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MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII 

 
Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului 

 

 

Nr. 556/18.05.2021 

 

PROCEDURĂ SELECŢIE PARTENER  

PENTRU PROIECT FINANȚAT PRIN 

PORTOFOLIUL PROIECTE STRATEGICE RIS3 NORD-EST 

  

 

 

I. CADRU LEGAL 

        Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP anunţă organizarea 

unei proceduri de selecţie a unui partener pentru încheierea unui Acord de parteneriat în vederea elaborării, 

depunerii şi implementării unui proiect în cadrul Programului Operațional Regional Nord-Est 2021-2027, 

Portofoliul Proiecte Strategice RIS3 Nord-Est, în concordanță cu Strategia de Specializare Inteligentă a 

Regiunii Nord-Est (RIS3 Nord-Est), Sector/Nișă: 4. TIC/Dezvoltare de noi produse TIC hardware & software 

și soluții de testare, în conformitate cu prevederile: 

● O.U.G. nr. 80/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fondurilor 

europene, privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-

2027; 

● O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora 

pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

● H.G. nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 

64/2009; 

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii 

parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru viitorul proiect, precum și criteriile de 

eligibilitate, sunt specificate în Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice de accesare a fondurilor destinate 

pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniul specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Est, 

publicat pe pagina Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, respectiv: https://www.adrnordest.ro/ . 

NOTĂ: Neîndeplinirea acestor cerinţe şi a criteriilor de eligibilitate determină respingerea oricărei 

candidaturi. 

II. PROFILULCANDIDAȚILOR 

Candidații trebuie să fie  actori cu o contribuție directă la realizarea indicatorilor proiectului, cu competențe 

și experiență în activitățile proiectului, având sediul social în Regiunea Nord-EST.  

 

https://www.adrnordest.ro/
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III. DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A DOSARELOR DE CANDIDATURĂ ȘI MODALITATEA 

DE DEPUNERE 

Candidații interesați să participe la selecție pot trimite documentele până pe data de  31 mai 2021, ora 16:00, 

pe e-mail la adresa office@infp.ro sau la sediul INCDFP, Str. Călugăreni nr. 12, Oraș Măgurele, Jud. Ilfov, 

cod poștal 077125, cu mențiunea ”Dosar candidatură selecție partener pentru proiect”. 

Documentele vor fi completate, semnate și ștampilate de reprezentantul legal. 

Calendarul procedurii este prezentat în Anexa 5. 

Rezultatele selecţiei vor fi publicate pe site-ul INCDFP, la aceeaşi secţiune unde a fost publicat anunţul 

privind intenţia de selectare. 

 

IV. DATE GENERALE DESPRE PROIECT 

1. Titlul proiectului:  

Centru regional de cercetare  pentru reducerea riscului seismic datorat cutremurelor puternice din 

zona Vrancea - (SEISMA). 

2. Obiectivele generale: 

● prevenirea dezastrelor naturale generate de cutremurele de pământ prin realizarea unor sisteme de 

monitorizare seismică la nivelul fiecărei Unități Administrativ-Teritoriale (UAT); 

● dezvoltarea unui sistem de alertă timpurie și consolidarea capacităților de reacție la dezastre, la nivel 

local și regional, pe baza rezultatelor cercetării în acest domeniu; 

● colaborarea interinstituțională la nivel local și regional, în ceea ce privește atenuarea efectelor 

naturale, în general, și în special a cutremurelor, care afectează mediul și societatea pe zone destul de 

vaste;  

● derularea de activități de informare, educare și instruire  a comunităților locale, cu privire la impactul 

și efectele cutremurelor, utilizând tehnologii noi și resurse digitale și analogice special dezvoltate. 

