


















































 

 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeşte în 
oameni!” 
Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”  
Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare” 
Contract nr. POSDRU/125/5.1/S/134796 

Nr. 794/05.05.2015 
 

 
ANUNT 

IN ATENTIA TUTUROR OPERATORILOR ECONOMICI INTERESATI 
 

Denumirea proiectului:  
„Soluţii inovatoare de (re)integrare a şomerilor şi persoanelor pe piaţa muncii" 

 
Beneficiar al finanțării POSDRU:  

Fundaţia Româno-Germană CPPP Timişoara, telefon 0734169459, 0256495774, fax 
0256495774, poştă electronică frg@frgtim.ro, reprezentată prin Nicolae Cernei. Director, 

 
Prin prezenta anunţă intentia de a achizitiona urmatoarele produse:  
  

Aparate de aer condiționat pentru săli de curs – 8 buc 
 

 
VALOAREA ESTIMATĂ:  

Aparate de aer condiționat pentru săli de curs – 1800 lei cu TVA/buc * 8 bucăți = 14.400 
lei cu TVA  

Total – 14.400 lei cu TVA 
 
CRITERIUL DE ATRIBUIRE – prețul cel mai scăzut 
 
OFERTELE SE DEPUN la sediul achizitorului din Timişoara, Calea Aradului nr.56, jud. 
Timiş, până în data de 12.05.2015, ora 12.  
 
PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE vă puteţi adresa la telefon 0734169459, 
0256495774, fax 0256495774, poştă electronică frg@frgtim.ro.  
 
CLAUZE CONTRACTUALE:  

- Livrarea produselor se va face în termen de maxim 5 zile de la semnarea contractului 
- Plata produselor se va face în maxim 60 de zile de la data emiterii facturii. 

 
Informaţii despre persoanele din conducerea fundaţiei si persoanele implicate in procedura 
de selectie/atribuire  
- Nicolae CERNEI – manager proiect  
- Alina NECIOV – responsabil financiar  
- Alina-Monica ATANASESCU – consilier juridic 
 
 

mailto:frg@frgtim.ro


 

 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeşte în 
oameni!” 
Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”  
Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare” 
Contract nr. POSDRU/125/5.1/S/134796 

Nr. 793 / 05.05.2015 
 

 
ANUNT 

IN ATENTIA TUTUROR OPERATORILOR ECONOMICI INTERESATI 
 

Denumirea proiectului:  
„Soluţii inovatoare de (re)integrare a şomerilor şi persoanelor pe piaţa muncii" 

 
Beneficiar al finanțării POSDRU:  

Fundaţia Româno-Germană CPPP Timişoara, telefon 0734169459, 0256495774, fax 
0256495774, poştă electronică frg@frgtim.ro, reprezentată prin Nicolae Cernei. Director, 

 
Prin prezenta anunţă intentia de a achizitiona urmatoarele produse:  
 

1. Mese curs – 10 bucăți 
2. Scaune slăli de curs – 60 buc 
3. Mese servire sală de mese – 8 buc 

 
 

VALOAREA ESTIMATĂ:  
1. Mese curs – 300 lei cu TVA/buc * 10 bucăți = 3.000 lei cu TVA 
2. Scaune slăli de curs – 110 lei cu TVA/buc * 60 bucăți = 6.600 lei cu TVA 
3. Mese servire sală de mese – 600 lei cu TVA/buc * 8 bucăți = 4.800 lei cu TVA 

Total – 14.400 lei cu TVA 
 
CRITERIUL DE ATRIBUIRE – prețul cel mai scăzut 
 
OFERTELE SE DEPUN la sediul achizitorului din Timişoara, Calea Aradului nr.56, jud. 
Timiş, până în data de 12.05.2015, ora 12.  
 
PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE vă puteţi adresa la telefon 0734169459, 
0256495774, fax 0256495774, poştă electronică frg@frgtim.ro.  
 
CLAUZE CONTRACTUALE:  

- Livrarea produselor se va face în termen de maxim 5 zile de la semnarea contractului 
- Plata produselor se va face în maxim 60 de zile de la data emiterii facturii. 

 
Informaţii despre persoanele din conducerea fundaţiei si persoanele implicate in procedura 
de selectie/atribuire  
- Nicolae CERNEI – manager proiect  
- Alina NECIOV – responsabil financiar  
- Alina-Monica ATANASESCU – consilier juridic 
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Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeşte în 
oameni!” 
Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”  
Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare” 
Contract nr. POSDRU/125/5.1/S/134796 

Nr. 791 / 05.05.2015 
 

 
ANUNT 

IN ATENTIA TUTUROR OPERATORILOR ECONOMICI INTERESATI 
 

Denumirea proiectului:  
„Soluţii inovatoare de (re)integrare a şomerilor şi persoanelor pe piaţa muncii" 

 
Beneficiar al finanțării POSDRU:  

Fundaţia Româno-Germană CPPP Timişoara, telefon 0734169459, 0256495774, fax 
0256495774, poştă electronică frg@frgtim.ro, reprezentată prin Nicolae Cernei. Director, 

 
Prin prezenta anunţă intentia de a achizitiona urmatoarele produse:  

calculatoare PC– 8 bucati, cu următoarele caracteristici: 
Procesor: CPU Socket 1150, frecventa procesor 3.0 Ghz sau echivalent - Memorie RAM 
4096 DDR3 (Dual Chanel) - HDD minim 1000 GB 7200rpm - Video: Integrat - 
Retea:10/100/1000 Mbps - Monitor 21, 5" tehnologie LED full HD - Tastatura USB cu 
fir - Mouse optic USB cu fir, Sistem de operare preinstalat 
 

VALOAREA ESTIMATĂ: 20.000 lei cu TVA 
 
CRITERIUL DE ATRIBUIRE – prețul cel mai scăzut 
 
OFERTELE SE DEPUN la sediul achizitorului din Timişoara, Calea Aradului nr.56, jud. 
Timiş, până în data de 12.05.2015, ora 12.  
 
PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE vă puteţi adresa la telefon 0734169459, 
0256495774, fax 0256495774, poştă electronică frg@frgtim.ro.  
 
CLAUZE CONTRACTUALE:  

- Livrarea produselor se va face în termen de maxim 5 zile de la semnarea contractului 
- Plata produselor se va face în maxim 60 de zile de la data emiterii facturii. 

 
Informaţii despre persoanele din conducerea fundaţiei si persoanele implicate in procedura 
de selectie/atribuire  
- Nicolae CERNEI – manager proiect  
- Alina NECIOV – responsabil financiar  
- Alina-Monica ATANASESCU – consilier juridic 
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Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeşte în 
oameni!” 
Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”  
Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare” 
Contract nr. POSDRU/125/5.1/S/134796 

Nr. 792 / 05.05.2015 
 

 
ANUNT 

IN ATENTIA TUTUROR OPERATORILOR ECONOMICI INTERESATI 
 

Denumirea proiectului:  
„Soluţii inovatoare de (re)integrare a şomerilor şi persoanelor pe piaţa muncii" 

 
Beneficiar al finanțării POSDRU:  

Fundaţia Româno-Germană CPPP Timişoara, telefon 0734169459, 0256495774, fax 
0256495774, poştă electronică frg@frgtim.ro, reprezentată prin Nicolae Cernei. Director, 

 
Prin prezenta anunţă intentia de a achizitiona urmatoarele produse:  
  

Panouri solare pentru uz didactic- 2 buc. 
 

 
VALOAREA ESTIMATĂ:  

Panouri solare pentru uz didactic-2000 lei cu TVA/buc *  2 buc. 
Total – 4.000 lei cu TVA 

 
CRITERIUL DE ATRIBUIRE – prețul cel mai scăzut 
 
OFERTELE SE DEPUN la sediul achizitorului din Timişoara, Calea Aradului nr.56, jud. 
Timiş, până în data de 12.05.2015, ora 12.  
 
PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE vă puteţi adresa la telefon 0734169459, 
0256495774, fax 0256495774, poştă electronică frg@frgtim.ro.  
 
CLAUZE CONTRACTUALE:  

- Livrarea produselor se va face în termen de maxim 5 zile de la semnarea contractului 
- Plata produselor se va face în maxim 60 de zile de la data emiterii facturii. 

 
Informaţii despre persoanele din conducerea fundaţiei si persoanele implicate in procedura 
de selectie/atribuire  
- Nicolae CERNEI – manager proiect  
- Alina NECIOV – responsabil financiar  
- Alina-Monica ATANASESCU – consilier juridic 
 
 

mailto:frg@frgtim.ro


 

 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeşte în 
oameni!” 
Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”  
Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare” 
Contract nr. POSDRU/125/5.1/S/134796 

Nr. 790 / 05.05.2015 
 

 
ANUNT 

IN ATENTIA TUTUROR OPERATORILOR ECONOMICI INTERESATI 
 

Denumirea proiectului:  
„Soluţii inovatoare de (re)integrare a şomerilor şi persoanelor pe piaţa muncii" 

 
Beneficiar al finanțării POSDRU:  

Fundaţia Româno-Germană CPPP Timişoara, telefon 0734169459, 0256495774, fax 
0256495774, poştă electronică frg@frgtim.ro, reprezentată prin Nicolae Cernei. Director, 

 
Prin prezenta anunţă intentia de a achizitiona urmatoarele servicii:  
  

Servicii amenajare sală de curs: pardoseală, tavan, pereți. 
 

 
VALOAREA ESTIMATĂ:  

 
15.000 lei cu TVA 

 
CRITERIUL DE ATRIBUIRE – prețul cel mai scăzut 
 
OFERTELE SE DEPUN la sediul achizitorului din Timişoara, Calea Aradului nr.56, jud. 
Timiş, până în data de 12.05.2015, ora 12.  
 
PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE vă puteţi adresa la telefon 0734169459, 
0256495774, fax 0256495774, poştă electronică frg@frgtim.ro.  
 
CLAUZE CONTRACTUALE:  

- Prestarea lucrărilor se va efectua în maxim  10 zile de la semnarea contractului. 
- Plata serviciilor se va face în maxim 60 de zile de la data emiterii facturii. 

