
 

„PROFi –
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin P

 

Beneficiar: SC Great PeopleInside SRL, Municipiul Bra
Tel. 0268 426336, Fax. 0268 422907, E

 

 

1 INFORMAȚII GENERALE

2 OBIECTUL CONTRACTULU

3 SERVICII DIGITIZARE CON

3.1 Cerințe tehnice conținut digital

4 CERINȚE PRIVIND SERV

5 GRAFIC ȘI TERMENE DE

6 MODUL DE PREZENTARE 

7 EVALUAREA OFERTELOR
 

 

 
– Profesori inovatori” – POCU/73/6/6/107673 

din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital U

Beneficiar: SC Great PeopleInside SRL, Municipiul Brașov, str. Mirăslău, nr. 35, cod poștal 500075, 
Tel. 0268 426336, Fax. 0268 422907, E-mail. contact@greatpeopleinside.ro 

CAIET  DE SARCINI 

ȚII GENERALE ................................................................................................

OBIECTUL CONTRACTULUI ................................................................................................

DIGITIZARE CONȚINUT ................................................................

țe tehnice conținut digital ................................................................................................

ȚE PRIVIND SERVICIILE ................................................................

ȘI TERMENE DE LIVRARE ................................................................

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI TEHNICE ................................

EVALUAREA OFERTELOR ................................................................................................
  

 

Uman 2014-2020 

șov, str. Mirăslău, nr. 35, cod poștal 500075,  

 

......................................... 1 

................................... 3 

........................................................ 3 

....................................... 3 

.............................................................. 5 

....................................................... 5 

.............................................................. 5 

....................................... 6 



 

„PROFi –
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin P

 

Beneficiar: SC Great PeopleInside SRL, Municipiul Bra
Tel. 0268 426336, Fax. 0268 422907, E

 

 

Caietul de sarcini face parte integrantă
constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea 
tehnică. Caietul de sarcini conține specificații tehnice
tehnice vor fi considerate ca fiind minimale. 
îndeplinesc cel puțin cerințele minime din acest caiet de sarcini. 
inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini sau care nu s
fi declarată ofertă neconformă şi va fi respins

 

1 INFORMAȚII GENERALE 

Great PeopleInside SRL este o companie care are sediul în municipiul Bra
Județul Brașov, România, care în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Mureș, implementează 
proiectul „PROFi - Profesori inovatori
POCU/73/6/6/107673. Proiectul este cofinan
Operațional Capital Uman 2014 -
perioadă de 28 de luni, respectiv începând din  17 mai 2018 

Obiectivul general al proiectului
la educație prin dezvoltarea competențelor a 90 de cadre didactice, personal de sprijin și 6 manageri 
școlari din 6 unități defavorizate din j
programe/acțiuni educaționale destinate în special personalului din unitățile de învățământ cu risc 
educațional ridicat, în vederea reducerii și prevenirii părăsirii timpurii a școlii, creșterii frecvenței 
școlare și îmbunătățirii performanțelor educaționale. 

Obiectivele specifice ale proiectului
1. OS 1: Îmbunătățirea competențelor a 90 de persoane din grupul țintă (personal didactic, 

personal de sprijin, inclusiv mediatori 
de formare continuă și de dezvoltare de competențe didactice cu credite profesionale 
transferabile: „Dezvoltarea personală a elevilor folosind metode interactive”, „Învingerea 
stresului și furiei, comunicarea eficientă/aser

2. OS 2: Crearea unei rețele de resurse umane calificate și motivate prin desfășurarea de 
activități de schimburi de idei și resurse și prin organizarea de workshopuri, ateliere și vizite 
de schimburi de bune practici.

3. OS3: Dezvoltarea capacită
prin îmbunătățirea competențelor celor 6 manageri școlari din școlile țintă prin participarea 
la cursuri de management educa
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de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului şi 
țelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea 

ține specificații tehnice obligatorii. Cerințele impuse
vor fi considerate ca fiind minimale. Vor fi luate în considerare toate ofertele care 

ele minime din acest caiet de sarcini. Oferta care va
n caietul de sarcini sau care nu satisface cerințele caie

şi va fi respinsă. 

este o companie care are sediul în municipiul Brașov, str. Mirăslău, nr.35, 
țul Brașov, România, care în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Mureș, implementează 

Profesori inovatori” în conformitate cu prevederile Contractului 
U/73/6/6/107673. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul 

- 2020, Axa prioritară 6 „Educație și competențe” și se derulează pe o 
perioadă de 28 de luni, respectiv începând din  17 mai 2018 și până în 16.09.2020

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea calității și accesului echitabil 
ție prin dezvoltarea competențelor a 90 de cadre didactice, personal de sprijin și 6 manageri 

școlari din 6 unități defavorizate din județul Mureș prin organizarea și participarea la 
țiuni educaționale destinate în special personalului din unitățile de învățământ cu risc 

țional ridicat, în vederea reducerii și prevenirii părăsirii timpurii a școlii, creșterii frecvenței 
și îmbunătățirii performanțelor educaționale.  