3. Obiectivele specifice estimate: 

● realizarea unui sistem de monitorizare seismică la nivelul fiecărei Unități Administrativ-Teritoriale 

(UAT), a unui sistem de alertă la cutremur la nivel regional; 

● elaborarea unui studiu integrat privind seismicitatea, hazardul și impactul seismic, realizarea unui 

studiu de amplasament pentru implementarea rețelei de monitorizare seismică;  

● realizarea unui centru mobil expozițional destinat cutremurelor, unde se vor desfășura activități 

educaționale și demonstrative, realizarea unui software pentru aplicații mobile și simulare; 

● proiectarea și implementarea software-ului pentru elaborarea scenariilor pentru risc seismic, 

actualizarea procedurilor pentru unitățile speciale de intervenție, elaborarea unui plan de comunicare 

interinstituțional; elaborarea unui ghid de acțiuni în caz de cutremur; organizarea de dezbateri cu 

potențialii/principalii beneficiari, părțile locale interesate; 

● realizarea unor aplicații software specifice monitorizării unor obiective majore; 

● dezvoltarea unui sistem integrat de educație, o platformă educațională pentru informarea și instruirea 

principalilor beneficiari și, în special, a populației, cu privire la implicațiile riscurilor seismice; 

● realizarea unui portal de integrare a datelor primare provenite de la rețelele de senzori de monitorizare 

seismică și a informațiilor operative provenite de la  entitățile centrale și locale implicate în acțiuni în 

caz de cutremur, unitățile speciale de intervenție etc. Această soluție informatică modulară va furniza 

beneficiarilor o gamă largă de instrumente de reflectare situațională și de management a dezastrelor 

mailto:office@infp.ro


  

   

Str. Călugareni, nr. 12 Măgurele, Ilfov România, Cod poştal 077125, Tel. +40.214.050.670,  
contact @infp.ro, office@infp.ro 

seismice, printre care: tablou sinoptic în timp real de comandă și control, platformă de simulare și 

elaborare a unor scenarii seismice, componente desktop și mobile de alertă și avertizare seismică. 

4. Principalele rezultate estimate: 

● un studiu regional privind impactul cutremurelor;  

● o rețea de monitorizare seismică; 

● o aplicație/soft de simulare seismică,  

● aplicații/soft-uri dedicate pentru dispozitive mobile pentru alertare; 

● simulatoare seismice mobile. 

5. Principalele activităţi: 

A1: Dezvoltarea infrastructurii de monitorizare a riscurilor geofizice (cutremure) și realizarea unui sistem 

regional de monitorizare seismică și de alertă; 

A2: Îmbunătățirea capacităților instituționale și crearea unei legături interinstituționale între actorii principali 

locali și regionali implicați și interesați în acțiuni de atenuare a daunelor în caz de cutremur; 

A3: Derularea de activități de informare, educare și instruire a comunităților locale cu privire la impactul și 

efectele cutremurelor, utilizând tehnologii noi și resurse digitale și analogice special dezvoltate; 

A4: Comunicarea și diseminarea proiectului; 

A5: Activități  privind managementul proiectului. 

6. Activităţile în care va fi implicat partenerul: 

Referitor la activitățile prevăzute în cadrul proiectului, partenerul se va implica în aceste activități  în funcție 

de specificul fiecăruia astfel: 

A1: Dezvoltare soft pentru platforma de implementare a proiectului; 

A2: Crearea unei legături interinstituționale între actorii principali locali și regionali implicați și interesați în 

acțiuni de atenuare a daunelor în caz de cutremur; 

A3: Activități de informare, educare și instruire a comunității locale; 

A4: Comunicarea și diseminarea proiectului; 

A5: Activități privind managementul proiectului.  

7. Valoarea estimată a proiectului 

Bugetul estimativ al proiectului este de 12.623.814 euro.  

8. Durata proiectului 

Perioada estimată pentru implementarea proiectului este de 36 de luni. 

V. CONDIȚII GENERALE DE ELIGIBILITATE ȘI SELECȚIE  

Candidații trebuie să îndeplinească în mod cumulativ condițiile apelului de proiecte Programul Operațional 

Regional 2021-2027, Strategia de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est 

(versiunea septembrie 2020), disponibil la https://www.adrnordest.ro/ce-oferim/specializare-inteligenta/, 

https://old.adrnordest.ro/user/file/news/20/Strategia%20de%20Cercetare%20si%20Inovare%20pentru%20S

pecializare%20Inteligenta%20a%20Regiunii%20Nord-Est%20%28versiunea%20avizata%20CRI%29.pdf . 

