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SECTIUNEA I: Informaţii generale 
 

Context general 
 
Asociația ROPOT implementează, în calitate de de partener proiectul RO-WIN - SUCCES IN 
ROMANIA (POCU/89/3/7/107491) în parteneriat cu Educativa SRL, Asociția Reviro și Gea 
Strategy&Consulting S.A.Proiectul este implementat în cadrul Fondului Social European 
prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 - Locuri de muncă 
pentru toți; 3.7 Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol in 
zona urbana.  
 

Obiectivul general al proiectului (scopul) este acela de a incuraja initiativele 
antreprenoriale ale romanilor din Diaspora prin acordarea de stimulente pentru 
dezvoltarea unor afaceri in cele 7 regiuni mai putin dezvoltate ale Romaniei, in vederea 
dezvoltarii mediului economic si cresterii ocuparii. Efectul pozitiv pe care proiectul il va 
genera pe termen lung este atat unul cu impact la nivelul celor 7 regiuni mai putin 
dezvoltate ale Romaniei, cat si la nivelul persoanelor din Diaspora care doresc sa se 
intoarca in tara pentru deschiderea unei afaceri.  
 
Pe termen lung, acest efect pozitiv poate fi cuantificat in urmatoarele elemente: - 
Cresterea ratei de ocupare in cele 7 regiuni mai putin dezvoltate ale Romaniei prin 
utilizarea know-how-ului persoanelor din diaspora si a fortei de munca locale; - Integrarea 
pe piata muncii din cele 7 regiuni mai putin dezvoltate ale Romaniei sau reinsertia 
profesionala a unor persoane care au plecat din tara pentru a lucra/a studia in diaspora; - 
Cresterea sanselor de ocupare imediata pentru studenti/absolventi romani de studii 
superioare din diaspora si oportunitatea intoarcerii in Romania; - Sustinerea mediului 
economic romanesc prin intermediul IMM-urilor infiintate la nivelul celor 7 regiuni mai 
putin dezvoltate cat si prin asigurarea de capital pentru lansarea afacerilor; - Cresterea 
nivelului de taxe si contributii la bugetul local si national prin: noile entitati infiintate, 
noile locuri de munca/salarii platite si noile resurse umane valorificate; - Cresterea 
nivelului de competente profesionale specifice activitatilor antreprenoriale si actualizarea 
cunostintelor despre piata muncii si legislatia din Romania, in randul unui numar 
semnificativ de romani din diaspora, care sa constituie o masa critica si sa poata disemina 
rezultatele proiectului; - Dezvoltarea mediului antreprenorial national prin dezvoltarea 
unei platforme online de interactiune care va contribui si la diseminarea rezultatelor 
proiectului si in randul altor categorii de persoane; aceasta platforma contribuind totodata 
si la asigurarea sustenabilitatii proiectului; - Dezvoltarea de parteneriate la nivel national 
si trans-national si facilitarea accesului tinerilor antreprenori veniti din diaspora la retele 
de antreprenori cu experienta in domeniul de activitate vizat; - Dezvoltarea unei 
strategii/studiu care sa sustina antreprenoriatul si beneficiile acestuia si adaptarea la 
realitatea pietei muncii din regiunile mai putin dezvoltate ale Romaniei, sectoarele 
prioritare, obstacolele si modalitatile de depasire, factori de sustinere a initiativelor 
antreprenoriale, factori de motivare a persoanelor din diaspora pentru a reveni in tara, 
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facilitati acordate antreprenorilor etc; - Sustinerea inovarii sociale prin intermediul 
platformei pentru sustinerea antreprenorilor, prin includerea in grupul tinta al proiectului 
a cel putin 90 femei si finantarea a cel putin 11 planuri de afaceri propuse de femei; - 
Sustinerea dezvoltarii durabile, atat din punct de vedere al elementelor specifice privind 
protectia mediului inconjurator cat si prin masuri sustenabile de dezvoltare socio-
economica; - Promovarea utilizarii TIC si a elementelor inovative (ex: consolidarea 
cercetarii, a dezvoltarii tehnologice si/sau a inovarii; sprijinirea tranzitiei catre o 
economie cu emisii scazute de CO2 etc.), inclusiv a conceptului de egalitate de sanse in 
fiecare afacere finantata prin proiect si implicit in produsele si serviciile furnizate de 
acestea, astfel incat promovarea utilizarii acestor elemente sa fie extinsa la nivel national, 
inclusiv catre consumatorii finali.  
Obectivele specifice: 

1. OS 1: Cresterea nivelului de informare si constientizare in randul persoanelor de 
cetatenie romana din Diaspora, cu privire la beneficiile dezvoltarii de competente 
antreprenoriale si ocuparii pe cont propriu in Romania.  