 
Informaţii despre persoanele din conducerea fundaţiei si persoanele implicate in procedura 
de selectie/atribuire  
- Nicolae CERNEI – manager proiect  
- Alina NECIOV – responsabil financiar  
- Alina-Monica ATANASESCU – consilier juridic 
 
 

mailto:frg@frgtim.ro
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Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
„Investeşte în oameni!” 
Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”  
Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare” 
Contract nr. POSDRU/125/5.1/S/134796 
 

Nr. 1189/28.07.2014 
 

ANUNT 
IN ATENTIA TUTUROR OPERATORILOR ECONOMICI INTERESATI 

 
 Denumirea proiectului:  „Soluţii inovatoare de (re)integrare a şomerilor şi persoanelor pe 
piaţa muncii"      
 Fundaţia Româno-Germană CPPP  Timişoara, telefon  0734169459, 0256495774, fax 
0256495774, poştă electronică frg@frgtim.ro, reprezentată prin Nicolae Cernei. Director, în calitate 
de beneficiar al finanţării, POSDRU 
  

Prin prezenta anunţă intentia de a achizitiona licenta comunicare videoconferinta în cadrul 
proiectului cu titlul „Soluţii inovatoare de (re)integrare a şomerilor şi persoanelor pe piaţa 

muncii" contract de finanţare POSDRU/125/5.1/S/134796,  
 
VALOAREA ESTIMATĂ: 4.000 lei cu TVA inclus 
 
CRITERIU DE ATRIBUIRE: Pretul cel mai scazut 
 
DETALII PROCEDURĂ: 
 
Achiziţia de licente pentru desfăşurarea de videoconferinţe (sistem video si audio), pentru minim alte 
două locaţii din cadrul proiectului faţa de cea a beneficiarului. 
Beneficiarul dispune de infrastructură specifică, iar licenţele vor fi instalate şi se va proba 
funcţionalitatea sistemului creat pe minim 2 PC/computere portabile aparţinând Beneficiarului + 
echipamentul de videoconferinţă care se află la Beneficiar. 
 
OFERTELE SE DEPUN la sediul achizitorului din Timişoara, Calea Aradului nr.56, jud. 
Timiş, până în data de 01.08.2014, ora 17. 
 
PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE vă puteţi adresa la telefon  0734169459, 
0256495774, fax 0256495774, poştă electronică frg@frgtim.ro. 
 
 Informaţii despre persoanele din conducerea fundaţiei si persoanele implicate in procedura de 
selectie/atribuire 

- Nicolae CERNEI – manager proiect 
- Alina NECIOV – responsabil financiar 
- Alina-Monica ATANASESCU – consilier juridic 
 

 
 

mailto:frg@frgtim.ro
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Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
„Investeşte în oameni!” 
Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”  
Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare” 
Contract nr. POSDRU/125/5.1/S/134796 
 

Nr. 1174/23.07.2014 
 

ANUNT 
IN ATENTIA TUTUROR OPERATORILOR ECONOMICI INTERESATI 

 
 Denumirea proiectului:  „Soluţii inovatoare de (re)integrare a şomerilor şi persoanelor pe 
piaţa muncii"      
 Fundaţia Româno-Germană CPPP  Timişoara, telefon  0734169459, 0256495774, fax 
0256495774, poştă electronică frg@frgtim.ro, reprezentată prin Nicolae Cernei. Director, în calitate 
de beneficiar al finanţării, POSDRU 
  

Prin prezenta anunţă intentia de a achizitiona servicii de realizare pagina web (site web) în 
cadrul proiectului cu titlul „Soluţii inovatoare de (re)integrare a şomerilor şi persoanelor pe 

piaţa muncii" contract de finanţare POSDRU/125/5.1/S/134796,  
 
VALOAREA ESTIMATĂ: 8.000 lei TVA inclus 
 
CRITERIU DE ATRIBUIRE: Pretul cel mai scazut 
 
DETALII PROCEDURĂ: 
 
Obiectul Achiziţiei  

Încheierea unui contract de realizare pagină web pentru proiectul POSDRU cu titlul „Soluţii 
inovatoare de (re)integrare a şomerilor şi persoanelor pe piaţa muncii" contract de finanţare 
POSDRU/125/5.1/S/134796 in conditiile prevazute in prezenta documentatie.  
Cerinţe generale – website  

Website-ul va oferi informaţii teoretice şi practice referitoare la implementarea acţiunilor pe 
baza orientărilor strategice impuse de Comisia Europeană în cadrul proiectului cu titlul „Soluţii 
inovatoare de (re)integrare a şomerilor şi persoanelor pe piaţa muncii", facilitând accesul celor 
interesaţi prin vizibilitatea şi transparenţa acordării şi folosirii fondurilor comunitare în scopul 
declarat al Programului.  
Scopul achiziţiei  

Scopul achiziţiei este realizarea website-ului care va permite o transparenţă mai mare a 
activităţilor desfăşurate, precum şi o modalitate mai uşoară de obţinere a informaţiilor. Acest website 
va permite obţinerea informaţiilor utile şi necesare pentru desfăşurarea proiectului.  
Specificaţie Tehnică  
Servicii Furnizate De Website  
 Nume domeniu .ro sau .eu  
 Afişarea rapidă a conţinutului într-o manieră intuitivă;  
 Motor intern de căutare în site (pentru căutare cuvinte cheie), care are ca rezultat afişarea 
tuturor paginilor care conţin textul căutat şi link către acestea;  
 Sistem cu Administrare de Continut (CMS) – front end (in fata) şi back end (in spate) 
 Numar nelimitat de pagini,  