Condiții de eligibilitate candidat: 

● este entitate legal constituită în România, cu personalitate juridică (cu excepția Persoanelor Fizice 

Autorizate, întreprinderi individuale sau echivalent, care nu sunt eligibile),  

https://www.adrnordest.ro/ce-oferim/specializare-inteligenta/
https://old.adrnordest.ro/user/file/news/20/Strategia%20de%20Cercetare%20si%20Inovare%20pentru%20Specializare%20Inteligenta%20a%20Regiunii%20Nord-Est%20%28versiunea%20avizata%20CRI%29.pdf
https://old.adrnordest.ro/user/file/news/20/Strategia%20de%20Cercetare%20si%20Inovare%20pentru%20Specializare%20Inteligenta%20a%20Regiunii%20Nord-Est%20%28versiunea%20avizata%20CRI%29.pdf
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● nu se află în niciuna din situațiile de excludere prevăzute în cadrul Regulilor generale privind 

partenerii în cadrul cererilor de finanțare nerambursabilă prin POR; 

● au expertiză în implementarea a cel puțin 1 proiect cu finanțare nerambursabilă sau au experiență de 

cel puțin 12 luni în domeniul activităților proiectului; 

● sunt operatori de prelucrare a datelor cu caracter personal autorizat sau declară că se angajează să se 

autorizeze în acest sens; 

● își asumă răspunderea pentru sustenabilitatea măsurilor sprijinite în cadrul proiectului ce decurg în 

mod direct din activitățile pe care și le asumă în calitate de partener. 

 

Candidații declarați eligibili (conform criteriilor din Anexa 3) vor intra în procedura de selecție. 

Condiții de selecție candidat:  

● capacitate tehnică: se evaluează experiența și expertiza candidatului cu privire la: 

- resursele umane/ expertiza deținută; 

- furnizarea resurselor materiale relevante: spații de lucru, săli de conferință, săli pentru desfăşurarea 

activităților de consiliere şi orientare profesională etc. 

● capacitatea financiară – se evaluează valoarea maximă a finanțării nerambursabile care poate fi 

accesată de partener în conformitate cu prevederile din apelul de proiecte Programul Operațional 

Regional 2021-2027, Strategia de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii 

Nord-Est (versiunea septembrie 2020). 

- partenerul este obligat să contribuie financiar la realizarea proiectului prin asigurarea unei părți din 

cota de cofinanțare a proiectului;  

- partenerul  trebuie să demonstreze că are capacitatea de a gestiona bugete; 

- partenerul demonstrează capacitatea financiară, respectiv dispune de resursele financiare necesare, 

în funcție de tipul organizației; 

Punctarea candidaților se face în conformitate cu Anexa 4.  

Condițiile de eligibilitate și condițiile de selecție sunt ELIMINATORII.  

 

ATENȚIE! O entitate cu personalitate juridică nu poate participa în mai mult de 5 proiecte pentru fiecare 

cerere de propuneri de proiecte. Pentru aceasta, candidații vor da o declarație pe proprie răspundere, prin care 

declară numărul de proiecte pentru care au aplicat în aceeași cerere de propuneri de proiecte. 

 

VI. DOSARUL DE PARTICIPARE 

Dosarul de participare poate fi: 

● trimis pe e-mail la adresa office@infp.ro. Se va menționa la subiectul mesajului ”Dosar de participare 

la selecția de parteneri pentru proiect”; 

● depus la secretariatul INCDFP, în plic închis, într-un singur exemplar, menționând pe plic  ”Dosar de 

participare la selecția de parteneri pentru proiect”. 

Dosarul de participare trebuie să conțină următoarele documente: 

A. Scrisoare de intenție (Anexa 1) - originalul va fi comunicat de candidatul declarat admis, în termen 

de 3 zile de la data afișării rezultatelor definitive 

B. Fișa partenerului (Anexa 2) - originalul va fi comunicat de candidatul declarat admis, în termen de 

3 zile de la data afișării rezultatelor definitive 

C. Documente de calificare: 

mailto:office@infp.ro
mailto:contact@infp.ro
mailto:contact@infp.ro
mailto:contact@infp.ro
mailto:contact@infp.ro
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● Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal (semnată și ștampilată de către acesta) că 

nu se încadrează în niciuna dintre situațiile de excludere stipulate în cadrul Programului Operațional 

Regional 2021-2027, Strategia de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă (versiunea 

septembrie 2020). 