2. OS 2: Dezvoltarea nivelului de competente antreprenoriale pentru 300 de persoane 
de cetatenie romana din diaspora si sprijinirea a 36 de persoane in vederea infiintarii 
si dezvoltarii de noi afaceri in cele 7 regiuni mai putin dezvoltate ale Romaniei.  

3. OS 3: Cresterea ratei de ocupare la nivelul celor 7 regiuni mai putin dezvoltate ale 
Romaniei prin infiintarea a minimum 36 de IMM-uri si crearea a minimum 72 de noi 
locuri de munca.  

Grupul tinta al proiectului Grupul tinta vizat de proiect este format din cel putin 300 de 
persoane din diaspora care apartin urmatoarelor categorii: (1) persoane inactive (studenti) 
si (2) angajati in alte tari (inclusiv persoane care desfasoara o activitate independenta in 
alta tara). Aceste categorii au reprezentat cea mai mare pondere a persoanelor din 
diaspora interesate sa participe la proiect, identificate in analiza solicitantului (circa 80% 
din respondenti).  
 
Obiectul achizitiei 

Prezenta achiziție urmărește contractarea unor servicii de dezvoltare/customizare 
platform online desfășurare activități de formare în cadrul proiectului RO-WIN - SUCCES 
IN ROMANIA (POCU/89/3/7/107491). Platforma on-line va deservi două activități 
principale ale proiectului: 
- Activitatea 1- Formare antreprenorială, sub-activitatea 1.3. - Organizarea si derularea 

programului de formare antreprenoriala  
- Activitatea 2 - Implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri FSE, sub-

activitatea A.2.5. Operarea unei platforme de colaborare pentru antreprenori si de 
inovare sociala 

 
Cod CPV: 30211300-4 Platforme informatice 
Cod CPV:  72212190-7 Servicii de dezvoltare de software educational 
 
Valoare estimată - 111,000.00 lei fără TVA 
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Durata contractului – 12 luni de la data semnării contractului de ambele părți 
 

SECTIUNEA II: Criterii de calificare și/sau selecție  

 
Ofertanții vor depune următoarele documente: 
- Certificat constator emis de către ONRC; 
- Copie dupa certificatul de înregistrare fiscal; 

- Min 2 CV-uri ale persoanelor implicate în realizarea serviciilor  

 

 

SECTIUNEA III: Criteriul de atribuire 

 
Criteriile de atribuire sunt: oferta cea mai bună din punct de vedere tehnico-financiar. 
 

SECTIUNEA IV: Prezentarea ofertei tehnice și financiare 

 
 

Oferta tehnică va trebui să prezinte toate serviciile pe care prestatorul se angajează să 
le realizeze şi va trebui să respecte întocmai cerinţele din secțiunea”Descrierea 
Serviciilor”. Toate cerinţele din prezenta cerere de ofertă sunt minime și obligatorii şi vor 
fi prezentate şi comentate detaliat, în oferta tehnică. Propunerea tehnică va fi întocmită 
astfel încât să răspundă la fiecare din cerințele prezentate în prezenta documentație 
(propunere de structura si design, limbaj de programare etc). Va fi declarată neconformă 
orice 
propunere tehnică incompletă. De asemenea, ofertantul va trebui să prezinte un grafic al 
desfășurării serviciilor, precum și un demo.  
 
Oferta financiară conține toate costurile legate de prestarea serviciilor solicitate prin 
prezenta documentație.  
Prețul va fi exprimat fără TVA iar valabilitatea ofertei este de 45 de zile de la data 
termenului limită de depunere.  
Oferta este fermă și nu poate fi modificată.  
Oferta financiară va respecta formularul anexat 
 
 

SECTIUNEA V: Depunerea ofertelor 

 
- Termen limită de depunere a ofertelor: 26 februarie 2018, ora 16:00 (ora României) 
- Termen limită pentru solicitare de clarificări: 21 februarie 2018, ora  13:00 (ora 

României) 
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Ofertele se depun în plic închis pe care este menționat numele ofertantului. Oferta 
tehnică, documentele solicitate la secțiunea II și oferta financiară se vor depune în plicuri 
separate, sigilitate, urmând ca acestea să fie puse într-un plic pe care se va scrie PENTRU 
PLATFORMA DE ONLINE LEARNING  RO-WIN - SUCCES IN ROMANIA, Cod Proiect: 
POCU/89/3/7/107491, A NU SE DESCHIDE PÂNĂ LA DATA DE 26 FEBRUARIE 2018, ORA 16.30 
 

Ofertele se depun la următoarea adresă: Asociația ROPOT, Splaiul Unirii nr.165, Cladirea 
TN Offices 2, etaj 1, camera 3, cod postal 030133, sector 3, Bucuresti. 

