
 
      

 
 

  1
www.fonduri-ue.ro 

       

   
 
 
 
                                          
 
 
               
 

ANUNŢ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI 
 
SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 
 
I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT 
 
Denumire oficială: Ministerul Finanţelor Publice – Autoritatea pentru Coordonarea 
Instrumentelor Structurale 
Adresă: Bd. Mircea Vodă, nr. 44, bl. M17, intrarea C, Sector 3  
Localitate: Bucureşti Cod poştal: 030669,  Ţară: Romania 
Punct(e) de contact: 
Autoritatea pentru 
Coordonarea Instrumentelor 
Structurale 

Telefon: Tel.:  021 302 52 33 

În atenţia: d-na Nina 
Cazangiu 

 

E-mail: 
nina.cazangiu@mfinante.ro 

Fax: 021 302 52 64 

Adresă (adrese) Internet (după caz) 
 
Adresa sediului principal al autorităţii contractante (URL): www.fonduri-ue.ro, www.poat.ro 
 
Adresa profilului cumpărătorului (URL): www.e-licitatie.ro 
 
I.2) TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ 
(ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE) 
 

× Servicii publice generale 
□ Apărare 
□ Ordine şi siguranţă publică 

× Minister sau orice altă autoritate naţională 
sau federală, inclusiv subdiviziunile 
regionale sau locale ale acestora 

□ Mediu 
□ Agenţie/birou naţional sau federal □ Afaceri economice şi financiare 
□ Colectivitate teritorială □ Sănătate 
□ Agenţie/birou regional sau local □ Construcţii şi amenajări teritoriale 
□ Organism de drept public □ Protecţie socială 
□ Instituţie/agenţie europeană sau 
organizaţie internaţională 

□ Recreere, cultură şi religie 

Autoritatea pentru Coordonarea 
Instrumentelor Structurale 

Bd. Mircea Vodă, nr. 44 
sector 3, Bucureşti 
Tel:  +021 302 52 00 
Fax: +021 302 52 64 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE 
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□ Altele (precizaţi): ————————— □ Educaţie 
□  □ Altele (precizaţi): ————————— 
Autoritatea contractantă acţionează în numele altor autorităţi contractante da □ nu × 
 
 
SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 
 
II.1) DESCRIERE 
 
II.1.1) Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă 
Dezvoltarea unei comunităţi eficiente şi profesioniste de utilizatori SMIS-CSNR 
II.1.2) Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau 
de prestare a serviciilor 
(Alegeţi numai o singură categorie – lucrări, produse sau servicii – cea care corespunde cel 
mai bine obiectului specific al contractului sau al achiziţiei dvs.) 
a) Lucrări □ b) Produse □ c) Servicii ×
Executare □ Cumpărare □ Categoria 

serviciilor: 
nr. 24

Proiectare şi executare □ Leasing □
Închiriere □

 (Pentru categoriile de 
servicii 1-27, consultaţi anexa 
II la Directiva 2004/18/CE) 

Închiriere cu opţiune de 
cumpărare 

□

Executarea, prin orice 
mijloace, a unei lucrări, 
conform cerinţelor 
specificate de autoritatea 
contractantă 

□

O combinaţie între 
acestea 

□
da □ nu □

Locul principal de executare Locul principal de livrare Locul principal de prestare 
——————————— ——————————— ——————————— 
——————————— ——————————— ——————————— 
Cod NUTS□□□□□□ Cod NUTS□□□□□□ Cod NUTS□□□□□□ 
II.1.3) Anunţul implică (după caz) – un contract de achiziţie publică 
Încheierea unui acord-cadru □ Punerea în aplicare a unui sistem de achiziţie dinamic 

(SAD) □ 
II.1.4) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor 
Contractul urmăreşte dezvoltarea unei comunităţi de utilizatori ai Sistemului Unic de 
Management al Informaţiei pentru Instrumentele Structurale (SMIS-CSNR), capabili să 
opereze sistemul informatic în mod corespunzător, prin organizarea de sesiuni de pregătire a 
personalului instituţiilor cu atribuţii în gestionarea şi implementarea Instrumentelor 
Structurale, atât la nivel de bază, cât şi avansat privind utilizarea SMIS-CSNR, în concordanţă 
cu activităţile pe care le desfăşoară. 