● Declarație pe propria răspundere (semnată și ștampilată de către reprezentantul legal) prin care își 

asumă să depună toate diligențele pentru a asigura resursele financiare și umane necesare pe toată 

durata de implementare a proiectului și susținerea cofinanțării; 

● Documente constitutive/ statutare/ certificate de înregistrare fiscală/ Certificatul de Înregistrare la 

Registrul Comerțului/ Certificat constatator – copie conform cu originalul. 

D. Documente de evaluare: 

● Bilanț pe ultimii 3 ani (copie conform cu originalul) din care să rezulte veniturile, pentru a proba 

capacitatea financiară de realizare a activităţilor din proiect. 

● Experiența relevantă - se vor prezenta documente considerate relevante pentru a demonstra 

experiența partenerului pentru domeniul proiectului; 

● Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor și taxelor locale; 

● Certificat fiscal eliberat de Administrația financiară teritorială privind îndeplinirea obligațiilor de 

plată la bugetul de stat; 

● Nota justificativă care va conține o analiză a valorii adăugate a parteneriatului în ceea ce privește 

utilizarea eficientă a fondurilor, precum și rolul partenerului în implementarea proiectului. Aceasta va 

fi însoțită de: 

- CV-urile în format EUROPASS ale persoanelor propuse de partener pentru participare la proiect. 

Fiecare CV trebuie să specifice poziția pe care o va ocupa în cadrul proiectului și să conțină experiența 

specifică;  

- Lista de activități și subactivități care vor conduce la atingerea activității generale și eligibile ale 

Strategiei de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est (versiunea 

septembrie 2020); 

- Lista resurselor materiale deținute de partener și propuse pentru utilizare în cadrul proiectului (ex: 

materiale, echipamente, vehicule, spații disponibile pentru desfășurarea activităților proiectului etc).  

Documentele solicitate vor fi prezentate în limba română, depuse în forma precizată şi termenul solicitat, 

asumate de reprezentantul legal (semnate şi ştampilate, după caz). 

Nedepunerea unuia dintre documentele solicitate mai sus, conduce la excluderea candidatului din procedura 

de selecție.  

VII. EVALUAREA CANDIDAȚILOR 

Candidații care îndeplinesc condițiile de eligibilitate și selecție vor trece în etapa de evaluare, etapă în care 

se va folosi Grila de evaluare (Anexa 4). Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100, conform grilei.  

Vor fi declaraţi admişi candidaţii care întrunesc un punctaj de minim 65 de puncte.  

 

  VIII. PUBLICAREA REZULTATELOR 

Rezultatul selecției va fi publicat pe site-ul instituției la adresa http://www.infp.ro/, conform Calendarului 

procedurii - Anexa 5.  

 

IX. SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR 

http://www.infp.ro/
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Eventualele contestații se pot depune în termen de 1 zi lucrătoare de la data publicării rezultatului selecției, 

pe e-mail la adresa office@infp.ro sau direct la secretariatul INCDFP, 

 

X. REZULTATELE DEFINITIVE  

Rezultatele definitive se publică pe site-ul INCDFP, la adresa http://www.infp.ro 

 

Anexe: 

Anexa 1 - Scrisoare de intenţie  

Anexa 2 - Fișa partener 

Anexa 3 - Grilă de evaluare etapa de calificare a candidaților 

Anexa 4 - Grilă evaluare și selectare a participanților 

Anexa 5 - Calendar procedură 
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ANEXA 1 

SCRISOARE DE INTENȚIE 

 

Pentru participarea ca partener în cadrul unui proiect finanţat din Programul Operațional Regional Nord-Est 

2021-2027, ce urmează a fi depus de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica 

Pământului din Măgurele, Ilfov 

 

În urma anunţului dumneavoastră privind încheierea unui Acord de Parteneriat pentru depunerea 

cererii de finanţare în cadrul Programul Operațional Regional Nord-Est 2021-2027, Sector/ Nișă: ........ 

„……………….....…………………………”, Prioritatea de investiții …....…............ 

„..………………………..………..”, ....................................................... (denumirea partenerului), își 

exprimă intenţia de a participa ca partener  alături de organizaţia dumneavoastră. 

Precizăm că .................................................................. (denumirea partenerului), se încadrează în 

categoriile de solicitanţi/ parteneri eligibili pentru Cererea de propuneri menționate mai sus.  

De asemenea, organizaţia noastră a acumulat experienţă în domeniul la care se referă tema proiectului, 

dispune de personal specializat și de resurse materiale pentru implementarea activităţilor unui proiect din 

Programul Operațional Regional Nord-Est. 