  
Persoană de contact: Ioana-Alexandra CRAIOVEANU - Director Proiect ID 107491 
 

SECTIUNEA V: Termen de execuție 

 
Termenul de realizare este de: 
a) 2 saptamani de la semnarea contractului pentru livrarea modulelor adiționale de bază 

(bază de date a personalor înscrise, catalog online, înregistrarea video și audio a 
cursurilor) 

b) 2 luni pentru livrarea funcționalităților complete (inclusiv arhivarea electronica a 
cursurilor, modul de încarare și evaluare a planurilor de afacere, sistem de evaluare 
online) 

La aceste termene, se adaugă și mentenența, care va fi inclusă în contract, până la finalul 
proiectului (14 august 2020).  
 

SECTIUNEA VI: Modalități de plată 

 
Plata serviciilor se va realiza în două tranșe, pe baza facturii emise de către Prestator 
astfel: 
- o primă tranșă de 50.000 lei fără TVA, în termen de 30 / 60 zile de la semnarea de 

ambele părți a Procesului verbal de acceptanță intermediară a serviciilor, respectiv 
finalizarea funcționalităților 1, 2 și 3; 

- o a doua tranșă de 61.000 lei fără TVA, în termen de 30 / 60 zile de la semnarea de ambele 
părți a Procesului verbal de acceptanță finală a serviciilor prestate, Procesului verbal de 
punere în funcțiune a platformei și a Procesului verbal de instruire a minimum 2 persoane 
din partea Achizitorului.  Recepția (intermediară / finală), punerea în funcțiune și 
instruirea celor 2 persoane din partea Achizitorului se va realiza la sediul Achizitorului din 
Splaiul Unirii nr.165, Cladirea TN Offices 2, etaj 1, camera 3, cod postal 030133, sector 3, 
Bucuresti 
 

SECTIUNEA VII: Derularea contractului 

 
Achizitorul va nominaliza o persoană care va avea rolul de a coordona implementarea 
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contractului. Acesta va menține legătura cu Prestatorul, va pune la dispoziția acestuia 
toate informațiile, documentele necesare realizării serviciilor, va organiza cel puțin o 
întâlnire lunară la sediul Achizitorului, la date stabilite de comun acord, în vederea 
discutării stadiului derulării contractului, a identificării posibilelor riscuri care pot 
apărea pe parcursul realizării serviciilor, precum și în vederea stabilirii modului de 
rezolvare si planul de lucru. 
 

SECTIUNEA VIII: Drepturi de proprietate. Confidențialitate 

 
Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor şi/sau orice alte 
drepturi de proprietate intelectuală şi/sau industrială, obţinute ca urmare a executării 
serviciilor ce fac obiectul prezentei Cereri de Ofertă vor fi proprietatea Achizitorului, care 
le poate utiliza, publica sau transfera după cum consideră necesar. 
 
 
În vederea păstrării confidențialității, Achizitorul va semna cu operatorul economic 
declarat câștigător o Declarație de confidențialitate care va devein parte integrantă la 
contractual de prestări servicii. 

 

SECTIUNEA IX: Descrierea Serviciilor 

 
Operatorul economic selectat va trebuie să asigure următoarele servicii: 

- design secțiune în cadrul platformei Startarium, conform cu conținutul existent; 
- introducere conţinut şi dezvoltare; 
- garanție/mentenanta până la 14 august 2020 

Platforma online se va realiza conform principiului KISS (Keep It Straight Simple) şi 
trebuie să respecte următoarele cerinţe tehnice minimale: 

- compatibilitate desktop si mobil; 
- responsive Web Design; 
- asigurare acces utilizatori; 
- asigurarea serviciilor de optimizare; 
- asigurare interfaţă în limba română și engleză; 
- asigurare servicii de prevenire şi combatere a riscurilor de securitate; 
- furnizare de rapoarte Google analytics sau similar, precum şi date privind numărul 

de accesări, numărul de utilizatori unici în funcţie de nivelul de acces. 
Prestatorul va livra Achizitorului secțiunea funcțională și accesibilă. Achizitorul va 
furniza toate informațiile și datele necesare pentru realizarea platformei și punerii ei în 
funcțiune.  
Prestatorul va asigura până la finalul proiectului Ro-Win (14 august 2020 cu titlu gratuit 
şi prin mijloace proprii, rezolvarea disfuncţionalităţilor de dezvoltare apărute şi 
corectarea erorilor de aplicaţie apărute. 