mailto:frg@frgtim.ro
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 Formular de logare pentru administratorul site-ului  in scop de modificare/creare de continut 
 Formular de inregistrare cursanti 
 Formular de logare cursanti 
 Formular inregistrare firme 
 Formular newsletter 
 Posibilitatea de trimite newsletter la un grup de utilizatori adaugati manual sau inregistrati. 
 Acces al administratorului la baza de date cu utilizatorii inregistrati pentru aceptarea 
inregistrarii/ drept de logare pe site pentru descarcare de continut. 
 Posiblitatea de descarcare a materialelor didactice de pe site in functie de cursul la care este 
inscris cursantul, fiecare cursant are acces doar la materialele de la cursul la care este inscris. 
 Adresele URL de tip Friendly (fără adrese lungi sau care contin caracterele „?”, „=”) 
 Posibilitatea de descarcare in PDF a articolelor de pe site 
 Posibilitatea de a lista direct la imprimanta a articolelor de pe site 
 Posibilitatea de a trimite pe mail direct de pe site un link catre articolul dorit de vizitator 
 Galerie foto 
 Pagina de contact cu geolocalizare 
 Formular de contact de pe site prin care vizitatorul poate trimite un mesaj catre beneficiarul 
site-ului. 
 Baner principal dinamic de imagini/reclama 
 Modul pentru link-uri (posibilitatea de a adauga/modifica link-uri pe site) 
 Modul de cautare articole pe site. 
 Modul – cele mai citite articole 
 Modul Noutăţi (apar link-uri cu cele mai noi informatii publicate pe site) 
 Modul Număr vizitatori pe site 
 Respectarea manualului de identitate vizuala POSDRU. 
 Securitate ridicata la logarea administratorului pe site cu confirmarea logării. 
 Se asigura popularea cu date a site-ului pe perioada contractata 
 Se asigura optimizarea cuvintelor cheie pentru motoarele de cautare 
 Se asigura inscrierea site-ului in Google Analytics pentru monitorizarea traficului 
 Se asigura inscrierea site-ului in principalele motoare de cautare 
 Se asigura back-up la site si mutarea acestuia pe serverul beneficiarului şi/sau copierea pe 
suport fizic a site-ului precum si predarea parolelor de SuperAdministrator. 
 Posibilitatea administrării prin intermediul website-ului (adăugarea de ştiri, anunţuri, 
modificarea datelor de contact, schimbarea pozelor etc. la secţiunile respective cu salvare în baza de 
date).  
 Website-ul trebuie să respecte o linie de design corespunzătoare cu cerintele Proiectului:  

a) layout: pagina centrată în cazul website-urilor medii cu puţine informaţii sau pagina 
redimensionabilă în cazul website-urilor cu un volum mare de informaţii;  

b) sursa imaginilor să fie proprie. În cazul în care se inserează de pe internet trebuie verificat 
daca acele imagini sunt sub copyright, iar imaginile care se pot descărca gratis şi care se pot 
prelucra să nu se folosească de sursa originală;  

c) banner-ul din antet să fie reprezentativ şi să conţină după caz sigla sau logo-ul instituţiei 
(pusă la dispoziţie de către beneficiar);  

d) se recomandă evitarea inserării de meniuri de tip flash sau javascript în website-uri 
instituţionale.  
Stil  

 
Design-ul website-ului trebuie să fie unul simplu, original şi modern. Pentru toate paginile se va fi 
folosi un stil unitar. Adăugarea unei noi pagini va diferi de celelalte doar prin informaţia conţinută 
(va avea cel puţin acelaşi stil de scriere, aceeaşi aşezare în pagină, aceeaşi modalitate de umplere a 
spaţiilor goale). Stilul de scriere trebuie să respecte acelaşi tip în toate paginile (titlurile cu un stil, 
capetele de tabel cu un stil, capetele de liste cu un stil, listele cu un stil, link-urile cu un stil etc.).  
 



  

 
 
 

Contrastul între fundal şi culoarea textului trebuie să fie suficient de mare pentru a asigura o 
lizibilitate mai bună.  

Legături  
Toate paginile vor conţine legături utile în cadrul website-ului (prima pagină, sugestii, 

sesizări, link-uri utile, adrese de e-mail etc.). Pentru o navigare mai uşoară va fi creată o pagină web 
conţinînd harta website-ului, care va fi ordonată pe categorii şi subcategorii şi care va conţine link-
uri către oricare pagină din cadrul website-ului.  

Contact  
În cadrul website-ului va exista posibilitatea transmiterii de mesaje (cereri de informaţii, 

sugestii, reclamaţii etc.) prin intermediul unui form personalizat, la secţiunea contact. Acest form va 
prelua datele de identificare (nume, prenume, e-mail) ale destinatarului cât şi mesajul respectiv. 
Mesajul, împreună cu datele de identificare se vor transmite automat la o adresă de mail care poate fi 
modificată de către beneficiar prin intermediul modulului de administrare.  
 
 DURATA CONTRACT: de la semnarea contractului pana la data de 14.10.2015. Furnizorul 
se obligă să menţină public site-ul încă trei ani de la finalizarea proiectului. 
 
 OFERTELE SE DEPUN la sediul achizitorului din Timişoara, Calea Aradului nr.56, 
jud. Timiş, până în data de 31.07.2014, ora 10. 
 
 PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE vă puteţi adresa la telefon  0734169459, 
0256495774, fax 0256495774, poştă electronică frg@frgtim.ro. 
 
