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ANUNȚ CONSULTAREA PIEȚEI 

 

 

Prin prezenta, vă informăm că Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici 

și Mijlocii, în calitate de Beneficiar, inițiează o consultare a pieței în vederea achiziționării unui 

sistem informatic integrat ERP (Enterprise Resource Planning) adaptat specificului activității 

societății, capabil sa gestioneze volume mai mari de date, să permită extinderea cu noi module 

pentru gestionarea altor componente ale afacerii, iar aceste module să fie integrate perfect cu cele 

existente.  
 

1. Informații generale despre Beneficiar: 

Denumire beneficiar: Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și 

Mijlocii SA-IFN  

 

Adresă: Str. Stefan Iulian nr. 38, sector 1, București  

Localitate: Bucureşti Ţara: România  

Cod fiscal: 14367083  

Persoana de contact pentru procedura de consultare: 

Bătrînca Mihaela – Direcția achiziții și secretariat general 

Camelia Damian – Direcția IT și Digitalizare  

Telefon: 

+4021.310.18.74,  

int. 148 

E- mail: mihaela.batrinca@fngcimm.ro  

 camelia.damian@fngcimm.ro   

Fax:       

+4021.310.18.57 

Adresa de internet: www.garantare.ro; www.fngcimm.ro  

 

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA - IFN 

(denumit în continuare FNGCIMM SA – IFN sau Fond), înfiinţat în decembrie 2001 prin H.G. nr. 

1211/2001, este instituție financiară, cu capital de risc, persoană juridică română de drept privat, 

organizată ca societate pe acțiuni, cu acționar unic statul român.  

Fondul își desfășoară activitatea în nume și cont propriu, prestand pentru persoanele juridice legal 

constituite, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM), servicii financiare de natura 

finanțărilor, garanțiilor și asumarea angajamentelor de finanțare sau de garantare a creditelor, 

precum și a oricăror alte instrumente de finanțare necesare punerii în aplicare a obiectului specific 

de activitate al acestora, în condițiile legii. 

Înfiinţarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii a 

fost motivată de importanţa sectorului IMM în ansamblul economiei naţionale şi de potenţialul lui 

de a participa la crearea produsului intern brut, la dezvoltarea exporturilor, precum şi la crearea de 

noi locuri de muncă. Fondul livrează către clienții săi servicii de garantare/finantare. Serviciile de 

garantare pentru toate produsele sunt expuse la risc și pot avea cereri de plată din partea 

Finantatorilor.  
 

2. Aspectele supuse consultării: 

În vederea pregătirii procedurii, prin raportare la obiectul achiziției sus mentionat, organizăm o 

consultare a pieței în vederea analizării  opiniilor, sugestiilor și recomandărilor primite din partea 

operatorilor economici pentru identificarea unei soluţii informatice integrate ERP și determinarea 

valorii estimate a achiziției. 

Principalele aspecte supuse consultării sunt următoarele: 

a) estimarea valorii achiziției sistemului informatic de tip ERP; 

b) estimarea valorii serviciilor de suport după implementare;  

c) estimarea necesarului de infrastructura;  

d) calibrarea cerințelor, recomandări privind cerințele. 
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Scopul prezentului anunț este identificarea soluțiilor de pe piata de profil și stabilirea bugetul 

necesar pentru achizitionarea unui sistem informatic integrat de tip ERP, având următoarele 

componente: 

➢ servicii de implementare (analiza, configurare, testare, migrare de date, pregătire si intrare 

in producție si stabilizare după intrarea in producție);  

➢ licențele sistemului ERP si mentenanța aferenta, inclusiv sistemul de baza de date necesar 

pentru implementare;  

➢ infrastructura hardware necesară;  

➢ serviciile de instalare pentru infrastructura hardware propusă;  

➢ servicii de management de proiect aferente implementării.  
 

Sistemul informatic integrat propus in cadrul acestui demers va fi proiectat, fabricat, livrat, instalat, 

testat și pus în funcțiune ca un sistem la cheie, complet integrat, scalabil, deschis, extensibil, 

flexibil, cu atribute înalte de securitate și disponibilitate, interoperabil cu alte sisteme 

informaționale, prin interfețe care vor fi descrise in caietul de sarcini. Sistemul informatic integrat 

va fi implementat într-o arhitectura de înalta disponibilitate si care sa asigure protecția in timp a 

investiției. 

Ca urmare a implementării acestui sistem, Beneficiarul se așteaptă la următoarele beneficii: 

➢ Reducerea timpilor de transmitere de către Bancă a informațiilor privind cererea și 

actualizarea garanțiilor; 

➢ Simplificarea execuției pentru personalul din Fond și din Bănci cu privire la activitățile 

de acordare și administrare garanții; 

➢ Reducerea timpilor de execuție și decizie pe fluxurile proceselor operaționale și 

financiare din cadrul Fondului; 

➢ Creșterea nivelului de automatizare a fluxurilor de prelucrare de date, eliminarea 

tuturor activitatilor manuale; 

➢ Creșterea nivelului de acuratețe, de conformitate si integritate a datelor din sistemele 

informatice ale Fondului și respectiv ale Băncilor; 

➢ Creșterea nivelului de structurare a principalelor categorii de rapoarte financiare 

respectiv operaționale și simplificarea accesului utilizatorului la rapoartele necesare. 

Termenul până la care se transmit propunerile operatorilor economici interesați în cadrul 

procesului de consultare: 10.02.2023.  

Propunerile pot fi transmise prin e-mail, la următoarele adrese: daniel.teliceau@fngcimm.ro, 

mihaela.batrinca@fngcimm.ro; camelia.damian@fngcimm.ro; cosmin.petrescu@fngcimm.ro   

 

Adresa de internet unde sunt publicate infomațiile (caietul de sarcini) cu privire la procesul 

de consultare a pieței: www.fngcimm.ro, la secțiunea „Despre noi”, „Achiziții”. 

  

Descrierea modalității de desfășurare a consultării, respectiv modul în care se va realiza 

interacțiunea cu operatorii economici ce răspund la invitația Beneficiarului: după primirea 

propunerilor/sugestiilor/opiniilor în scris, se va organiza o întâlnire comună cu operatorii 

economici care au transmis propuneri în cadrul consultării de piață, întâlnire ce va fi anunțată 

ulterior.  

 

Direcția achiziții și secretariat general 

Director executiv 

Claudiu Daniel Teliceanu 
 

Serviciul achiziții 

Șef serviciu 

Mihaela Bătrînca 
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