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CAIET DE SARCINI 
pentru achiziție servicii de instruire cadre didactice 

 
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și 

prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe bază cărora se elaborează de către 
ofertant propunerea tehnică și financiară.  
 

Pentru desfășurarea activităților specifice proiectului Cross-Border Regional Hub of 
Competences for the Automotive Industry - CROSSCOMP -2SOFT/1.1/11” este necesară 
achiziționarea de servicii de consiliere pentru un număr de 30 de cadre didactice sub 
următoarele aspecte: 

 dezvoltare de curriculum,  

 dezvoltare conținut de curs, structură de curs,  

 echilibrare parte practică cu cea teoretică,  

 crearea și managementul echipelor de studenți,  

 tehnici de gestionare a claselor cu număr mare de studenți,  

 gestionarea studenților dificili, 

  învățare pe bază de proiecte,  

 practici de învățare la distanță. 

 
- Instruirea se va realiza pe parcusul unei singure zile și va fi organizată in 2 sesiuni de 

lucru cu pauză intre ele. 
 

- Ședintele de instruire se vor desfășura online cu ajutorul platformei Microsoft teams la o 
oră ce va fi anunțată cu minim 24 de ore înaintea inceperii activității propriu-zise. 
 

- Pentru fiecare sesiune de instruire se vor întocmi Minute, respectiv Foi de prezență. În 
cazul ședintelor online se vor realiza capturi de ecran (printscreen-uri). 
 
Condiții de calificare: 

Serviciile de instruire pot fi oferite de către un operator economic autorizat ca furnizor de 

formare și care a desfășurat în ultimii 3 ani minim un contract de organizare instruire, a cărui 

valoare să fie minim egală cu cea a contractului care face obiectul prezentei achiziții și care să 

includă minim următoarele aspecte: 

- Instruire efectivă adulți; 

- Realizarea de materiale suport pentru desfășurare cursuri (concepție, grafică, elaborare, 

asigurare transmitere până la beneficiarul final) 
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Dovada experienței similare se va realiza cu următoarele documente 

din care să reiasă toate aspectele menționate anterior: contract prestare servicii și/ sau termeni 

de referință și/ sau rapoarte de activitate și/ sau procese verbale predare-primire. 

Operatorul economic care va depune ofertă va trebui să implementeze serviciul de 
instruire pentru cele 30 de cadre didactice cu minim doi formatori care să indeplinească 
următoarele condiții: 

1. Coordonator proiect/Manager proiect, cu atribuții și de formare 

Cerințe minime:  

 Studii superioare finalizate; 

 Certificat de calificare Manager de proiect  

 Certificat de calificare Formator  

 Minim 5 ani experiență în activități de management și coordonare proiecte; 

 Coordonare a cel putin 5 activități dintre cele care fac obiectul prezentei proceduri de 

achiziții, respectiv activități de instruire probate cu documente justificative; 

 Experiență în organizarea și susținerea de activități de instruire în mediul online 

2. Formator 

Cerințe minime:  

 Studii superioare finalizate; 

 Certificat de calificare Formator  

 Minim 5 ani experiență în activități de management și coordonare proiecte; 

 Susținere a cel putin 5 activități dintre cele care fac obiectul prezentei proceduri de 

achiziții, respectiv activități de instruire probate cu documente justificative; 

 Experiență în organizarea și susținerea de activități de instruire în mediul online 

 
Condiții de plată 
Plata se va realiza in termen de maxim 30 de zile după ce Furnizorul va emite factura 
pentru consilierile realizate până la acel moment, confirmate printr-un proces verbal 
semnat de ambele părți Furnizor, respectiv Beneficiar.  
Oferta financiară se va intocmi pentru 1 activitate de consiliere. Prețul ofertat nu se va 
raporta de numărul de participanți la sesiunea de instruire. 
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