 Informaţii despre persoanele din conducerea fundaţiei si persoanele implicate in procedura de 
selectie/atribuire 

- Nicolae CERNEI – manager proiect 
- Alina NECIOV – responsabil financiar 
- Alina-Monica ATANASESCU – consilier juridic 
 

 
 
 

mailto:frg@frgtim.ro
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„Investeşte în oameni!” 
 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”  
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces si participare la formare profesionala continua” 
Contract nr. POSDRU164/2.3/S/136844 
 

Nr. 1159/21.07.2014 
 

ANUNT 
IN ATENTIA TUTUROR OPERATORILOR ECONOMICI INTERESATI 

 
Denumirea proiectului: „ Calificarea - un pas important in dezvoltarea carierei profesionale pentru angajatii 
din regiunile Vest si Centru” 
 
Fundaţia Româno-Germană CPPP  Timişoara, telefon  , 0256495774, fax 0256495774, poştă electronică 
frg@frgtim.ro, reprezentată prin Nicolae Cernei. Director, în calitate de partener al proiectului 
POSDRU/164/2.3/S/136844 
  

Prin prezenta anunţă intentia de a achizitiona Scaune de birou, Computer Desktop cu licenta, in 
proiectu POSDRU cu titlul: „ Calificarea - un pas important in dezvoltarea carierei profesionale pentru 

angajatii din regiunile Vest si Centru”- contract de finanţare POSDRU/164/2.3/S/136844 
 
În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului + Condiţii General 2013, Instrucţiunile AMPOSDRU şi 
cererea de finanţare, Fundaţia Româno-Germană CPPP  Timişoara achiziţionează următoare bunuri: 

4. Scaun ergonomic – 10 bucăţi 
5. Computer Desktop cu licenta – 3 bucăţi 

 
Valoarea estimată:    9274,19 lei fara TVA, astfel 

1. Scaun ergonomic – COD CPV 39111100-4 - scaune pivotante (mobile), 10 bucati in valoare totala 
de 3225,80 lei  fara TVA 
2. Computer Desktop cu licenta –cod CPV 30213300-8, 3 bucăti in valoare totală de 6048,39 lei  
fara TVA 
 

Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut 
 
Sursa de finanţare: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces si 
participare la formare profesionala continua”, Contract nr. POSDRU164/2.3/S/136844 
 
Detalii procedură  
Tip achiziţie: achiziţie directă 
Furnizorul se obligă să livreze şi să pună în funcţiune (după caz) cu profesionalism şi promptitudine 
echipamentele achiziţionate în cadrul proiectului POSDRU/164/2.3/S/136844 cu titlul „ Calificarea - un pas 
important in dezvoltarea carierei profesionale pentru angajatii din regiunile Vest si Centru” de preferinţă în 
termen de cinci zile de la data semnării contractului.  
Factura se va emite la livrarea, punerea în funcţiune a chipamentelor şi semnarea proceselor verbale de 
recepţie de către ambele părţi 
 
Ghidurilor, instructiunilor, deciziilor emise de AMPOSDRU/OI POSDRU, respectiv oricaror alte documente 
emise de autoritatile de management si aplicabile contractului de finantare  POSDRU/164/2.3/S/136844 

 Legislatiei nationale si comunitare aplicabile. 
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Ofertele se depun la sediul achizitorului din Timişoara, Calea Aradului nr.56, jud. Timiş, până în data 
de 28.07.2014, ora 11. 
 
Detalii tehnice: 
 
1. Scaun ergonomic – COD CPV 39111100-4 - scaune pivotante (mobile), 10 bucati in valoare totala de 
3225,80 lei  fara TVA  
 
Cerinţe minimale: 
Scaun birou - Tip Scaun directorial  
 
2. Computer Desktop cu licenta – 3 bucăti cod CPV 30213300-8, 3 bucăti in valoare totala de 6048,39 lei  
fara TVA 
 
Cerinţe minimale: 
Procesor: CPU Socket 1150, frecventa procesor 3.0 Ghz sau echivalent 
Memorie RAM 4096 DDR3 (Dual Chanel) 
HDD 500 GB 7200rpm 
Video: Integrat  
Unitate optica DVD+/-RW 
Retea:10/100/1000 Mbps 
Monitor 18,5" LED, rezolutie: 1366 x 768, 5ms 
Tastatura USB cu fir 
Mouse optic USB cu fir 
Sistem de operare de tip Windows professional X64 preinstalat 
Garanţie  minim 2 ani 
 
 
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la telefon  0734169459, 0256495774, fax 0256495774, poştă 
electronică frg@frgtim.ro. 
 
 
 
Informaţii despre persoanele din conducerea fundaţiei si persoanele implicate in procedura de 
selectie/atribuire 

- Nicolae CERNEI – Coordonator implementare P2 
- Annemarie MECHER – Expert resurse umane P2 
- Liliana CORCHEŞ – Contabil P2 
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Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
„Investeşte în oameni!” 
Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”  
Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare” 
Contract nr. POSDRU/125/5.1/S/134796 
 

Nr. 1082/02.07.2014 
 

ANUNT 
IN ATENTIA TUTUROR OPERATORILOR ECONOMICI INTERESATI 

 
 Denumirea proiectului:  „Soluţii inovatoare de (re)integrare a şomerilor şi persoanelor pe 
piaţa muncii"      
 Fundaţia Româno-Germană CPPP  Timişoara, telefon  0734169459, 0256495774, fax 
0256495774, poştă electronică frg@frgtim.ro, reprezentată prin Nicolae Cernei. Director, în calitate 
de beneficiar al finanţării, POSDRU 
  
Prin prezenta anunţă intentia de a achizitiona servicii de audit financiar în cadrul proiectului 

cu titlul „Soluţii inovatoare de (re)integrare a şomerilor şi persoanelor pe piaţa muncii" 
contract de finanţare POSDRU/125/5.1/S/134796,  

