. 
- 4. Achiziţia se va face prin intermediul SEAP/ sau de la operatori economici cu activitate în 

domeniu. 
- 5. Caiet de sarcini – specificaţii tehnice, anexate prezentei. 
- 6. Preţul va fi exprimat în RON, fără T.V.A.  
- Autoritatea contractantă solicită ca ofertantul să indice numărul contului si banca, datele de 

contact si adresa ofertantului. 
- 7. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare : 
- PREŢUL CEL MAI SCĂZUT (în lei)  
- 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 

adumitrescu@incsmps.ro sau iuliana.durlut@incsmps.ro sau la nr. de fax 021.311.75.95. 
 
Termenul de executie : 27 iunie 2012 
 
 

- Iuliana Durlut 
- Director Economic 

 
 
Data: 21.05.2012 
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