Detalii conform Anunțului de Selecție Parteneri: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

Având în vedere cele prezentate, considerăm că organizaţia noastră poate deveni partener în cadrul 

prezentului proiect. 

 

Numele şi prenumele reprezentantului legal,                                                               Data,     

     

Semnătura şi ştampila 
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ANEXA 2 

 

FIŞA PARTENERULUI 

Denumire organizaţie  

Acronim   

Cod de înregistrare fiscală  

Număr de înregistrare în Registrul 
Comerţului 

 

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi 
Fundaţiilor 

 

Anul înfiinţării  

Date de contact 

(adresă, tel., fax, e-mail) 

 

 

Persoana de contact 
(nume, poziţia în organizaţie) 

 
 

Descrierea activităţii partenerului, 
relevantă pentru acest proiect 

Vă rugăm să descrieţi dacă în obiectul de activitate al organizaţiei se 
regăsește prestarea de servicii de natura celor care sunt necesare 
implementării proiectului, conform cu activitatea/ activităţile la care doriţi 

să fiţi partener. 

Experiența relevantă a partenerului 
pentru domeniul proiectului 

Descrieţi experienţa privind implementarea unor proiecte relevante pentru 
prezenta Cerere de Proiecte. Faceţi referire la scurta descriere a proiectelor, 
buget, an obţinere finanţare  

și/sau   
Descrieti experienţa în domeniul activității/ activităţilor prezentului 

proiect.  

Activitatea /activităţile cadru din 

cadrul proiectului în care doriţi să vă 
implicaţi  

Vă rugăm să detaliaţi modalitatea de implicare a organizaţiei 
dumneavoastră în elaborarea şi implementarea proiectului. 

 
Resurse umane 

Se va trece nr. total de angajaţi, din care personalul relevant pentru 
implementarea activităţilor în care ofertantul dorește să se implice și pe 

care le-a menţionat mai sus. 

Anul 2018  

Număr mediu de angajaţi  

Cifra de afaceri  

Profitul net al exerciţiului financiar 

(conform bilanţ) 
 

Pierderea netă a exerciţiului financiar 

(conform bilanţ) 
 

Anul 2019  

Număr mediu de angajaţi  

Cifra de afaceri  
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Profitul net al exerciţiului financiar 

(conform bilanţ) 
 

Pierderea netă a exerciţiului financiar 

(conform bilanţ) 
 

Anul 2020  

Număr mediu de angajaţi  

Cifra de afaceri  

Profitul net al exerciţiului financiar 
(conform bilanţ) 

 

Pierderea netă a exerciţiului financiar 
(conform bilanţ) 

 

Proiecte finanţate din fonduri nerambursabile1 derulate/ coordonate/ administrate în ultimii 5 ani (daca este 
cazul). Pentru fiecare proiect relevant, completați câte un tabel după modelul de mai jos: 

Titlul proiectului (conform 
contractului de finanţare) 

 

ID-ul proiectului (acordat de instituţia 

finanţatoare) 
 

Beneficiar proiect  

Calitatea avută în cadrul proiectului 
(solicitant / partener) 

 

Obiectivul proiectului  

Stadiul implementării proiectului Implementat sau în curs de implementare 

Rezultatele parţiale sau finale ale 

proiectului 
 

Valoarea totală a proiectului  

Sursa de finanţare (bugetul de stat, 
local, surse externe nerambursabile, 

surse externe rambursabile, etc) 

 

Numele instituţiei finanţatoare  

Valoarea angajată (cheltuită) în 
proiect 

 

Notă:  
Informaţiile furnizate se consideră a fi conforme cu realitatea și asumate pe propria răspundere de 

reprezentantul legal. 

                    

Numele şi prenumele reprezentantului legal,       Data  

 

Semnătura şi ştampila 
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 ANEXA  3  

 

GRILA EVALUARE ETAPA DE CALIFICARE A PARTICIPANȚILOR  

O.N.G. / SC etc. 