 
Valoarea estimată: 40.500 lei fara TVA 
 
Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut 
 
Detalii procedură: 
 Prestatorul se obligă să efectueze cu profesionalism şi promptitudine Servicii de audit în 
cadrul proiectului POSDRU cu titlul „Soluţii inovatoare de (re)integrare a şomerilor şi persoanelor 
pe piaţa muncii" contract de finanţare POSDRU/125/5.1/S/134796, in conformitate cu prevederile: 

 contractului de finantare  POSDRU/125/5.1/S/134796 si anexele acestuia; 
 Ghidurilor, instructiunilor, deciziilor emise de AMPOSDRU/OI POSDRU, respectiv oricaror 

alte documente emise de autoritatile de management si aplicabile contractului de finantare  
POSDRU/125/5.1/S/134796 

 Legislatiei nationale si comunitare apliabile. 
 Serviciile vor fi prestate de la data semnarii contractului de servicii, până la data finalizarii 
implementarii proiectului – 14.10.2015. Activitățile specifice vor cuprinde întreaga perioadă de 
implementare a proiectului ID 134796 (14.04.2014-14.10.2015) 
  
Auditorul trebuie să îndeplinească cerinţele AMPOSDRU si anume: 

Auditorul deține Carnet de membru CAFR vizat cu menţiunea “Activ” pe anul respectiv. 
Calitatea de membru activ al CAFR trebuie să fie menţinută pe toată durata contractului. În cazul 
pierderii acestei calităţi în timpul derulării contractului acesta va fi reziliat unilateral de către 
beneficiar. De asemenea auditorul este certificat de către Camera Auditorilor Financiari din România 
şi certificat de către această entitate pentru a desfăşura activităţi specifice în cadrul POSDRU. 
Auditorul nu a fost sanctionat disciplinar in ultimii trei ani. 
 

Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele prevazute în prezentul contract şi în 
conformitate cu prevederile contractului de finanţare POSDRU/125/5.1/S/134796 (inclusiv anexele 
acestuia), cu toate normele şi specificaţiile AMPOSDRU/OI POSDRU şi legislaţiei naţionale şi 
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comunitare aplicabile. La momentul înaintării fiecarui raport de audit, prestatorul va prezenta o 
declaraţie pe proprie răspundere că este membru activ al CAFR.  

Prestatorul se obligă să efectueze serviciile de auditare pentru fiecare etapă de decontare 
prevăzută în contractul de finanţare POSDRU/125/5.1/S/134796, conform Cererilor de Rambursare a 
Cheltuielilor (CRC) şi cu respectarea termenului prevăzut la punctul 7.5.  

Prestatorul se obligă să presteze serviciile de audit în termen de maxim 10-15 zile 
calendaristice de la data prezentării documentelor de către Beneficiar, în funcţie de volumul de acte 
care trebuie auditate. Prezentarea documentelor se va face la sediul Beneficiarului. 

Prestatorul se obligă să păstreze confidenţialitatea informaţiilor transmise de către Beneficiar, 
cu excepţiile prevăzute de lege. 

Prestatorul se obligă să îndeplinească acest angajament atât în conformitate prevederile 
prezentului contract, cât şi în conformitate cu Standardul Internaţional privind Serviciile Conexe 
4400 („ISRS”) Angajamente pentru realizarea procedurilor agreate privind informaţiile financiare 
emis de către IFAC şi adoptat de către CAFR, dar şi cu Codul etic emis de către IFAC şi adoptat de 
către CAFR. 
          Prestatorul se obligă să verifice dacă toate cheltuielile declarate de beneficiar în cererea de 
rambursare intermediară sau finală sunt sunt reale, înregistrate în contabilitate şi în evidenţa 
cheltuielilor şi sunt eligibile în conformitate cu art. 4 din contractul de finanțare. şi emite un raport 
de verificare a cheltuielilor în conformitate cu formatul standard furnizat de AMPOSDRU.În cazul 
în care în raportul de verificare a cheltuielilor întocmit de către auditor sunt evidenţiate cheltuieli 
neeligibile, acestea nu vor fi incluse de către Beneficiar în evidenţa cheltuielilor. În situaţia în care 
sunt identificate cheltuieli neeligibile, care au fost însă certificate de auditorul financiar independent, 
AMPOSDRU/OI POSDRU delegat va comunica Camerei Auditorilor Financiari din România 
situaţiile de această natură, conform prevederilor protocolului încheiat între AMPOSDRU şi Camera 
Auditorilor Financiari din România. De asemenea, AMPOSDRU/OI POSDRU delegat va reţine din 
cheltuielile solicitate la rambursare aferente serviciilor prestate de auditor procentul stabilit ca 
neeligibil în urma verificărilor, în raport cu valoarea cererii de rambursare. 

Prestatorul se obligă să execute proceduri specifice agreate cu privire la verificarea 
cheltuielilor unui contract de finanţare nerambursabilă finanţat în cadrul POS DRU. 

 Prestatorul se obligă să îşi planifice activitatea astfel încât să poată realiza o verificare 
eficientă a cheltuielilor. În acest scop, auditorul realizează proceduri şi utilizează probele obţinute 
din aceste proceduri ca bază pentru raportul constatărilor factuale. 