 
Cerințe referitoare la structura platformei 
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La nivel general, modulele de formare se vor prin customizarea și extinderea platformei 
Startarium cu următoarele module adiționale: 

• Bază de date a persoanelor înscrise la cursul de formare profesională 

• Catalog online conținând informații cu privire la prezența, activitatea și evaluarea 
persoanelor înscrise la cursul de formare profesioală 

• Înregistrarea video și audio al cursurilor și transmiterea lor în direct 

• Arhivarea electronic a cursurilor în format audio-video și text 

• Modul încărcare și evaluare plan de afacere 

• Sistem de evaluare on-line 
 

Achizitorul va pune la dispoziție, în format text și/sau imagine (acolo unde este cazul), 
conținutul care trebuie inserat. 
Design-ul platformei trebuie sa respecte prevederile documentul ”Instrumente structural 
2014 – 2020 în România – Manual de Identitate Vizuală” http://www.fonduri-
ue.ro/images/files/transparenta/comunicare/MIV.v2.2014.2020.pdf), precum și 
identitatea vizuală a proiectului ”Ro-Win – Succes in Romania”. 
Structura finală a platformei online va fi elaborată de comun acord cu Autoritatea 
Contractantă. 
 
Cerinţe tehnologice 
Conţinutul va fi optimizat pentru utilizarea browser-elor: Internet Explorer, Firefox, 
Opera, Chrome, Safari, ultimele 3 versiuni. 
Proiectarea paginilor trebuie să îndeplinească cerinţele de compatibilitate şi 
accesibilitate acceptate la nivel mondial drept standarde internaţionale în domeniu. 

 
Cerinţe privind grafica 
Designul platformei trebuie să fie atrăgător, prietenos, profesionist, fără a da impresia 
de rigiditate. 
Contrastul dintre litere/scris și fond trebuie să fie suficient de mare pentru vizualizarea 
rapidă a conținutului. Fonturile utilizate vor asigura lizibilitatea textului indiferent de 
browser sau platforma utilizatorilor. 
Propunerile grafice trebuie să creeze un concept vizual unitar și recognoscibil. Stilul de 
scriere trebuie să fie unitar în toate paginile în funcţie de categorie (titlu, cap lista, 
lista, text, etc.). Toate paginile, cu excepţia primei pagini, vor avea acelaşi design de 
bază. Se va asigura o unitate crescută în cadrul fiecărui modul/fiecărei secţiuni a 
platformei. 

 
Va fi utilizată o paletă standard de culori în scopul asigurării compatibilităţii 
multiplatformă, cu respectarea prevederilor din documentul ”Instrumente structural 
2014 – 2020 în România – Manual de Identitate Vizuală” http://www.fonduri-
ue.ro/images/files/transparenta/comunicare/MIV.v2.2014.2020.pdf), precum și a 
identității vizuale a proiectului ”Ro-Win – Succes în România”. 

http://www.fonduri-ue.ro/images/files/transparenta/comunicare/MIV.v2.2014.2020.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/transparenta/comunicare/MIV.v2.2014.2020.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/transparenta/comunicare/MIV.v2.2014.2020.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/transparenta/comunicare/MIV.v2.2014.2020.pdf
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Designul va fi optimizat pentru rezoluţii mici (varianta mobilă), medii și mari (varianta 
desktop). 
Imaginile utilizate vor fi optimizate de către prestator pentru vizualizare. Excepţiile vor 
fi specificate de către beneficiar dacă este cazul (conţinut destinat mass-media). 
În cazul în care ofertantul va include în design fotografii sau ilustrații care trebuie 
achiziționate, costul estimativ al acestora trebuie inclus în oferta financiară. De 
asemenea, ofertantul va verifica disponibilitatea fotografiilor utilizate înainte de a le 
include în propunere. 
 
Fișierele video atașate articolelor vor apărea încorporate în pagina platformei. Va exista 
posibilitatea rulării fișierelor video uploadate pe server, direct în cadrul paginii 
platformei. 

 
Cerințe referitoare la interfața cu utilizatorul 
Interfaţa platformei trebuie proiectată ţinându-se cont de recomandările şi standardele 
naţionale şi internaţionale existente în domeniu. Soluţia proiectată şi realizată trebuie 
să conţină 3 secţiuni esenţiale: 

- Interfaţa structură curs, unde utilizatorii pot vizualiza calendarul și conținutul 
tuturor modulelor după înregistrarea acestora, pot vizualiza conținutul, pot 
comunica cu formatorii și pot realiza sarcinile specifice orelor de practică 

- Interfaţa administrator – care reprezintă interfaţa platformei prin intermediul 
căreia va fi posibilă administrarea structurii şi conţinutului platformei. 

Interfaţa administrator și Interfața membri proiect trebuie să fie accesibile doar unor 
persoane autorizate (trebuie făcută verificarea după user și parolă pentru a acorda acces 
la interfaţă). Parola din modulul de login va fi ascunsă și încriptată. 
Pentru actualizarea informaţiei pe secţiunea generală a platformei, Prestatorul va 
realiza o interfaţă care să ofere posibilitatea administrării şi utilizării facile de către 
personalul responsabil, non- tehnic, şi care să permită formatarea textului introdus şi 
introducerea conținutului educațional. Modulul de administrare va permite de asemenea 
administrarea utilizatorilor și monitorizarea modului și nivelului de folosire a platformei 
și conținutului educational de către aceștia. 