Obiectivele specifice ale proiectului constau în: 
țirea competențelor a 90 de persoane din grupul țintă (personal didactic, 

personal de sprijin, inclusiv mediatori școlari) din școlile țintă prin participarea la programe 
și de dezvoltare de competențe didactice cu credite profesionale 

transferabile: „Dezvoltarea personală a elevilor folosind metode interactive”, „Învingerea 
și furiei, comunicarea eficientă/asertivă cu copilul”. 

țele de resurse umane calificate și motivate prin desfășurarea de 
ți de schimburi de idei și resurse și prin organizarea de workshopuri, ateliere și vizite 

de schimburi de bune practici. 
ității instituționale a 6 unități de învățământ (și a structurilor sale) 

țirea competențelor celor 6 manageri școlari din școlile țintă prin participarea 
la cursuri de management educațional, dezvoltarea/actualizarea/îmbunătă
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ția pentru atribuirea contractului şi 
țelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea 

ele impuse prin specificațiile 
n considerare toate ofertele care 

Oferta care va conține servicii 
ele caietului de sarcini va 

șov, str. Mirăslău, nr.35, 
țul Brașov, România, care în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Mureș, implementează 

” în conformitate cu prevederile Contractului 
țat din Fondul Social European prin Programul 

ție și competențe” și se derulează pe o 
16.09.2020. 

țirea calității și accesului echitabil 
ție prin dezvoltarea competențelor a 90 de cadre didactice, personal de sprijin și 6 manageri 

țul Mureș prin organizarea și participarea la 
țiuni educaționale destinate în special personalului din unitățile de învățământ cu risc 

țional ridicat, în vederea reducerii și prevenirii părăsirii timpurii a școlii, creșterii frecvenței 

țirea competențelor a 90 de persoane din grupul țintă (personal didactic, 
tă prin participarea la programe 

și de dezvoltare de competențe didactice cu credite profesionale 
transferabile: „Dezvoltarea personală a elevilor folosind metode interactive”, „Învingerea 

țele de resurse umane calificate și motivate prin desfășurarea de 
ți de schimburi de idei și resurse și prin organizarea de workshopuri, ateliere și vizite 

ții instituționale a 6 unități de învățământ (și a structurilor sale) 
țirea competențelor celor 6 manageri școlari din școlile țintă prin participarea 

îmbunătățirea planurilor de 



 

„PROFi –
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin P

 

Beneficiar: SC Great PeopleInside SRL, Municipiul Bra
Tel. 0268 426336, Fax. 0268 422907, E

 

dezvoltare instituțională, monitorizarea și evaluarea indicatorilor de progres conform 
acestora, în vederea reducerii abandonului 
și creșterii incluziunii. 

4. OS4: Elaborarea a minim 140 de mini
didactice/personalul de sprijin/managerii absolven
stagiilor practice în școlile țintă și a competițiilor de premiere pentru calitate în educație 
incluzivă, în vederea îmbunătă
școlare ale copiilor. 

Școlile asociate în cadrul proiectului sunt: 
- Școala Gimnazială Bahnea 
- Școala Gimnazială Beica de Jos 
- Școala Gimnazială Bichiș și structur
- Școala Gimnazială WesselenyiMiklos din Ghindari 
- Școala Gimnazială Adorjani Karoly din Glodeni 
- Școala Gimnazială Vețca și structurile sale.

Prin implementarea proiectului sunt vizate următoarele 
- Acces echitabil la educa

grupurile vulnerabile prin implementarea de proiecte educa
- Dezvoltarea competențelor didactice și profesionale pentru 90 de m

prin desfășurarea de programe de formare continuă/schimb de bune practici
- 82 de membri ai grupului 

continuă – membri ai personalului didactic din învă
personalului de sprijin din 

- Crearea unei rețele de parteneri pentru facilitarea dialogului școală 
- Crearea unei rețele de profesori, personal de sprijin și 
- Dezvoltarea capacității instituționale a celor 6 școli asociate în proiect prin organizarea de 

programe de formare managerială pentru managerii 
elaborarea/îmbunătățirea planurilor de dezvoltare instituțională.

