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Investeste in oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritara nr. 4 ,,Modernizarea Serviciului Public de Ocupare’’
Domeniul major de interventie 4.1 ,,Intarirea capacitatii SPO pentru furnizarea serviciilor 
de ocupare’’
Titlul proiectului: ,,SPO On-line- Intalnirea intre cererea si oferta de forta de munca’’
Contract POSDRU /111/4.1/S/92111

Nr. 624/06.11.2012

CAIET DE SARCINI 
pentru furnizarea softului / licentelor pentru  produsele constand in materiale de testare psihologica 

–teste SDH (HOLLAND SELF-DIRECTED SEARCH)-CPV 33156000-8, in cadrul proiectului 
„SPO On-line - Întalnirea intre cererea şi oferta de fortă de muncă’’ 

1.INFORMAŢII GENERALE  
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Timiş organizează, coordonează şi realizează 
la nivel judeţean, activitatea de ocupare a forţei de muncă şi de protecţie socială a persoanelor 
aflate în căutarea unui loc de muncă, având următoarele atribuţii:

- asigură şi coordonează aplicarea politicilor în domeniul ocupării şi formării profesionale;
- organizează,  prestează  şi  finanţează,  în  condiţiile  legii,  servicii  de  ocupare  şi  formare 

profesională  a  forţei  de muncă  neîncadrate  prin compartimentele  de specialitate  şi  prin 
prestatorii de servicii;

- asigură recrutarea şi plasarea forţei de muncă în străinătate atât în statele cu care România 
are încheiate acorduri bilaterale în domeniul forţei de muncă, cât şi în statele cu care nu are 
încheiate asemenea acorduri;

- acţionează pentru sprijinirea mobilităţii forţei de muncă şi pentru asigurarea flexibilităţii 
funcţionale a pieţei muncii;

- coordonează  şi  asigură  realizarea  prestaţiilor  pentru  înfăptuirea  politicii  de  ocupare  şi 
circulaţie  a forţei de muncă pe plan intern şi internaţional ; 

- organizează şi asigură, prin serviciile de specialitate, informarea, consilierea şi orientarea 
profesională  a  persoanelor  aflate  în  căutarea  unui  loc de muncă în  vederea  ocupării  şi 
realizării echilibrului între cererea şi oferta de forţa de muncă;

- asigură aplicarea măsurilor de protecţie socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de 
muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

- elaborează studii şi analize în domeniul ocupării şi formării profesionale; 
- propune programe de ocupare de nivel local, sau după caz, zonal;
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- elaborează în baza indicatorilor sociali stabiliţi  programe de activitate anuale, pe care le 
supune  aprobării  Agenţiei  Naţionale  pentru  Ocuparea  Forţei  de  Muncă  şi  raportează 
periodic realizarea prevederilor acestora; 

- realizează la nivel judeţean măsurile cuprinse în Planul de implementare la nivel local a 
legislaţiei armonizate cu acquis-ul comunitar.

Prezentul  caiet  de  sarcini  conţine  specificaţii  tehnice,  face  parte  integrantă  din 
documentaţia  de atribuire în vederea participării  la  procedura de achiziţie  pentru furnizarea 
softului  /  licentelelor  pentru   produsele  constand in  materiale  de  testare  psihologica  –teste  SDH 
(HOLLAND  SELF-DIRECTED  SEARCH)-CPV  33156000-8  si  constituie  ansamblul  cerinţelor 
minimale pe baza cărora se elaborează de către ofertant propunerea tehnico-financiară. 

2.OBIECTUL ACHIZITIEI  -  Achiziţie  publică-  Negociere  fara  publicarea  prealabila  a  unui 
anunt de participare -  a  softului /  licentelelor pentru  produsele constand in materiale de testare 
psihologica  –teste  SDH (HOLLAND SELF-DIRECTED SEARCH)  in  cadrul  proiectului  „SPO 
On-line - Întalnirea intre cererea şi oferta de fortă de muncă’’. 

3. SPECIFICATII TEHNICE 
Ofertele  care  nu  îndeplinesc  cumulat  cerinţele  minimale  privind  caracteristicile  tehnice  vor  fi 
considerate  neconforme.  Caracteristicile  specificate  în  caietul  de  sarcini  sunt  minimale  şi 
obligatorii.  Toate produsele se vor achiziţiona într-o singura transa, in maxim  3 zile de la data 
semnarii contractului de furnizare. 

Caracteristicile  principale  ale  produselor  care  urmeaza  a  fi  achizitionate  se  prezinta  in  tabelul 
urmator. 

Descrierea produsului Bucati

Manualul tehnic SDS
2

Ghid de utilizare SDS
2

Punct online pentru administrarea/scorarea 
SDS 3800
Caiet de testare pentru SDS 100
Caiet “Tu si cariera ta” pentru SDS 2
Caiet de cautare ocupationala pentru SDS 2
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SDS sau testul Holland este un instrument utilizat în autoevaluarea intereselor vocationale. El se 
adreseaza persoanelor cu varste peste 14 ani care sunt interesate de orientarea în cariera. Testul este 
bazat  pe  modelul  Holland (RIASEC),  are  228  de  itemi,  verbali  cotati  pe  o  scala  dihotomica  
adevarat/fals. Conceptele masurate sunt împartite pe trei categorii: 

I. activitati, competente, ocupatii, autoevaluari;
II. II. ariile hexagonului Holland și 
III. indicii  de  congruenta,  consistenta  și  diferentiere,  la  care  se  adauga  codul  rezumativ  

aspirational. Timpul de administrare este de 40 de minute.
 
Conditii generale minime OBLIGATORII pentru produsele enumerate in tabelul de mai sus: 
Garantia -  3 ANI de zile. 

Caracteristicile  tehnice  solicitate  precum  si  celelalte  prevederi  mentionate  sunt  minime  si 
obligatorii. Toate produsele oferite trebuie sa fie însotite de toate accesoriile necesare functionarii 
lor la parametrii ceruti prin prezenta specificatie tehnica, chiar daca beneficiarul a omis solicitarea 
lor explicita. 

Service în perioada de garantie
Se va asigura în mod obligatoriu interventie de specialitate în perioada de garantie în maxim 48 ore 
de la anuntarea inadvertentelor prin telefon, mail sau fax. 

Produsele  livrate  trebuie  însotite  de instructiuni  clare  si  detaliate  de  folosire,  scrise  in  limba 
romana. 

Livrare – in termen de maxim 3 zile de la data semnarii contractului de furnizare .

5. Perioada de valabilitate a ofertei
Se solicită o perioadă de valabilitate a ofertei de 60 zile.

6. Modalităţi de plata- conform model contract.

AJOFM TIMIS 
Prin Manager de proiect 
Liviu Negut 

Intocmit 
Av. Carmen Novac 


