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5.1.Cerinte specifice: 
Tehnice 

- Asigurarea domeniului - .ro sau .com 

- Asigurare găzduire 
Componente ale platformei comunitatii online 

- Conține 30 de ore pentru cursul „Scoala incluziva- dimensiuni, provocări, 
soluții” 

- Asigură o capacitate minimă de stocare pentru înregistrarea unui număr de 110 
de persoane 

- Pagina de contact 

- Conține o rubrică cu ghidul de utilizare 

- Precizare privind dreptul de copyright 
Metodologică  

- Luna 3-6 realizarea elementelor on line ale cursului. Crearea comunităţii on 
line (portalului) destinate formării continue 

- Acordarea de consultanță pentru un RESPONSABIL GRUP ȚINTĂ ȘI 
COMUNICARE , Coordonator activități formare și mentorat didactic , 13 
formatori privind utilizarea platformei 

Identitate vizuală 

- CREAREA PORTALULUI PROIECT   destinat formarii continue  a 
managerilor școlari, personalului didactic și personalului de sprijin din școli 
defavorizate cu servicii de training utilizatori incluse va fi realizat în 
conformitate cu regulile prevăzute în Manualul de identitate vizuală emis de 
POCU  și regăsit pe site-ul www.poc.research.gov.ro. 

Detalii specifice proiectului 

- A2.4. Realizarea elementelor on line ale cursului. Crearea comunităţii on line 
(portalului) destinate formării continue 

Beneficiar: CASA  CORPULUI  DIDACTIC  SIMION MEHEDINTI  
VRANCEA 

Titlul proiectului POCU „Formarea profesională a managerilor școlari, 
personalului didactic și personalului de sprijin din 
școli defavorizate” 
 

CONTRACT POCU: Contract POCU /73/6/6/106336 
 

Linia de finantare: 73 

Denumirea contractului de 
achizitie: 

CREARE PORTAL PROIECT    

Obiectul contractului de 
achizitie: 

CREARE PORTAL PROIECT   destinat formarii 
continue  a managerilor școlari, personalului didactic 
și personalului de sprijin din școli defavorizate cu 
servicii de training utilizatori incluse 

Cod CPV: 72212517-6 

http://www.poc.research.gov.ro/


 
 

- -Vor fi scrise ghidurile de utilizare ale platformei e-learning.Vor fi instruiti : 

RESPONSABIL GRUP ȚINTĂ ȘI COMUNICARE , Coordonator activități formare 

și mentorat didactic , 13 formatori privind utilizarea platformei 

 
 
 
 
 
5.2. Grafic de prestare 

Activitate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Realizarea 
elementelor on 
line ale 
cursului. 
Crearea 
comunităţii on 
line (portalului) 
destinate 
formării 
continue 

                              

Acordarea de 
consultanță 
pentru un 
RESPONSABIL 
GRUP ȚINTĂ 
ȘI 
COMUNICARE 
, Coordonator 
activități 
formare și 
mentorat 
didactic , 13 
formatori 
privind 
utilizarea 
platformei 

                              

Asigurare 
mentenanta 
pentru 
functionarea 
platformei  

                              

 
 

1) 5.3.Documente solicitate 
Entitatile ofertante au obligativitatea de a prezenta langa oferta tehnica urmatoarele 
documente doveditoare: 

a. Certificat de atestare fiscala eliberat de Administratia financiara teritoriala la care este 
arondat sediul persoanei fizice sau juridice – original 

b. Dovada acordarii personalitatii juridice: Certificat de inregistrare fiscala sau Certificat de 
inregistrare la Registrul Comertului - copie 

c. Document care atesta dreptul de a comercializa produsele respective - copie 
d. Declaratia pe propria raspundere privind conflictul de interese – original 
e. Cazier fiscal - original 