 
Cerințe minimale referitoare la baza de date 
Baza de Date va conţine 3 categorii de informaţie: 

- Metainformaţie. Reprezintă informaţia care va conţine reguli de administrare şi 
vizualizare a conţinutului platformei (structură, afişare informaţie, redactare 
informaţie, configurări adiţionale, etc.); 

- Informaţie de conţinut. Reprezintă informaţia de conţinut a platformei introdusă 
de administratori şi vizualizată de utilizatori (conținut educațional, documente 
DOC, RTF, XLS, PDF, JPG, etc.); 

- Informaţie de sistem. Reprezintă informaţia introdusă în mod automat de către 
sistem. Aceste informaţii pot fi: rezultatele sondajelor, informaţia statistică de 
vizitare a platformei, etc. 
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Accesul la informaţia Bazei de Date va fi asigurată în 3 regimuri: 
- Regimul de vizualizare informaţii de interes public – disponibil tuturor categoriilor 

de utilizatori Internet prin intermediul interfeţei utilizator internet; 
- Regimul de vizualizare operatori – disponibil operatorilor prin intermediul 

interfeței membri, prin care pot fi accesate toate informaţiile stocate în baza de 
date; 

- Regimul de actualizare – disponibil doar administratorilor prin intermediul 
interfeţei administrator. 

 
Cerințe și principii de asigurare a securității 
Site-ul Web trebuie realizat asigurând existenţa a 2 nivele de acces: 

- Administrator – este nivelul de acces la ”interfaţa administrator” cu drepturi 
absolute asupra interfeţei administrator şi a datelor bazei de date. Acest nivel de 
acces dispune de toate drepturile funcţionale: gestiune structură platforma, 
gestiune comentarii, gestiune conţinut, gestiune pagină principală, gestiune 
utilizatori, reorganizarea informaţiei, vizualizare informaţie statistică, etc. 

- Cursant – este un nivel de acces la ”Interfața membri proiect” cu drepturi limitate, 
de parcurgere a conținutului educațional. 

Autentificarea utilizatorilor se va face prin introducerea datelor înregistrate în câmpurile 
„cont” şi „parolă”, drepturile utilizatorilor fiind alocate în conformitate cu nivelurile de 
acces. Va fi inclusă o secţiune pentru înregistrare utilizatori noi şi respectiv tip „am uitat 
parola”. 
Platforma online trebuie să conţină module care înregistrează în mod automat oricare 
accesare a conţinutului platformei din afară. Acest lucru va fi folosit atât pentru 
vizualizarea statisticii popularităţii platformei în ansamblu şi a rating-ului şi popularităţii 
fiecărei pagini în parte, cât și pentru a reprezenta un instrument de monitorizare şi 
vizualizare a totalităţii utilizatorilor şi timpului când au accesat diferite compartimente 
ale platformei, lucru binevenit pentru auditul securităţii platformei. 
Platforma online va trebui să fie configurată astfel încât să ofere protecţie pentru 
următoarele vulnerabilităţi: 

- Cross-platforma scripting (XSS) și reflected (RXSS) 
- Information leakage 
- Content spoofing 
- Predictable resource location 
- SQL injection 
- Insufficient authentication 
- Insufficient authorization 
- Abuse of functionality 
- Directory indexing 
- HTTP response splitting 
- Alte vulnerabilităţi cunoscute ale programelor utilizate în dezvoltarea platformei. 

 
Prestatorul va revizui periodic incidentele de securitate şi riscurilor de securitate, va 
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realiza optimizările necesare și va notifica, de asemenea, Achizitorul cu privire la 
incidentele majore de securitate survenite pe proiectului. 
 

Cerințe minimale referitoare la componenta de comunicare 
Componenta de comunicare furnizată va fi complet integrată în platforma online si 
disponibilă la nivelul membrilor de tip utilizatori, sub forma secțiunii de întrebări și 
răspunsuri de la fiecare lecție. 
Această aplicaţie din cadrul platformei va permite utilizatorilor să adreseze întrebări cu 
privire la conținutul lecțiilor, și, de asemenea, postarea răspunsurilr de la echipa de 
formatori. 
 
Cerințe minime de performanță 

- Timpul mediu de încărcare a unei pagini: max. 5 sec. la o conexiune de tip DSL 
cu viteză de până la 5 Mbs; 

- Număr mediu de utilizatori concurenţi suportați să fie de 1000; 
- Număr mediu de cereri/minut suportate să fie de 1000; 
- Disponibilitate 99,9% (sau 24/7 exclusiv perioadele de mentenanță);   
- Capacitatea de a răspunde într-un timp rezonabil unui număr de cel puţin 50.000 

de vizitatori unici pe lună pentru pagina de internet; 
- Capacitatea de a suporta perioade lungi de trafic intens. 