Valoarea totală a proiectului
este de 1.804.739,23 lei.  
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țională, monitorizarea și evaluarea indicatorilor de progres conform 
acestora, în vederea reducerii abandonului școlar, îmbunătățirii performanțelor educaționale 

OS4: Elaborarea a minim 140 de mini-proiecte educaționale de către cadrele 
didactice/personalul de sprijin/managerii absolvenți ai programelor de formare, ca parte a 

școlile țintă și a competițiilor de premiere pentru calitate în educație 
incluzivă, în vederea îmbunătățirii calității educației, creșterea frecvenței și a performanțelor 

în cadrul proiectului sunt:  
coala Gimnazială Bahnea și structurile sale  
coala Gimnazială Beica de Jos și structurile sale 

ș și structurile sale  
coala Gimnazială WesselenyiMiklos din Ghindari și structurile sale  
coala Gimnazială Adorjani Karoly din Glodeni și structurile sale 

țca și structurile sale. 

Prin implementarea proiectului sunt vizate următoarele rezultate principale:
Acces echitabil la educație pentru 450 copii și elevi în situații de risc educațional și din 
grupurile vulnerabile prin implementarea de proiecte educaționale și stagii practice 

țelor didactice și profesionale pentru 90 de membri ai grupului 
șurarea de programe de formare continuă/schimb de bune practici

82 de membri ai grupului țintă certificați ca urmare a participării la programele de formare 
membri ai personalului didactic din învățământul preuniversitar 

personalului de sprijin din școlile participante (inclusiv mediatori școlari) 
țele de parteneri pentru facilitarea dialogului școală - familie 
țele de profesori, personal de sprijin și mentori 

ții instituționale a celor 6 școli asociate în proiect prin organizarea de 
programe de formare managerială pentru managerii școlari și actualizarea/ 

țirea planurilor de dezvoltare instituțională. 

lă a proiectului este 1.987.440,73 lei, din care asistența financiară nerambursabilă
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țională, monitorizarea și evaluarea indicatorilor de progres conform 
școlar, îmbunătățirii performanțelor educaționale 

ționale de către cadrele 
ți ai programelor de formare, ca parte a 

școlile țintă și a competițiilor de premiere pentru calitate în educație 
ției, creșterea frecvenței și a performanțelor 

: 
ție pentru 450 copii și elevi în situații de risc educațional și din 

ționale și stagii practice  
embri ai grupului țintă 

șurarea de programe de formare continuă/schimb de bune practici 
țintă certificați ca urmare a participării la programele de formare 

iversitar și membri ai 
 

familie – comunitate 

ții instituționale a celor 6 școli asociate în proiect prin organizarea de 
școlari și actualizarea/ 

ța financiară nerambursabilă 
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2 OBIECTUL CONTRACTULUI 

Obiectul contractului îl reprezintă
educațional curs acreditat CNFP

Membrii grupului țintă vor parcurge 2 programe de formare acreditate. Pentru aprofundarea 
cunoștințelor teoretice și practice învățate pe parcursul orelor de formare față în față, grupul țintă va 
avea la dispoziție conținut educațional 
educațional interactiv va putea fi parcurs online individual de către fiecare utilizator. Conținutul 
educațional interactiv se va baza pe explorare, descoperire, rezolvarea de probleme, colabo
elimina sistemul ”învățării pe de rost”. Totodată, utilizând un program de formare de tip 
blendedelearning, formatorii vor avea posibilitatea de a prezenta no
auditivi și vizuali. 

Astfel, conținutul educațional i
noțiunilor, va menține atenția cursaților pe o perioadă mai lungă de timp, va crește gradul de 
interactivitate, va amplifica coeziunea grupei prin activită
real, va conține referințe și linkuri către alte resurse de învățare, va evalua în mod obiectiv 
cunoștințele asimilate de fiecare cursant (teste de evaluare și autoevaluare)

 

3 SERVICII DIGITIZARE CONȚINUT

Serviciile de digitizare vor acoperi 27 de 
formare: ”Învingerea stresului si furiei, comunicarea eficienta/asertiva cu copilul" si ”Dezvoltarea 
personala a elevilor folosind metode interactive" derulate in cadrul proiectului

Beneficiarul va pune la dispozi
strategia de digitizare pentru un impact maxim stabilind cele mai potriv
fiecărui element de conținut. Strategia va fi aprobata de Beneficiar 

3.1 Cerințe tehnice conținut digital

 Conținutul digital va fi optimizat pentru a rula atât pe echipamente tip laptop/PC cat si pe 
dispozitive mobile de tip tablete;

 Parcursul educațional va fi ghidat în așa fel încât î
de a ști  unde se aflăîn cadrul 
are de parcurs în continuare

 Interactivitatea conținutului digit
navigare) cât și în interiorul elementelor componente. Interactivitatea este definit
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îl reprezintă achiziția unui serviciu specializat pentru digitizare continut 
ditat CNFP.  

