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Institutul Intercultural Timișoara - RO2020/ACF_A2_MM_03 - Cultura democratică, un proiect al 

comunității 

 

Nr. 215 / 5.08.2021 
 

 

CERERE DE OFERTĂ 

pentru atribuirea achiziției având ca obiect Servicii actualizare platforme 

www.prof.cetateanul.intercultural.ro și www.cetateanul.intercultural.ro 

 

 

Având în vedere necesitățile din cadrul proiectului „Cultura democratică, un proiect al comunității”, 

Institutul Intercultural Timișoara organizează o selecție de oferte în vederea atribuirii achiziției având ca obiect 

servicii actualizare platforme www.prof.cetateanul.intercultural.ro și www.cetateanul.intercultural.ro 
 

1. Date privind achizitorul Institutul Intercultural Timișoara 

iit@intercultural.ro 

+40256498457 

Bd. 16 Decembrie 1989, nr. 8, ap. 8, Timișoara 

 

Persoană de contact 

Oana Bajka 

oana.bajka@intercultural.ro 

 

2. Obiectul achiziției  Servicii actualizare platforme 

www.prof.cetateanul.intercultural.ro și 

www.cetateanul.intercultural.ro 
 

3. Valoarea estimată (lei fără TVA) 4134.12 lei (fără TVA) 

4919.60 lei (TVA inclus) 

 

4. Date privind modalitatea de 

atribuire 

Selecție de oferte potrivit Procedurii de realizare a achizițiilor în 

cadrul Active Citizens Fund România 

5. Specificatiile tehnice ale 

serviciilor ce urmează a fi 

achiziționate 

Anexate 

6. Cerințe de participare - Ofertanții trebuie să aibă dreptul de a desfășura activitatea 

economică de prestare servicii actualizare platforme 

- Ofertanții trebuie să facă dovada că au experiență similară în 

cel puțin 1 proiect anterior prezentei achiziții 

- Ofertanții nu se află în situațiile de excludere menționate în 

anexele de mai jos 

- Ofertanții nu se află în situațiile de conflict de interese 

menționate în anexele de mai jos 

- Ofertele trebuie însoțite de anexele de mai jos (Anexele 1-4) 

semnate de ofertanți. 

 

7. Termenul-limită de depunere a 

ofertelor 

11 August 2021, Ora 12:00 

mailto:iit@intercultural.ro
mailto:oana.bajka@intercultural.ro
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Data publicării anunţului publicitar: 5 august 2021 

  

8. Adresa la care se trimit ofertele si 

modul de prezentare al acestora 

Prin e-mail la adresa oana.bajka@intercultural.ro. 

Predare personală, la adresa: 

Institutul Intercultural Timișoara 

+40256498457 

Bd. 16 Decembrie 1989, nr. 8, ap. 8, Timișoara 

 

Persoană de contact 

Oana Bajka 

 

10. Limba in care trebuie redactate 

ofertele 

Română 

11. Perioada de valabilitate a ofertei 30 zile 

12. Data, ora și locul deschiderii 

ofertelor 

11 august 2021, ora 13:00, la sediul achizitorului din Timișoara, 

Bd. 16 Decembrie 1989, nr. 8, ap. 8. 

13. Data limită pentru solicitarea de 

clarificări 

09 august 2021, ora 16:00. Data până la care se va răspunde la 

solicitările de clarificări 10 august 2021, ora 12:00. 

14. Finanțarea achiziției Prin intermediul Contractului de Finanțare al proiectului  

Cultura democratică, un proiect al comunității. 

15. Criteriul de atribuire a 

contractului 

Prețul cel mai scăzut 

mailto:oana.bajka@intercultural.ro
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Anexa nr. 1: Declarație privind eligibilitatea   

OFERTANTUL 

…………………………….. (denumirea/numele) 

 

 

DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 

 

 

Subsemnatul, reprezentant ........................................ (legal/ împuternicit) al  

......................................................................................, (denumirea/ numele si sediul/ adresa ofertantului) 

declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte, că societatea nu a fost condamnată 

prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, că aceasta nu are ca membru al organului de administrare/de 

conducere/ de supraveghere și că nu are în cadrul acesteia persoane cu putere de reprezentare/de decizie/de 

control condamnate printr-o hotărâre definitivă pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni: 

constituirea unui grup infracţional organizat, infracţiuni de corupţie, infracţiuni împotriva intereselor financiare 

ale Uniunii Europene, acte de terorism, spălarea banilor, traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, fraudă.  

 

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că achizitorul 

are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc 

oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competența și resursele 

de care dispunem. 

 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să 

furnizeze informații reprezentanților autorizați ai Institutului Intercultural Timișoara cu privire la orice aspect 

tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră. 

 

Prezenta declarație este valabilă ...................zile. 

 

 

Data completării: ................................. 

Ofertant, 

………………………… 
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Anexa nr. 2: Declaraţie privind situaţia de excludere  a ofertantului 

 

OFERTANTUL 

…………………….. (denumirea/numele) 

 

 

 

DECLARAŢIE 

privind situațiile de excludere din procedură 

 

 

Subsemnatul(a), reprezentant ................. (legal/împuternicit) al ........................ (denumirea, numele 

operatorului economic), în calitate de ofertant la procedura organizată în vederea atribuirii achiziției dei Servicii 

actualizare platforme www.prof.cetateanul.intercultural.ro și www.cetateanul.intercultural.ro, declar pe 

propria răspundere că societatea noastră nu se află în niciuna dintre situațiile de mai jos: 

- şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, iar 

acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv şi 

obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înfiinţat; 

- a încălcat obligaţiile relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă; 

- se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii; 

- a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea;  

- a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură 

cu prezenta procedură; 

- se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu prezenta procedură; 

- participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii a condus la o distorsionare a 

concurenţei; 

- operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unui 

contract de achiziţii, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-

interese sau alte sancţiuni comparabile; 

- operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea 

achizitorului, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative 

solicitate; 

- operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al achizitorului, să obţină 

informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii sau a furnizat din 

neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor achizitorului privind 

excluderea din procedură a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea acordului-cadru 

către respectivul operator economic. 