 
Cerințe obligatorii 
Vizibilitate prin intermediul celor mai importante browsere de Internet (se vor opera 
up-grade- urile necesare în cazul apariției unor noi versiuni de browsere pe toată durata 
garanţiei); 
 
Mentenanță, actualizare, dezvoltare și instruire 
Prestatorul se obligă ca pe perioada de derulare a contractului: 
- să actualizeze conţinutul platformei cu informaţii furnizate de Achizitor (text, 
multimedia, etc.) la cererea acestuia (pe durata primelor 6 luni de la receptia 
platformei); 
- să optimizeze materialul multimedia ce va fi adăugat pe platforma la cererea 
Achizitorului (pe durata primelor 6 luni de la receptia platformei); 
- să dezvolte modulele adiționale în concordanţă cu necesităţile sesizate la cererea 
Achizitorului (pe durata primelor 12 luni de la receptia platformei); 
- să evalueze riscurile de securitate şi să efectueze optimizări pentru asigurarea 
securităţii lunar şi la cererea Achizitorului (pe durata primelor 12 luni de la receptia 
platformei); 
- prin mijloace proprii şi fără costuri suplimentare, să remedieze disfuncţionalităţile 
sesizate şi să corecteze erorile de aplicaţie apărute (pe durata primelor 12 luni de la 
receptia platformei). 
Prestatorul va oferi consultanță și suport tehnic gratuit pe toata durata contractului si 
va fi asigurat minim intre orele 7.00-19.00 x 5zile/saptamana. 
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Timp de răspuns minim la solicitările beneficiarului. 
Pentru caracterizarea timpului de răspuns se definesc următoarele: 

- disfunctionalitati critice – timp de răspuns 1 ora, timp de remediere 2 ore; 
- disfunctionalitati majore – timp de răspuns 2 ore, timp de remediere 4 ore; 
- disfunctionalitati normale – timp de răspuns 2 ore, timp de remediere 24 ore. 

Prestatorul va asigura instruirea a minimum 2 persoane din partea Achizitorului care vor 
fi implicați în administrarea şi exploatarea curentă a platformei, timp de 30 de ore, în 
primele 2 saptamani de la punerea în funcție a platformei. Instruirea va fi realizată de 
către minim un reprezentant al prestatorului și va consta în explicarea utilizării fiecărei 
funcționalități incluse în interfața de administrare a platformei.  

 
ANEXA 1 – Descrierea programului de formare, conform cererii de finanțare 
ANEXA 2 – Oferta financiară, centralizator de prețuri 
ANEXA 3 – Model contract prestări servicii 

 
Intocmit,
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ANEXA I 
 

DESCRIEREA PROCESULUI DE FORMARE 
 

Anexa 1 la prezenta documentație reprezintă extras din Cererea de Finanțare.  
 
Activitatea 1. Formare antreprenorială 
Sub-activitatea A.1.3 Organizarea si derularea programului de formare antreprenorială 
 