țintă vor parcurge 2 programe de formare acreditate. Pentru aprofundarea 
ștințelor teoretice și practice învățate pe parcursul orelor de formare față în față, grupul țintă va 

ție conținut educațional interactiv pe care să îl poată accesa oricând 24/24. Con
țional interactiv va putea fi parcurs online individual de către fiecare utilizator. Conținutul 
țional interactiv se va baza pe explorare, descoperire, rezolvarea de probleme, colabo

țării pe de rost”. Totodată, utilizând un program de formare de tip 
blendedelearning, formatorii vor avea posibilitatea de a prezenta noțiunile învățate folosind stimuli 

ținutul educațional interactiv pus la dispoziția grupului țintă va facilita asimilarea 
țiunilor, va menține atenția cursaților pe o perioadă mai lungă de timp, va crește gradul de 

interactivitate, va amplifica coeziunea grupei prin activități colaborative, va oferi feedback 
ține referințe și linkuri către alte resurse de învățare, va evalua în mod obiectiv 

ștințele asimilate de fiecare cursant (teste de evaluare și autoevaluare). 

ȚINUT 

Serviciile de digitizare vor acoperi 27 de ore de conținut pentru fiecare din cele 2 programe de 
formare: ”Învingerea stresului si furiei, comunicarea eficienta/asertiva cu copilul" si ”Dezvoltarea 
personala a elevilor folosind metode interactive" derulate in cadrul proiectului 

la dispoziția Prestatorului conținutul de digitizat. Prestatorul va realiza 
strategia de digitizare pentru un impact maxim stabilind cele mai potrivite metode de prezentare a 

inut. Strategia va fi aprobata de Beneficiar înainte de digitizarea efectiva

țe tehnice conținut digital 

ținutul digital va fi optimizat pentru a rula atât pe echipamente tip laptop/PC cat si pe 
dispozitive mobile de tip tablete; 

țional va fi ghidat în așa fel încât în orice pas, utilizatorul să
n cadrul conținutului, care este nivelul său din acel moment 

n continuare; 
ținutului digital va fi exprimată atât la nivel de interfa

n interiorul elementelor componente. Interactivitatea este definit
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serviciu specializat pentru digitizare continut 

țintă vor parcurge 2 programe de formare acreditate. Pentru aprofundarea 
ștințelor teoretice și practice învățate pe parcursul orelor de formare față în față, grupul țintă va 

interactiv pe care să îl poată accesa oricând 24/24. Conținutul 
țional interactiv va putea fi parcurs online individual de către fiecare utilizator. Conținutul 
țional interactiv se va baza pe explorare, descoperire, rezolvarea de probleme, colaborare și va 

țării pe de rost”. Totodată, utilizând un program de formare de tip 
țiunile învățate folosind stimuli 

ția grupului țintă va facilita asimilarea 
țiunilor, va menține atenția cursaților pe o perioadă mai lungă de timp, va crește gradul de 

ți colaborative, va oferi feedback în timp 
ține referințe și linkuri către alte resurse de învățare, va evalua în mod obiectiv 

ținut pentru fiecare din cele 2 programe de 
formare: ”Învingerea stresului si furiei, comunicarea eficienta/asertiva cu copilul" si ”Dezvoltarea 

inutul de digitizat. Prestatorul va realiza 
ite metode de prezentare a 

digitizarea efectiva. 