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile) 
 

 Vocabular principal Vocabular suplimentar (după caz) 
Obiect principal 80.42.00.00-4 □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ 
Obiect(e) □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ 
suplimentar(e) □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ 
 □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ 
 □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ 
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II.1.6) Contractul intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice  
 

da × nu □
 
 
II.2) VALOAREA TOTALĂ FINALĂ A CONTRACTULUI (CONTRACTELOR) 
 
II.2.1) Valoarea totală finală a contractului sau a 
contractelor (numai în cifre) 
(Indicaţi numai valoarea totală finală, inclusiv toate 
contractele, loturile şi opţiunile; pentru a oferi precizări privind 
diversele contracte, completaţi secţiunea V. Atribuirea 
contractului) 

Fără 
TVA 

TVA 
inclus 

Rata 
TVA 
(%) 

Valoare 6.819.470,00                                               Monedă: Lei × □ la □□,□ 
sau Oferta cea mai scăzută — / cea mai ridicată  
luată în considerare;                                                  — Monedă: 
— 

□ □ la □□,□ 

    
 
SECŢIUNEA IV: PROCEDURĂ 
 
IV.1) TIPUL PROCEDURII 
 
IV.1.1) Tipul procedurii 
Licitaţie deschisă × Negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de 

participare □ 
Licitaţie restrânsă □ Negociere accelerată □ 
Licitaţie restrânsă accelerată □ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de 

participare □ 
Dialog competitiv □ Justificarea alegerii negocierii fără publicarea prealabilă a 

unui anunţ de participare: completaţi anexa D  
 
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE 
 
IV.2.1) Criterii de atribuire (bifaţi rubrica sau rubricile corespunzătoare) 
Cel mai mic preţ □ 
sau  
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce 
priveşte 

× 

Criterii Pondere Criterii Pondere 
1. Propunerea financiară fără 
TVA 

51% 6. ——————————— ———— 

2. Propunerea tehnică 49% 7. ——————————— ———— 
3. ——————————— ———— 8. ——————————— ———— 
4. ——————————— ———— 9. ——————————— ———— 
5. ——————————— ———— 10. ——————————— ———— 
IV.2.2) S-a organizat o licitaţie electronică da □ nu × 
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IV.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE 
 
IV.3.1) Număr de referinţă atribuit dosarului de autoritatea contractantă (după caz) 
————————————————————————————————————— 
IV.3.2) Anunţuri publicate (anunţ publicat) anterior privind acelaşi contract da × nu□ 
Dacă da (bifaţi rubrica sau rubricile corespunzătoare): 
Anunţ de intenţie □ SAU Anunţ despre profilul cumpărătorului □
Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 
Anunţ de participare× SAU Anunţ de participare simplificat (SAD) □
Numărul anunţului în JO: 2008/S 176-234582 din 11/09/2008 (zz/ll/aaaa) 
Alte publicări anterioare □ 
Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 
 
SECŢIUNEA V: ATRIBUIREA CONTRACTULUI 
 
CONTRACT NR. 6 DENUMIREA: ,,Dezvoltarea unei comunităţi eficiente şi profesioniste 
de utilizatori SMIS-CSNR” 
V.1) DATA ATRIBUIRII CONTRACTULUI: 07.04.2009 
V.2) NUMĂRUL DE OFERTE PRIMITE:2  
V.3) NUMELE ŞI ADRESA OPERATORULUI ECONOMIC CĂRUIA I-A FOST 
ATRIBUIT CONTRACTUL 
Denumire oficială: SC INTRASOFT INTERNATIONAL SA 
Adresă: str. Nicolas Bove, mr. 2b, Luxembourg, L-1253 
Localitate: Luxembourg Cod poştal: L-1253 Ţară: Luxembourg 
Punct(e) de contact: SC 
INTRAROM SA 