 
Participant: ___________________ 
 

Criteriu calificare DA NU 
NU ESTE 

CAZUL 

I. Conformitatea documentelor     

Au fost depuse toate documentele solicitate prin prezentul anunț de 
selecţie 

   

Documentele solicitate respectă modelul publicat pe site-ul 

http://www.infp.ro/index.php  

   

Documentele date ca model sunt integral și corect completate    

II. Capacitatea participantului de a furniza servicii corespunzător 

activităţilor proiectului  
   

Are sediul social în România, in regiunea Nord-Est    

Organizația ofertantă are inclus în obiectul de activitate realizarea de 

activități de natura celor care sunt necesare implementării proiectului 

   

Coordonatorul de proiect trebuie să aibă studii de doctorat în domeniu 
(dovedite prin diploma de doctor 

   

Coordonatorul trebuie să își desfășoare activitatea în cadrul organizației 

ofertante prin contract de muncă (extras revisal) sau poziție de asociat sau 
administrator în cadrul organizației (certificat constatator) 

   

Coordonatorul de proiect a coordonat cel puțin un proiect cu finanțare 

nerambursabilă și/sau are experiență în domeniul activităților proiectului 

   

Echipa de proiect propusă conține experți în domeniul activităților 
solicitate (ex. expert dezvoltare software, expert baze de date). Aceștia 
trebuie să-și desfășoare activitatea în cadrul organizației ofertante 

(dovedită prin contract de muncă – extras revisal sau poziție de asociat 
sau administrator – certificat constatator 

   

Organizația ofertantă are experiență în pregătirea și derularea cel puțin a 

unui proiect care să includă soluții de inteligență artificială 

   

Organizația are experiență, în ultimii 3 ani,  în pregătirea și derularea a 
cel puțin un proiect integrat hardware și software, cu tehnologii de tip 

open source, cu finanțare nerambursabilă, ce conține activități de 
cercetare în partneriat cu instituții publice (precizarea instituției care 
finanțează proiectul, precizarea instituției publice cu care se desfășoară 

activitatea de cercetare în parteneriat, descrierea soluției integrate 
hardware și software, a tehnologiilor open source utilizate) 

   

Organizația are capacitatea financiară și operațională pentru reaizarea 

activităților proiectului  

   

http://www.infp.ro/index.php
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III. Conduita ofertantului     

Nu se află în niciuna din situaţiile de excludere prevăzute în Programul 
Operațional Regional Nord-Est 2021-2027, Strategia de Cercetare și 

Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est (versiune 
septembrie 2020) 

   

 

Notă: Oferatantul se consideră calificat numai în cazul în care la toate criteriile de calificare a fost bifată 
rubrica “DA”. 
 

 
Comisia de evaluare, 
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ANEXA 4 

 

 

GRILA EVALUARE ETAPA DE SELECȚIE A PARTICIPANȚILOR  

 

Participant: _____________________ 

 

Nr. 

crt. 

Criterii de evaluare Punctaj 

maxim 

Punctaj 

participant 

1. Capacitatea operaţională a resursei umane a ofertantului 90  

1.1 Coordonatorul de proiect 40   
Experiența coordonatorului de proiect în activitate în cadrul 
companiei ofertante prin contract de muncă (extras revisal) sau 
poziție de asociat sau administrator în companie (certificat 

constatator) 
o Experiență  începător: 0-2 ani:  0 pct. 

o Experiență nivel minim: 2-5 ani: 6 pct. 
o Experiență nivel mediu: 5-10 ani: 12 pct 
o Experiență nivel înalt: 10 ani: 20 pct 

Maxim: 20 pct. 
 

 
Capabilitatea știintifică a coordonatorul de proiect prin publicații 
cu factor de impact >1 în ultimii 3 ani, după cum urmează: 

o 0-2 articole ISI: 0 pct 
o 3-4 articole ISI: 10 pct 

o 5-6 articole ISI: 20 pct 
Maxim: 20 pct. 
 

 
 

 

1.2. Echipa de proiect 50  

 Capabilitatea tehnică a echipei de proiect prin experții cheie 
(expert dezvoltare software, expert baze de date, expert 
platformă) dovedită cu recomandări din partea beneficiarilor 

pentru participare în proiecte integrate software, pentru fiecare 
dintre experții specificați: 

o 0-1 recomandări: 0 pct. 
o 2-4 recomandări: 5 pct. 
o 5-6 recomandări: 10 pct. 

 
Maxim: 50 pct. 
 