ținutul digital va fi optimizat pentru a rula atât pe echipamente tip laptop/PC cat si pe 

utilizatorul să aibă posibilitatea 
u din acel moment și ce mai 

t la nivel de interfață (ex. butoane de 
n interiorul elementelor componente. Interactivitatea este definită atât ca 
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prezență a răspunsului specific a con
diversificarea tipurilor de interven
răspunsuri, tragere și depunere de elemente pe ecran)

 Conținutul trebuie să ofere posibilitatea primirii de feedback de c
moduri (ex.: text, grafica si sunet). Mesajele de tip text, vizual si/sau so
nivelului cursanților (adul

 Resursele multimedia folosite (sunet, imagine, anima
rezoluție adecvata (imagini), calitate bun

 Structura grafică a ecranelor trebuie să fie func
posibilitatea de revenire la ecranul precedent

 Conținutul trebuie să asigure o navigare u
acces la meniurile de opț

 Instrucțiunile de parcurgere trebuie
 Fiecare conținut digital trebuie s

împărțire adecvate; 
 Mărimea textului  trebuie s
 Combinația de culoare dintre text ș

obosească ochii, dar să exist
 Paragrafele de text prea lungi pentru a î

poată fi accesate prin folosirea barei verticale de defilare (scrolling)
 Conținutul dezvoltat va c

conține itemi de evaluare de urmă
o alegere duală: da/nu; adevă
o alegere multiplă, cu un singur ră
o alegere multiplă, cu mai multe ră
o completare de text lacunar
o asociere în perechi 

elementele din dou
 Conținutul digital va fi personalizat pentru a reflecta identitatea vizual

proiectului și finanțatorului conform manualului de identitate POCU
 Conținutul digital dezvolta

Platforma va asigura acces pentru minim 90 cadre didactice participante la proiect pe durata 
a minim 24 de luni de la livrare. 

 
Oferta va include o adresă web la care va fi disponibil cel 

Ofertant care îndeplinește cerinț
necesare (nume utilizator, parola, documenta
conformității. 
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spunsului specific a conținutului digital la intervenția utilizatorului c
sificarea tipurilor de intervenție ale utilizatorului (ex. click pe butoane, alegere de 

i depunere de elemente pe ecran); 
ofere posibilitatea primirii de feedback de către utilizator 

moduri (ex.: text, grafica si sunet). Mesajele de tip text, vizual si/sau so
ilor (adulți); 

Resursele multimedia folosite (sunet, imagine, animație) trebuie să aib
ie adecvata (imagini), calitate bună (sunete); 

ă a ecranelor trebuie să fie funcțională și urmatăî
posibilitatea de revenire la ecranul precedent; 

asigure o navigare ușoară (cuprins, instrumente de navigare accesibile, 
țiuni și la harta cursului); 

iunile de parcurgere trebuie să fie simple, clare și inteligibile; 
inut digital trebuie să fie structurat pe câteva capitole/secți

rimea textului  trebuie să fie suficient de mare pentru ca textul să fie u
ția de culoare dintre text și fundalul acestuia trebuie sa fie astfel aleas

existe și un contrast suficient pentru a asigura lizibilitatea textului
le de text prea lungi pentru a încăpea în interiorul unui singur ecran trebuie s

fi accesate prin folosirea barei verticale de defilare (scrolling); 
inutul dezvoltat va conține și elemente de fixare a cunoștințelor. Astfel testele vor

de evaluare de următoarele tipuri: 
a/nu; adevărat /fals; 

ă, cu un singur răspuns corect; 
ă, cu mai multe răspunsuri corecte; 

completare de text lacunar; 
asociere în perechi – solicita recunoașterea unor corespondențe, a unor asocieri î
elementele din două coloane sau rânduri astfel încât să se obțină afirma

inutul digital va fi personalizat pentru a reflecta identitatea vizual
atorului conform manualului de identitate POCU; 

nutul digital dezvoltat va fi găzduit într-o platformă pusă la dispozi
Platforma va asigura acces pentru minim 90 cadre didactice participante la proiect pe durata 
a minim 24 de luni de la livrare.  

Oferta va include o adresă web la care va fi disponibil cel puțin un conținut digi
țele tehnice menționate mai sus. Oferta va include toate

necesare (nume utilizator, parola, documentație) accesării conținutului digital 
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ia utilizatorului cât și prin 
click pe butoane, alegere de 

tre utilizator în diferite 
moduri (ex.: text, grafica si sunet). Mesajele de tip text, vizual si/sau sonor vor fi adecvate 

aibă o calitate bună, 

urmatăîn mod coerent, cu 

(cuprins, instrumente de navigare accesibile, 

iuni sau alte tipuri de 

fie ușor de citit; 
i fundalul acestuia trebuie sa fie astfel aleasăîncât să nu 

i un contrast suficient pentru a asigura lizibilitatea textului; 
ui singur ecran trebuie să 

elor. Astfel testele vor 

șterea unor corespondențe, a unor asocieri între 
ă afirmații adevărate. 