Subsemnatul 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. 

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

Ofertant, …………………………………. 
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Anexa nr. 3: Declarație privind experiența similară a ofertantului 

  

OFERTANTUL             
_____________________  (denumirea/numele) 

 

 

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 

PRODUSE FURNIZATE ÎN ULTIMII 3 ANI/SERVICII PRESTATE ÎN ULTIMII 3 ANI/ 

LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI 

 

Subsemnatul, ………………………………………….. reprezentant (legal/împuternicit) al 

………………………………………………….,  (denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului) 

declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul 

anexat sunt reale. 

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că achizitorul 

are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc 

oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație. 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să 

furnizeze informații reprezentanților autorizați ai Institutului Intercultural Timișoara cu privire la orice aspect 

tehnic și financiar în legătura cu activitatea noastră. 

Prezenta declarație este valabilă ............... zile. 

 

Data completării: 

Ofertant, 

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

 

 

Nr. 

Crt. 

 

Denumirea și 

obiectul 

contractului 

Numărul și 

data 

contractului 

 

Denumirea/numele 

beneficiarului/clientului 

Adresa 

 

Calitatea 

în 

contract*) 

 

Prețul total 

al 

contractului 

(lei) 

 

Prețul total 

al 

contractului 

îndeplinit 

de furnizor 

 

Perioada 

și locul de 

execuție 

0 1 3 4 5 6 7 

1       

2       

 

..... 
      

 

 
      

 

 

Ofertant, 

             

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

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau 

contractant conducător (lider de asociație); contractant asociat; subcontractant. 
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Anexa nr. 4 – Declarație privind conflictul de interese 

 

 

 

OFERTANTUL [antetul ofertantului] 

 

 

 

DECLARAŢIE 

privind conflictul de interese 

 

 

 

 

Cod proiect: RO2020/ACF_A2_MM_03 

Denumirea achiziției: Prestarea de servicii actualizare platforme www.prof.cetateanul.intercultural.ro și 

www.cetateanul.intercultural.ro 2022 în cadrul proiectului Cultura democratică, un proiect al comunității 

 
Subsemnatul(a) [nume și prenume], reprezentant legal/împuternicit [se alege una dintre variante] al 

[denumirea/numele ofertantului], CUI [se introduce CUI] referitor la procedura de selecție de oferte pentru 

servicii actualizare platforme www.prof.cetateanul.intercultural.ro și www.cetateanul.intercultural.ro, 

declar pe propria răspunde, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzut la art. 326 din 

Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, că nu există legături între: 

 structurile acționariatului/de conducere ale beneficiarului şi ale organizației noastre; 

 între membrii comisiei de evaluare/experți cooptați/persoana care realizează achiziția și organizația 

noastră; 

 organizația noastră/acționariatul nostru nu deține pachetul majoritar de acțiuni în două firme 

participante pentru prezenta achiziție.                                                                             

Subsemnatul(a) [nume și prenume], declar că voi informa imediat Institutul Intercultural Timișoara dacă vor 

interveni modificări în prezenta declarație.  

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 

reprezentanții Institutului Intercultural Timișoara au dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiei, orice informaţii  suplimentare.  

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 [introduceți data semnării] 

______________ 

(semnătura autorizată) 
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Anexa nr. 5 – Specificații tehnice 

 

Servicii actualizare platforme www.prof.cetateanul.intercultural.ro și www.cetateanul.intercultural.ro 

 Actualizare mesaj afișat la meniul Certificate, dacă profesorul nu are niciun certificat de 

descărcat pe platforma PROF 

 Actualizarea informațiilor care pot fi exportate de pe platforma PROF 

 Actualizare document care poate fi descărcat de la meniul Acord de parteneriat de pe 

platforma PROF 

 Sistem de alocare statut legat de participarea elevilor la Concursul Național pentru Elevi 

cu Spirit Civic, pe platforma PROF 

 Sistem de alocare și afișare Nivel și Status fiecărui utilizator de pe platforma PROF, 

conform informațiilor existente pe cele două platforme referitoare la aplicarea metodei 

PC în mai mulți ani școlari 

 Afișare unitară a informațiilor de la meniul Afișare utilizatori pe platforma PROF 

 Creare meniu Mentori pe platforma PROF, în care mentorii PC sunt afișați în ordine 

alfabetică a județelor și apoi a numelor lor 

 Sistem de alocare statut de Mentor în admin pe platforma PROF 

 Editare mesaj primit de utilizator la crearea contului de clasă pe platforma PROF 

 Utilizatorii platformei PROF să aibă posibilitatea de a crea conturi de clase pentru anul 

școlar în curs, iar informațiile din conturile de clase create anterior să fie afișate în partea 

de jos a meniului Clasele mele. 

 Afișarea personalizată a unor meniuri pe platforma PROF 

 Corectarea unor linkuri pe platforma PROF 

 Corecturi la formularul elevilor pe platforma CETĂȚEANUL  

 Creare pagină separată pe www.intercultural.ro cu posibilitate de încărcare text, video și 

foto. 

 

 

http://www.cetateanul.intercultural.ro/
http://www.intercultural.ro/