Partenerul 2 (Asociația Ropot) va fi responsabil de organizarea, coordonarea si derularea 
programului de formare antreprenoriala pentru grupul tinta, alcatuit din minim 300 de 
persoane. Programul de formare va fi organizat online, prin intermediul unei platforme de tip 
e-learning. Platforma utilizata va fi pusa la dispozitie de catre P2 in cadrul aplicatiei deja 
detinute (Startarium) caruia i se va adapta si customiza o sectiune astfel incat sa cuprinda 
cerintele minime din ghidul solicitantului, respectiv: (1) Baza de date a persoanelor inscrise 
la cursul de formare antreprenoriala; (2) Catalog online continând informatii cu privire la 
prezenta, activitatea si evaluarea persoanelor inscrise la cursul de formare antreprenoriala; 
(3) Inregistrarea video si audio a cursurilor si transmiterea lor in direct; (4) Arhivarea 
electronica a cursurilor in format audio – video si text; (5) Comunicare on-line prin intermediul 
unor adrese de e-mail personalizate ale cursantilor si lectorilor; (6) Sistem de evaluare on-
line. De asemenea, se va crea un grup de facebook inchis unde toate persoanele care 
participa la programul de formare antreprenoriala vor putea sa deschida topicuri de discutie, 
unde vor prezenta diverse spete pentru care vor solicita parerea altor persoane inscrise in 
grupul tinta, a formatorilor etc. Acest forum va fi moderat de catre Expertul formare 
antreprenoriala si Formatori. Serviciile de adaptare a platformei vor fi subcontractate intrucat 
niciun partener nu detine expertiza relevanta necesara acestei actiuni. Partenerul 2 va 
implica un coordonator al activitatii de formare antreprenoriala (Expertul formare 
antreprenoriala) care va analiza componenta persoanelor incluse in grupul tinta si va ajusta 
programa de formare si materialele de curs astfel incat sa corespunda necesitatilor grupului 
tinta si nivelului de pregatire. Curricula si manualul de curs vor contine elemente de 
dezvoltare durabila.. Activitatea se implementeaza pe o perioada de 6 luni (lunile 6-11 de 
proiect) astfel incat fiecare cursant sa poata parcurge intreg modulul de curs si elabora planul 
de afacere, indiferent de momentul in care se inscrie in proiect (timp de 5 luni activitatea de 
formare antreprenoriala se completeaza cu cea de selectare a GT astfel incat sa asigure un 
flux constant de participanti inscrisi, sa nu aglomereze expertii insarcinati cu formarea si sa 
asigure astfel o calitate cat mai inalta a serviciilor livrate). Fiecare persoana va fi inregistrata 
in baza de date, va primi un user si o parola pentru a avea acces la platforma unde isi va 
putea crea un cont propriu de unde va putea vizualiza sectiunea sa din catalogul online, va 
putea descarca suportul de curs, materialele anexe si prezentarile trainerilor in format 
audio/video/documente pdf / ppt. De asemenea, vor avea acces la prezentari online, in direct, 
realizate de formatori, vor primi sarcini/teme care vor fi evaluate online si vor interactiona cu 
formatorii atat prin intermediul unor adrese personalizate cat si prin cadrul forumului de 
discutii dezvoltat. Nu in ultimul rand, in cadrul partii practice, sistemul va pune la dispozitie 
un format de plan de afaceri care va include toate sectiunile obligatorii impreuna cu 
instructiuni de completare pentru a indruma astfel cat mai clar toti participantii la curs sa 
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realizeze un plan de afaceri cat mai de calitate. De asemenea, programul informatic va 
contine o sectiune de livechat prin intermediul careia cursantii vor putea dialoga in timp real 
cu unul din formatori / cu expertul formare antreprenoriala in vederea clarificarii diverselor 
aspecte, solicitarii de informatii suplimentare etc. Cursul va avea o durata de 40 de ore de 
pregatire teoretica si practica si va viza: COMPONENTA TEORETICA: (1) Legislatia 
aplicabila mediului de afaceri, in vigoare in Romania; (2) Managementul afacerii; (3) Strategia 
de dezvoltare a afacerii; (4) Marketing si promovare; (5) Analiza macroeconomica si plasarea 
pe piata; (6) Analiza cost-beneficiu; (6) Analiza organizationala; (7) Comunicare si tehnici de 
luare a deciziilor; (8) Planificarea resurselor. COMPONENTA PRACTICA: Instruire in 
vederea elaborarii planului de afaceri. In plus fata de acestea, cursul va avea o sectiune care 
va cuprinde elemente de Dezvoltare durabila si teme orizontale (egalitate de sanse, 
nediscriminare, inovare sociala, promovarea unei economii cu emisii scazute de CO2 etc.) 
Componenta teoretica va avea o durata de 20 de ore in timp ce componenta practica de 20 
ore. In plus, formatorii si expertul formare antreprenoriala vor asigura suport suplimentar 
privind orice intrebare in realizarea planului de afaceri. Cursurile (atat cele din cadrul 
componentei teoretice cat si din cadrul celei practice) vor fi inregistrate atat audio cat si video 
si incarcate pe platforma online putand fi accesate / descarcate. Pentru a putea absolvi 
cursul, fiecare participant trebuie sa fi urmarit toate modulele, astfel incat sa atinga numarul 
minim de 40 de ore de curs. La finalul programelor de formare, cursantii vor elabora planul 
de afacere conform structurii prezentate la inceputul cursului (respectand structura minima 
din Ghidul Solicitantului – Conditii Specifice si din Schema de minimis asociata (art. 9 punctul 
5) si vor sustine examenul final in vederea certificarii. Cursantii vor fi astfel evaluati si notati 
atat printr-o proba teoretica cat si pe baza planului de afacere (proba practica). Cei declarati 
admisi vor primi un certificat de absolvire. Evaluarea va fi realizata de formatori sub 
coordonarea expertului formare antreprenoriala. Expertul formare antreprenoriala va clasifica 
cursantii in functie de scorurile obtinute de acestia la proba planului de afacere, cu conditia 
sa fi promovat si examenul final. In functie de aceste note va stabili un grup format din cel 
putin 60 de persoane care va intra in etapa urmatoare, aceea de selectare a planurilor de 
afacere pentru finantare (Partenerii vor avea in vedere selectarea celor mai bune 60 de 
planuri de afacere conform scorurilor obtinute – in situatia in care planurile clasate pe locurile 
60 – n vor avea acelasi scor, neputandu-se face astfel o diferentiere, in etapa urmatoare vor 
fi selectate toate planurile care au acelasi scor (exemplu: daca planurile de pe locurile 60-62 
au cate 89 de puncte atunci vor fi selectate primele 62 de planuri) astfel incat sa se asigure 
egalitate de sanse si tratamanent intre participanti). 
 