inutul digital va fi personalizat pentru a reflecta identitatea vizuală a Beneficiarului, 

ă la dispoziție de Prestator. 
Platforma va asigura acces pentru minim 90 cadre didactice participante la proiect pe durata 

țin un conținut digital dezvoltat de 
ionate mai sus. Oferta va include toate informațiile 

inutului digital în vederea evaluării 



 

„PROFi –
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin P

 

Beneficiar: SC Great PeopleInside SRL, Municipiul Bra
Tel. 0268 426336, Fax. 0268 422907, E

 

4 CERINȚE PRIVIND SERVICIILE

Prestatorul va asigura minim 
de garanție: 

 Analiza conținutului pus la dispozi
acesta; 

 Digitizarea conținutului conform scenariului didactic agreat;
 Găzduirea conținutului digital pe durata proiectului, actualizarea con

necesare modificări de con
 Testarea pentru conformitatea cu 
 Asistență tehnică, suport 

finalizare. 

 

5 GRAFIC ȘI TERMENE DE LIVRARE

Serviciile se vor prestapentru o dura
Beneficiar a conținutului inițial. 

 

6 MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI TEHNICE

Oferta tehnică va conține: 
o Detaliile tehnice; 
o Metodologia după care se vor reali
o Termene de prestare; 
o Certificat constatator emis de Oficiul Registrului 

echivalente care sa dovedeasc
activitate principal sau secundar înscris î
corespunde prezentei proceduri;

o alte informații considerate relevante. 

Oferta va include o legătura web că
caietului de sarcini, împreună 
relevante. 

Oferta va răspunde, punct cu punct, tuturor cerin
include metodologiile și procedurile după

Oferta va fi considerată fermă 
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E PRIVIND SERVICIILE 

Prestatorul va asigura minim următoarele servicii pe durata realizării contractului 

inutului pus la dispoziție de Beneficiar, crearea și agrearea sc

inutului conform scenariului didactic agreat; 
inutului digital pe durata proiectului, actualizarea conținutului 

ri de conținut; 
Testarea pentru conformitatea cu cerințele caietului de sarcini; 

, suport șigaranție pe durata desfășurării proiectului cât și pentru 3 ani de la 

TERMENE DE LIVRARE 

pentru o durata de 30 zile de la ordinul de începere ș
 

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI TEHNICE 

care se vor realiza serviciile de digitizare conținut; 

is de Oficiul Registrului Comerțului/autorizație de func
echivalente care sa dovedească forma de înregistrare și faptul că ofertantul are domeniul de 

ivitate principal sau secundar înscris în certificatul ONRC (coduri CAEN autorizate) care
eduri; 

ii considerate relevante.  

clude o legătura web către un conținut digital demonstrativ ce îndepline
 cu informațiile de conectare și orice alte informații considerate 

spunde, punct cu punct, tuturor cerințelor caietului de sarcini. De asemenea va 
i procedurile după care Ofertantul va desfășura serviciile solicitate.

ă fermă și se va menține pentru o perioadă de 30 de zile de la ofertare.
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contractului șiîn perioada 

i agrearea scenariului didactic cu 

inutului în care sunt 

șurării proiectului cât și pentru 3 ani de la 

și furnizarea de către 

ie de funcționare/altele 
ofertantul are domeniul de 

n certificatul ONRC (coduri CAEN autorizate) care 

îndeplinește cerințele 
și orice alte informații considerate 

elor caietului de sarcini. De asemenea va 
ura serviciile solicitate. 

e zile de la ofertare. 
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Oferta financiară se va depune pe formatul Formularului 10 anexă la prezentul Caiet de Sarcini.

De asemenea ofertantul va depune completate toate formularele anexă la prezentul caiet de 
sarcini.  

 

7 EVALUAREA OFERTELOR 

Cea mai avantajoasădin punct de vedere

Seevaluează: 
- Calitatea conținutului digital demonstrativ prezentat 
- Metodologia de digitizare con
- Prețul ofertei – 30% 
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Oferta financiară se va depune pe formatul Formularului 10 anexă la prezentul Caiet de Sarcini.

De asemenea ofertantul va depune completate toate formularele anexă la prezentul caiet de 

din punct de vedere economic.  

inutului digital demonstrativ prezentat – 30% 
Metodologia de digitizare conținut propusă – 40% 
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Oferta financiară se va depune pe formatul Formularului 10 anexă la prezentul Caiet de Sarcini. 

De asemenea ofertantul va depune completate toate formularele anexă la prezentul caiet de 