Telefon: 021 20 40 678 

În atenţia: Monica Andrei, 
Director de proiect 

 

E-mail: 
monica.andrei@intrarom.ro 

Fax: 021 20 40 916 

Adresă Internet (URL): 
V.4) INFORMAŢII PRIVIND VALOAREA CONTRACTULUI (numai în cifre) 
 Fără 

TVA 
TVA 
inclus 

Rata TVA 
(%) 

Estimarea iniţială a valorii contractului (după caz)    
Valoare 7.228.213, 00                                              Monedă: Lei × □ la □□,□ 
Valoarea totală finală a contractului    
Valoare 6.819.470,00                                               Monedă: Lei × □ la □□,□ 
sau Oferta cea mai scăzută — / cea mai ridicată       □ □ la □□,□ 
luată în considerare                                                     — 
Monedă: — 

   

În cazul valorii anuale sau lunare (indicaţi): numărul de ani □□ 
SAU numărul de luni □□ 
V.5) CONTRACTUL AR PUTEA FI 
SUBCONTRACTAT 

da×nu □

Dacă da, indicaţi în valoare sau în procentaj partea din contract care ar putea fi subcontractată 
(numai în cifre): 
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Valoare fără TVA: ———— Monedă: ——— Procent: 60,0 (%) Nu se cunoaşte □
Descriere succintă a valorii/procentului din contract care urmează să fie subcontractat 
(dacă se cunoaşte) 
Vor fi subcontractate activităţile de management de proiect, logistică, training, pregătirea 
manualelor de training 
————————————————————————————————————— 
 

--------------------(Utilizaţi prezenta secţiune de câte ori este necesar)-------------------- 
 

SECŢIUNEA VI: INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
VI.1) CONTRACTUL DE FAŢĂ ESTE LEGAT DE UN 
PROIECT/PROGRAM FINANŢAT DIN FONDURI COMUNITARE 

da × nu □

Dacă da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) şi/sau program(e): POAT (Programul 
Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013) 
————————————————————————————————————— 
VI.2) ALTE INFORMAŢII (după caz) 
 
————————————————————————————————————— 
VI.3) CĂI DE ATAC 
VI.3.1) Organismul competent pentru căile de atac 
Denumire oficială: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 
Adresă: Adresă: Str. Stavropoleos, Nr.6, sector 3 
Localitate: Bucureşti Cod poştal: 030084 Ţară: Romania 
E-mail: office@cnsc.ro Telefon: (+4) 021 310 46 41 
Adresă Internet (URL) 
http://www.cnsc.ro/ 

Fax: (+4) 021 310 46 42 

Organismul competent pentru procedurile de mediere (după caz) 
Denumire oficială: Curtea de Apel Bucureşti 
Adresă: Splaiul Independenţei nr. 5, sector 4 
Localitate: Bucureşti Cod poştal: 050091 Ţară: România 
E-mail: Telefon: 021 319 51 76 
Adresă Internet (URL) 
http://portal.just.ro/InstantaOrganizare

Fax: 

VI.3.2) Utilizarea căilor de atac (completaţi rubrica VI.3.2 SAU, după caz, rubrica VI.3.3) 
Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de atac: 
Conform art. 272 alin. 2 şi art. 280 alin. 5 din O.U.G. 34/2006 
————————————————————————————————————— 
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind utilizarea căilor de atac 
Denumire oficială: Ministerul Finanţelor Publice – Autoritatea de Management pentru 
Programul Operaţional Asistenţă Tehnică, Serviciul Implementare 
Adresă: Bd. Mircea Vodă, nr. 44, bl. M17, intrarea C, Sector 3, Bucureşti, România 
Localitate: Bucureşti Cod poştal: 030669 Ţară: România 
E-mail: dorin.dorian@mfinante.ro Telefon: (+4) 021 302 52 96 
Adresă Internet (URL) 
 www.fonduri-ue.ro, www.poat.ro 

