
                           
  

 
CAIET DE SARCINI 

Achiziția de servicii de formare a angajaților 

Curs online pe tema dezvoltării de strategii pentru comunitățile de startup 

pentru implementarea proiectului „Romanian Startup Ecosystem Strategy". 

 

CPV: 80511000-9- SERVICII DE FORMARE A ANGAJATILOR 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului și constituie ansamblul cerințelor pe 
baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, 
specificații tehnice. Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. 

În acest sens, orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile Caietului de sarcini va fi luată în considerare, dar numai 
în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de 
sarcini. Ofertele care nu satisfac cerințele caietului de sarcini vor fi declarate oferte neconforme și vor fi respinse. 

 
I. INFORMAȚII GENERALE 
Beneficiarul contractului este Direcția Dezvoltarea Afacerilor din cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est. 

Durata de execuție a activităților contractului este de maxim 3 luni de la data semnării contractului.  

 

II. OBIECTUL CONTRATULUI, REZULTATE 

Obiectul achiziției îl reprezintă achiziționarea de servicii de formare a angajaților, respectiv curs online pe tema dezvoltării de 

strategii pentru comunitățile de startup. 

Rezultate așteptate 

- o intelegere mai profunda a modului in care o comunitate profesionala de startup se incadreaza in tipologia 

activitatilor Biroului Rubik Hub din cadrul DDA; 

- modul de realizare a unei strategii centralizate pentru diferitele comunitati de startupuri cu care intram in contact; 

- setarea unor sisteme de urmărire a valorilor si a rezultatelor esentiale ale unei comunitati de startup. 

Valoarea maximă estimată a achiziției este de 3.000 lei fără TVA. 

 

III. DESCRIEREA SERVICIILOR CARE VOR FI REALIZATE DE PRESTATOR 

Prestatorul va presta servicii de formare profesionala în domeniul dezvoltării de strategii pentru comunitățile de startup 

astfel:  

- cursul online se va desfășura în maxim 7 sesiuni (module) pe parcursul a maxim 3 luni  

- posibilitatea de a participa la sesiunile online, cât și de a descăra cursul în format fizic  

- număr participanți: 1 

 

Caracteristici tehnice: 

Cursul de formare profesionala trebuie sa contina minim urmatoarele elemente: 

- definirea notiunii de comunitate profesionala si de ce ar putea deveni un avantaj competitiv in industria de startup; 

- cum ar putea o comunitate profesionala de startup sa accelereze cresterea afacerilor; 

- modul de realizare a unei strategii centralizate pentru diferitele comunitati de startupuri; 

- dezvoltarea unor sisteme de urmărire a progresului si de masurare a rezultatelor unei comunitati de startup; 

- dezvoltarea de instrumente de conectare a datelor comunitatii de startup cu cele ale clientilor 

- prezentarea a cel puțin  6 exemple practice. 

Cursul online trebuie să fie disponibil pentru accesare oricând. 

Pentru îndeplinirea contractului, Prestatorul va pune la dispoziția Beneficiarului platforma necesară desfășurării cursului 

online (ex. Zoom). 

 

IV. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI 

Propunerea tehnică 

1. Ofertantul va prezenta metodologia de prestare a serviciilor, care trebuie să cuprindă minimum următoarele informaţii:  

- precizarea platformei folosite pentru desfășurarea cursului; 
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- descrierea modulelor de curs și periodicitatea lor (grafic de prestare a serviciilor); 

2. Experienta prestatorului in programe de formare în domeniul dezvoltării comunităților de startup (prezentarea a minim un 

contract). Experienta va fi demonstrata prin completarea Formularului privind experiența similară  

 

Ofertantul are obligația să respecte toate cerințele prezentate în Caietul de sarcini și să dezvolte într-o manieră proprie și 

originală punctele prezentate. Neregăsirea cerințelor minime prevăzute în caietul de sarcini presupune declararea ofertei ca 

fiind neconformă.  

 

Propunerea financiară 

Se va completa Formularul de ofertă. Oferta financiară se va prezenta în lei fără TVA. Prețul unitar se va exprima cu maxim 2 

zecimale. Prețul ofertat trebuie să fie ferm pe toată durata contractului și să includă toate costurile necesare pentru prestarea 

serviciilor. 

 

VI. MODALITATEA DE EFECTUARE A PLĂȚILOR 

Plata se va realiza la finalul cursului de formare, pe baza certificatului de participare/absolvire, în maxim 30 de zile. 

 

VII. CRITERIUL DE ATRIBUIRE  

Criteriul de atribuire utilizat este “prețul cel mai scăzut”. Oferta desemnată câștigătoare va fi oferta care îndeplinește 

condițiile solicitate in anuntul publicitar și are prețul cel mai scăzut. 

 