 

 

2 Capacitatea operațională a ofertantului 60  

2.1. Organizația ofertantă are experiență de cel puțin un proiect 
integrat hardware și software care să includă componente de 
licențe, analiză, dezvoltare pe tehnologii de tip open source, 

20 
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testare, instruire și cel puțin un modul de inteligență artificială (se 
va prezenta o recomandare de la beneficiar, proces verbal de 
acceptanta finală, descrierea componentelor sistemului integrat) 

o buget proiect 0 - 500.000 Euro: 0 pct. 
o buget proiect 500.000 – 1.000.000 Euro: 5 

pct. 
o buget proiect 1.000.000 – 1.500.000 Euro: 10 

pct. 

o buget proiect 1.500.000 – 2.000.000 Euro: 15 
pct. 

o buget proiect 2.000.000 – 2.500.000 Euro: 20 
pct. 

Maxim: 20 pct. 

 

2.2. Organizația ofertantă are experiență, în ultimii 3 ani,  în pregătirea 
și derularea a cel puțin a unui proiect integrat hardware și 

software, cu tehnologii de tip open source, cu finanțare 
nerambursabilă, ce conține activități de cercetare în partneriat cu 

instituții publice (precizarea instituției care finanțează proiectul, 
precizarea instituției publice cu care se desfășoară activitatea de 
cercetare în parteneriat, descrierea soluției integrate hardware și 

software, a tehnologiilor open source utilizate) 
o finanțare 0 - 200.000 Euro: 0 pct. 
o finanțare 200.000 – 400.000 Euro: 5 pct. 

o finanțare 400.000 – 600.000 Euro: 10 pct. 
o finanțare 600.000 – 800.000 Euro: 15 pct 

o finanțare 800.000 – 1.000.000 Euro: 20 pct 
 
Maxim: 20 pct. 

 

20 

 

2.3. Organizația ofertantă are experiență, în pregătirea și derularea cel 
puțin a unui proiect comercial, care include soluții de inteligență 

artificială (precizarea beneficiarului și a soluției de inteligență 
artificială (IA) utilizate)  

o 1 proiect care include soluție de IA: 0 pct. 
o 2 proiecte care includ soluție de IA: 10 pct. 
o 3 proiecte care includ soluție de IA: 20 pct. 

 
Maxim: 20 pct. 

 

20 

 

2.4. Organizația ofertantă are capacitatea financiară pentru derularea 
proiectului prin realizarea cumulativă a unei cifre de afaceri în 
ultimii 2 ani (prezentare bilanț sau balanță de verificare luna 

decembrie), dupa cum urmează: 
o Cifra de afaceri: 0 - 500.000 Euro: 0 pct. 

o Cifra de afaceri: 500.000 – 1.000.000 Euro: 5 
pct. 

o Cifra de afaceri: 1.000.000 – 1.500.000 Euro: 

10 pct. 
o Cifra de afaceri: 1.500.000 – 2.000.000 Euro: 

15 pct 

20 
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o Cifra de afaceri: 2.000.000 – 2.500.000 Euro: 
20 pct 

Maxim: 20 pct 

 

3 Metodologia de implementare a proiectului       30  

 Organizația ofertantă va prezenta o metodologie de implementare 
a proiectului, în următoarele condiții: durata proiectului 36 luni, 

alocarea echipei de proiect cu experții cheie și experții 
suplimentari pentru fiecare etapă și competentă, modalitatea de 

realizare a obiectivelor proiectului. 

      30 

 

    

 TOTAL  200  

 

 

Comisia de evaluare: 
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ANEXA 5 

 

 

 

CALENDAR PROCEDURĂ 

 

 

 

Data publicării anunțului de selecție  18.05.2021 

Termen limită de depunere dosare de participare 31.05.2021, 

ora 16.00 

Termen de solicitare clarificări (1 zi lucrătoare de la termenul limită de 

depunere a dosarului de participare) 
02.06.2021 

Termen de răspuns (1 zi lucrătoare de la data primirii solicitării de 

clarificări) 

03.06.2021,ora 

16.00 

Publicare rezultate evaluare dosare de participare  04.06.2021 

Termen de depunere contestații la rezultate evaluare 07.06.2021, 

ora 16.00 

Termen de soluționare a contestațiilor  08.06.2021 

Afișare rezultate finale  08.06.2021 

 

 