 Prestatorul se obligă să exercite o judecată profesională cu privire la ce înseamnă probe 
adecvate şi suficiente dacă se consideră că orientarea furnizată de ISA 500, termenii şi condiţiile 
contractului de finanţare şi specificaţiile tehnice pentru acest angajament nu sunt suficiente. 

 Prestatorul se obligă să obţină o înţelegere suficientă a termenilor şi condiţiilor contractului 
de finanţare prin revizuirea contractului de finanţare şi a anexelor lui şi alte informaţii relevante, 
precum şi prin interogarea Beneficiarului. Auditorul obţine şi revizuieşte Cererea de Rambursare a 
Cheltuielilor, împreună cu toate anexele acesteia. 

 Prestatorul se obligă să acorde o atenţie deosebită Condiţiilor Generale şi Speciale ale 
Contractului de Finanţare şi Anexei 1 a contractului de finanţare, care conţine descrierea acţiunii. În 
cazul neconformităţii cu aceste reguli, cheltuielile nu vor fi eligibile pentru finanţarea din POS DRU. 
Dacă auditorul consideră că termenii şi condiţiile verificate nu sunt suficient de clare, trebuie să 
ceară în scris clarificări de la Beneficiar. 

Prestatorul se obligă să-l informeze pe Beneficiar la timp şi în mod corect cu privire la 
problemele identificate în cursul derulării activităţii de audit; să respecte în raporturile cu terţii 
confidenţialitatea datelor de care a luat cunoştinţă. 
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Termenele de prestare/ livrare: 
Contractul de servicii intră în vigoare la data semnării lui şi este valabil până la data 

rambursării de către AMPOSDRU/OI POSDRU  a cererii de rambursare finale. Serviciile de 
expertiză contabilă vizează întreaga perioadă de implementare 14.04.2014 – 14.10.2015, precum şi 
plăţile efectuate după finalizarea implementării, efectuate în condiţiile şi în conformitate cu 
prevederile contractului de finanţare. Contractul de servicii va înceta să producă efecte la data de 
îndeplinirii în totalitate a obligaţiilor ambelor părţi. 
 
 Ofertele se depun la sediul achizitorului din Timişoara, Calea Aradului nr.56, jud. 
Timiş, până în data de 07.07.2014, ora 16. 
 
 Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la telefon  0734169459, 0256495774, fax 
0256495774, poştă electronică frg@frgtim.ro, sau la sediul fundatiei din Timişoara, Calea Aradului 
nr.56, jud. Timiş 
 
 Informaţii despre persoanele din conducerea fundaţiei si persoanele implicate in 
procedura de selectie/atribuire 

- Nicolae CERNEI – manager proiect 
- Alina-Monica ATANASESCU – consilier juridic 
- Alina NECIOV – economist, responsabil financiar 
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Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
„Investeşte în oameni!” 
Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”  
Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare” 
Contract nr. POSDRU/125/5.1/S/134796 
 

Nr. 927/11.06.2014 
 

ANUNT 
IN ATENTIA TUTUROR OPERATORILOR ECONOMICI INTERESATI 

 
Denumirea proiectului:  „Soluţii inovatoare de (re)integrare a şomerilor şi persoanelor pe piaţa muncii"    
  
Fundaţia Româno-Germană CPPP  Timişoara, telefon  0734169459, 0256495774, fax 0256495774, poştă 
electronică frg@frgtim.ro, reprezentată prin Nicolae Cernei. Director, în calitate de beneficiar al finanţării, 
POSDRU 
  

Prin prezenta anunţă intentia de a achizitiona servicii de expertiză contabilă în cadrul 
proiectului cu titlul „Soluţii inovatoare de (re)integrare a şomerilor şi persoanelor pe piaţa 

muncii" contract de finanţare POSDRU/125/5.1/S/134796, cod CPV 79211000-6 
 
Valoarea estimată: 18.000 lei fara TVA 
 
Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut 
 
Detalii procedură: 

Prestatorul se obligă să efectueze cu profesionalism şi promptitudine Servicii expertiză contabilă – servicii de 
contabilitate în cadrul proiectului POSDRU cu titlul „Soluţii inovatoare de (re)integrare a şomerilor şi 
persoanelor pe piaţa muncii" contract de finanţare POSDRU/125/5.1/S/134796, in conformitate cu 
prevederile: 

 contractului de finantare  POSDRU/125/5.1/S/134796 si anexele acestuia; 
 Ghidurilor, instructiunilor, deciziilor emise de AMPOSDRU/OI POSDRU, respectiv oricaror alte 

documente emise de autoritatile de management si aplicabile contractului de finantare  
POSDRU/125/5.1/S/134796 

 Legislatiei nationale si comunitare apliabile. 
Durata contractului de la data semnării acestuia, până la data finalizării perioadei de implementare a 
proiectului, încetând să mai producă efecte la data rambursării de către autoritatea de management a sumelor 
solicitate prin ultima cerere de rambursare. Activitățile specifice vor cuprinde întreaga perioadă de 
implementare a proiectului ID 134796 (14.04.2014-14.10.2015) 
 
Ofertele se depun la sediul achizitorului din Timişoara, Calea Aradului nr.56, jud. Timiş, până în data 
de 17.06.2014, ora 10. 
 
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la telefon  0734169459, 0256495774, fax 0256495774, poştă 
electronică frg@frgtim.ro. 
 