Fax: (+4) 021 302 52 64 

VI.4) DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNŢ: zz/ll/aa  
 

ANEXA A LA ANUNŢUL DE ATRIBUIRE 
 



 
      

 
 

  6
www.fonduri-ue.ro 

SERVICII PREVĂZUTE ÎN SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 
 

Categoria nr.1 Descriere 
1 Servicii de întreţinere şi reparare 

2 Servicii de transport terestru2, inclusiv servicii de transport în vehicule blindate şi servicii 
de curier exceptând transportul poştal 

3 Servicii de transport aerian de călători şi de mărfuri exceptând transportul poştal 
4 Transport poştal, terestru3 sau aerian 
5 Servicii de telecomunicaţii 
6 Servicii financiare: 
 (a) servicii de asigurare (b) servicii bancare şi de investiţii4 

7 Servicii informatice şi servicii conexe 
8 Servicii de cercetare - dezvoltare5 
9 Servicii de contabilitate, de audit financiar şi de înregistrare contabilă 
10 Servicii de studiere a pieţei şi sondaje  
11 Servicii de consultanţă pentru afaceri şi management6 şi servicii conexe 

12 
Servicii de arhitectură, servicii de inginerie specializată şi servicii de inginerie integrată; 
servicii de proiectare urbanistică şi peisagistică; servicii conexe de consultanţă ştiinţifică şi 
tehnică; servicii de testări şi analize tehnice 

13 Servicii de publicitate 
14 Servicii de administrare, întreţinere şi curăţenie a imobilelor 
15 Servicii de publicare şi tipărire contra unei taxe sau pe baza unui contract 
16 Servicii de eliminare a deşeurilor şi a apelor uzate; salubrizare şi servicii similare 

Categoria nr.7 Descriere 
17 Servicii hoteliere şi restaurante 
18 Servicii de transport feroviar 
19 Servicii de transport pe apă 
20 Servicii anexe şi auxiliare transportului 
21 Servicii juridice 
22 Servicii de selecţie şi plasare a forţei de muncă8 
23 Servicii de investigaţie şi protecţie, cu excepţia serviciilor de transport cu vehicule blindate 
24 Servicii de învâţământ şi de formare profesională 
25 Servicii de sănătate şi asistenţă socială 
26 Servicii recreative, culturale şi sportive9 
27 Alte servicii 8 9 

1 Servicii menţionate la articolul 1 alineatul (2) litera (d) din anexa II A la Directiva 2004/18/CE. 
2 Cu excepţia serviciilor de transporturi feroviare incluse în categoria 18. 
3 Cu excepţia serviciilor de transporturi feroviare incluse în categoria 18. 
4 Cu excepţia contractelor de servicii financiare privind emiterea, cumpărarea, vânzarea şi transferul valorilor 

mobiliare sau a altor instrumente financiare şi a serviciilor prestate de băncile centrale. 
Sunt exceptate, de asemenea, serviciile de cumpărare sau de închiriere, prin orice mijloace financiare, de 
terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile sau drepturi asupra acestora; achiziţia serviciilor financiare 
prestate, indiferent de formă, în legătură cu contractul de cumpărare sau închiriere, se supune reglementărilor 
prezentei directive 

5 Cu excepţia serviciilor de cercetare - dezvoltare, altele decât cele prin care beneficiile revin exclusiv autorităţii 
contractante pentru a fi utilizate în desfăşurarea propriilor activităţi, cu condiţia ca serviciul prestat să fie 
remunerat în totalitate de către autoritatea contractantă. 

6 Cu excepţia serviciilor de arbitraj şi de conciliere. 
7 Servicii menţionate la articolul 1 alineatul (2) litera (d) din anexa II B la Directiva 2004/18/CE. 
8 Cu excepţia contractelor de muncă. 
9 Cu excepţia cumpărării, dezvoltării, producţiei sau coproducţiei de programe destinate difuzării, de către 
instituţii de radiodifuziune şi televiziune. 
 
 