Activitatea 2 - Implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri FSE 
Sub-activitatea A.2.5. Operarea unei platforme de colaborare pentru antreprenori si de inovare 
sociala 

 
Partenerul 2 opereaza in prezent o platforma de sprijinire a afacerilor (Startarium) prin care 
persoanele interesate pot afla cum se infiinteaza o afacere, cum se opereaza, cum se 
identifica si se testeaza idei etc. Aceasta platforma va fi pusa la dispozitie si in cadrul 
proiectului, scopul acesteia fiind acela de a sustine atat grupul tinta POCU cat si oricare alte 
persoane interesate / orice membru al comunitatii, sa poata avea acces la resurse privind 
infiintarea si dezvoltarea afacerilor, reprezentand astfel un instrument de INOVARE 
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SOCIALA. Facilitati: (1) se va crea o retea de colaborare intre centrele de spijinire a afacerilor 
incubatoarele / clusterele / hub-urile existente la nivel national/regional/local; (2) vor fi 
organizate actiuni de promovare in randul grupului tinta a elementelor de dezvoltare durabila, 
egalitate de sanse si de gen, utilizarea TIC in cadrul afacerilor dezvoltate, modele inovatoare 
de combatere a discriminarii, diverse surse de finantare pentru afacerile dezvoltate samd, 
asigurand astfel promovarea si implementarea solutiilor de inovare sociala pentru abordarea 
provocarilor sociale; (3) prin topic-urile deschise, prin exemplele prezentare, prin anunturile 
pe care antreprenorii / persoanele interesate le vor prezenta, prin articolele publicate etc. 
platforma va incuraja realizarea de relatii comerciale si parteneriate intre acestia. (4) Se vor 
prezenta exemple de succes ale unor afaceri dezvoltate in Romania de romani intorsi din 
Diaspora. (5) Se vor organiza sesiuni informative personalizate, in functie de domeniile de 
activitate ale antreprenorilor asistati, aceste elemente fiind prezentate intr-o maniera 
inovatoare. (6) In perioada post-implementare, aceste centre vor fi utilizate ca mijloc de 
multiplicare a rezultatelor proiectului astfel incat si alti antreprenori din Diaspora cat si din 
tara sa fie sprijiniti. (7) Pentru antreprenorii sprijiniti prin proiect, timp de cel putin 12 luni post-
implementare, participarea la evenimentele informative organizate pe aceasta 
platforma/retea va fi gratuita, la fel si includerea lor in toate campaniile de promovare 
organizate la nivel regional, partenerul 2 asigurandu-se astfel de sustenabilitatea proiectului 
si dupa implementare. (8) Prin aceasta platforma se vor dezvolta parteneriate cu alte hub-uri 
si acceleratoare de business la nivel regional si national, pentru a se asigura atat pe perioada 
implementarii cat si in perioada de sustenabilitate (minimum 12 luni) ca intre firmele infiintate 
prin proiect dar si intre acestea si alte retele se creaza parteneriate sustenabile, care pot 
genera schimburi comerciale profitabile; (9)Se vor dezvolta parteneriate cu actori cheie 
relevanti care pot sprijin dezvoltarea mediului antreprenorial in cele 7 Regiuni mai putin 
dezvoltate ale Romaniei (ex: parteneriate cu camere locale de comert dar si cu universitati 
sau alte asociatii profesionale, cluburi etc) dar si cu entitati responsabile de legatura cu 
romanii din Diaspora; (10)Platforma va furniza prin expertul moderator informatii cu privire la 
alte finantari pe care antreprenorii le vor putea accesa dupa finalizarea ajutorului primit prin 
proiect, precum finantari oferite de banci, IFN-uri, companii de capital de risc, business 
angels; (11)Platforma va functiona ca un centru de valoare adaugata pentru IMM-uri, atat 
pentru cele dezvoltate prin proiect cat si pentru alte IMM-uri, facilitand interactiunea intre 
acestia si accesul la sesiuni informative/de lucru inovatoare; Se va incuraja astfel implicarea 
activa a membrilor comunitatii in operatiunile sprijinite inclusiv pentru depasirea barierelor de 
ordin moral sau care tin de cutumele din societate/etnice. Totodata, ca un alt element de 
inovare sociala, se va incuraja valorificarea oportunitatilor locale pentru IMM-uri dezvoltate 
de romanii din Diaspora. Astfel, prin intermediul acestor centre nu se va oferi suport (ajutor) 
specific niciunei firme ci doar oportunitati la care orice doritor (antreprenor, simpla persoana 
interesata, companie) poate avea acces. Un moderator va lucra continuu, timp de 4 ore / zi, 
pentru a administra aceasta functionalitate a platformei si pentru a mentine relatia cu 
utilizatorii.  