Informaţii despre persoanele din conducerea fundaţiei si persoanele implicate in procedura de 
selectie/atribuire 

- Nicolae CERNEI – manager proiect 
- Annemarie MECHER – asistent manager 
- Liliana CORCHEŞ – economist 
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Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
„Investeşte în oameni!” 
Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”  
Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare” 
Contract nr. POSDRU/125/5.1/S/134796 
 

Nr. 930/11.06.2014 
 

ANUNT 
IN ATENTIA TUTUROR OPERATORILOR ECONOMICI INTERESATI 

 
Denumirea proiectului:  „Soluţii inovatoare de (re)integrare a şomerilor şi persoanelor pe piaţa muncii"    
  
Fundaţia Româno-Germană CPPP  Timişoara, telefon  0734169459, 0256495774, fax 0256495774, poştă 
electronică frg@frgtim.ro, reprezentată prin Nicolae Cernei. Director, în calitate de beneficiar al finanţării, 
POSDRU 
  

Prin prezenta anunţă intentia de a achizitiona servicii de management în cadrul proiectului cu titlul 
„Soluţii inovatoare de (re)integrare a şomerilor şi persoanelor pe piaţa muncii" contract de finanţare 

POSDRU/125/5.1/S/134796 
 
Valoarea estimată: 92.880 lei fara TVA 
 
Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut 
 
Detalii procedură: 
În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului - Condiţii General 2013, Instrucţiunile AMPOSDRU şi 
cererea de finanţare, Fundaţia Româno-Germană CPPP  Timişoara subcontractează seviciile de management, 
pentru asigurarea următoarelor funcţii de management: 

- coordonarea financiară a proiectului (înregistrări contabile, raportări financiare); 
- realizarea achizițiilor aferente proiectului, consultanţă juridică. 

 Condiţii solicitate prestatorului: 
- să aibă ca obiect de activitate (cod CAEN) servicii de consultanţă şi management - dovada se face 

prin copie act constitutiv. 
 Condiţii pentru persoanele care vor fi angajate de prestator şi atribuţiile solicitate: 

1. responsabil financiar:  studii superioare cu profil economic/tehnic, minim 3 ani experienta 
profesionala in domeniul financiar. Atributii: asigura avizarea contractelor ce vor fi semnate in cadrul 
proiectului, coordoneaza si gestioneaza activitatile financiar-contabile, analizeaza eligibilitatea 
cheltuielilor si le incadreaza corect in liniile bugetare, intocmeste raportarile financiare, gestionarea si 
intocmirea bugetului proiectului.  

2. expert achizitii publice: minim 2 ani experienta profesionala in domeniul achizitiilor publice. Asigura 
intocmirea dosarelor de achizitie publica in conformitate cu legislatia in vigoare.Experienta de minim 
5 ani in derularea proiectelor,studii superioare. 

3. consilier juridic: Competente tehnice: studii superioare juridice, 3 ani experienta in activitatea de 
consiliere juridica; Competente manageriale: Cunostinte solide de drept civil, drept comercial, dreptul 
muncii; Cunostinte temeinice in domeniul achizitiilor publice; Membru al unei asociatii profesionale 
a consilierilor juridici; este responsabil cu intocmirea contractelor de munca si respectarea 
procedurilor de achizitii publice, rezolvarea situatiilor litigioase, respectarea prevederilor legale 
pentru angajari si relatii cu tertii gestionare contracte, competente de operare pe calculator. 
Responsab: verificarea, alaturi de responsabilul tehnic si alti membrii ai echipei de implementare care 
ar putea fi implicati, a achizitiilor partenerilor. Verificarea tuturor documentelor care includ o 
componenta juridica elaborata in cadrul implementarii proiectului (contracte, acte aditonale si altele). 
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Dovada experienţei şi calificării persoanelor angajate se va face cu CV, copie carnet de muncă, adeverinţe, 
copii diplome. 

 
 

Prestatorul se obligă să efectueze cu profesionalism şi promptitudine Serviciile de management în cadrul 
proiectului POSDRU cu titlul „Soluţii inovatoare de (re)integrare a şomerilor şi persoanelor pe piaţa muncii" 
contract de finanţare POSDRU/125/5.1/S/134796, in conformitate cu prevederile: 

 contractului de finantare  POSDRU/125/5.1/S/134796 si anexele acestuia; 
 Ghidurilor, instructiunilor, deciziilor emise de AMPOSDRU/OI POSDRU, respectiv oricaror alte 

documente emise de autoritatile de management si aplicabile contractului de finantare  
POSDRU/125/5.1/S/134796 

 Legislatiei nationale si comunitare aplicabile. 
 
Durata contractului de la data semnării acestuia, până la data finalizării perioadei de implementare a 
proiectului, încetând să mai producă efecte la data rambursării de către autoritatea de management a sumelor 
solicitate prin ultima cerere de rambursare. Obiectul contractului îl reprezintă activitățile specifice ce vor 
cuprinde întreaga perioadă de implementare a proiectului ID 134796 (14.04.2014-14.10.2015).  
 
 Ofertele se depun la sediul achizitorului din Timişoara, Calea Aradului nr.56, jud. Timiş, până 
în data de 17.06.2014, ora 11. 
 
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la telefon  0734169459, 0256495774, fax 0256495774, poştă 
electronică frg@frgtim.ro. 
 
Informaţii despre persoanele din conducerea fundaţiei si persoanele implicate in procedura de 
selectie/atribuire 

- Nicolae CERNEI – manager proiect 
- Annemarie MECHER – asistent manager 
- Liliana CORCHEŞ – economist 
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