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Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 

-co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională  
 

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră” 

 
ANUNT / COMUNICAT  

 

Universitatea Stefan cel Mare Suceava 

 

 

„Dezvoltarea unei platforme informatice de tip E-educație care va susține electronic procesul 

educațional desfășurat de Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava”,  

cod SMIS 23038 

 

 

Suceava, septembrie  2013 

Universitatea ”Ștefan cel Mare”, cu sediul în Suceava, Strada Universității, nr. 13, 720229, 

derulează, începând cu data de 13.12.2011, proiectul “Dezvoltarea unei platforme informatice de 

tip E-educație care va susține electronic procesul educațional desfășurat de Universitatea 

Ștefan cel Mare din Suceava“, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în 

baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale.   

Valoarea totală a proiectului este de 5.163.290,00 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă 

este de 4.102.231,00 lei.  

Proiectul se implementează în localitatea Suceava pe o durată de 24 luni.  

 

 
Obiectivul proiectului îl reprezintă dezvoltarea unui portal eLearning de învățare în cadrul 

Universității "Ștefan cel Mare" din Suceava care să asigure, pe de o parte, flexibilitatea administrării 

electronice a procesului educațional prin facilități de administrare specifice universității și pe de altă 

parte eficientizarea procesului de învățare, prin punerea la dispoziție a studenților și profesorilor a 

unor module de studiu și evaluare la distanță.  

Portalul eLearning va permite accesul ambelor părți implicate în activitatea academică (studenți și 

cadre didactice) la cursuri online și offline, efectuate, la cel mai înalt nivel tehnologic. 
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Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

 acoperirea nevoilor de informare, educare, evaluare și management ale comunității 

academice; 

 realizarea portalului eLearning pentru administrare de conținut educațional și management al 

activității universitare din procesul de învățământ; 

 proiectarea și popularea bazelor de date aferente serviciilor specializate pentru utilizatorii 

portalului; 

 crearea unui sistem de management al instruirii, precum și a unui sistem de management al 

conținutului de instruire și al documentelor vehiculate în cadrul portalului eLearning; 

 sprijinirea învățământului din cadrul Universității "Ștefan cel Mare" Suceava pentru ciclurile 

de licență, masterat și doctorat prin facilitarea accesului la învățare și comunicare între 

profesori și studenți; 

 creșterea performanțelor de învățare prin tehnicile eLearning și materialele interactive de 

instruire; 

 asigurarea suportului hardware și conectivității cu restul componentelor sistemului informatic 

de comunicare al instituției și transferarea de date între diverse structuri de informare. 

 

Beneficiarul principal al investiției este Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava. Beneficiarii 

direcți ai proiectului sunt cadrele didactice și studenții Universității "Ștefan cel Mare" Suceava. 

 

Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt: 

 Personalul administrativ al Universității, studenții și cadrele didactice ale altor universități; 

 Mediul public și privat care va angaja absolvenți bine pregătiți; 

 Comunitatea locală prin creșterea calității educației în regiune și a nivelului de instruire și 

educație a absolvenților. 

 

Principalele activități ale proiectului sunt: achiziționarea și implementarea soluției informatice 

eLearning, instruirea administratorilor de sistem și a utilizatorilor, realizarea managementului de 

proiect, informarea și publicitatea proiectului, achiziționarea și derularea serviciilor de audit financiar 

și tehnic. 

 

 

Stadiul implementarii proiectului 

Trim.III 2013 

Principalele activitati care au avut loc in intervalul iulie-august-septembrie 2013 au fost orientate pe 

continuarea dezvoltarii solutiei informatice, cu precadere prin dezvoltarea de continut digital initial 

prin colaborarea implementatorului cu titularii unor discipline aferente programelor de studiu din 

universitate. In cadrul activitatilor de instalare si configurare a sistemelor s-a realizat popularea 

bazelor de date ale serverului de autentificare cu utilizatori din cadrul universitatii, pe baza de liste.  

Au fost elaborate doua notificari catre OIPSI si a fost aprobata cererea de finantare nr.1.    
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S-au desfăşurat, in paralel, activitatile de management specifice proiectului, inclusiv cele de 

informare si publicitate prevăzute. 

 

Trim.II 2013 

In trimestrul II 2013 s-a finalizat achizitionarea echipamentelor hardware si a licentelor software 

fiind derulate procedurile corspunzatoare de punere in functiune si receptie a sistemelor de tip server 

si a echipamentelor conexe. Acestea au fost marcate prin etichetare conform cerintelor POSCCE. A 

fost totodata finalizata si receptionata noua infrastructura pe fibra optica de 10Gbps. Au fost derulate 

teste preliminare pentru validarea parametrilor si performantelor impuse constatandu-se ca acestea 

corespund cerintelor. In paralel au fost initiate activitatile de dezvoltare a solutiei informatice 

eLearning, respectiv s-a realizat analiza privind implementarea sistemului si, pe aceasta baza, a 

inceput dezvoltarea LMS/LCMS, dezvoltarea portalului si dezvoltarea continutului digital initial.  

In aceiasi perioada, la solicitarea OIPSI, a fost returnata prefinantarea neutilizata datorita decalarii 

finalizarii principalei proceduri de achizitie. Au fost de asemenea initiate demersurile necesare pentru 

includerea proiectului in categoria celor finantabile din linia de credit a universitatii destinata 

sustinerii implementarii proiectelor.   

 

Trim.I 2013 

In trimestrul I din 2013 s-a derulat in continuare procedura de achizitie. Urmare a unei contestatii 

depuse, conform deciziei CNSC, a fost reluata procedura de atribuire. Contestatia a fost ulterior 

respinsa, fiind urmata de o noua contestatie, a altui ofertant, care insa a fost retrasa înainte de 

emiterea unei noi decizii CNSC. Ca urmare procedura de licitatie a fost finalizata (martie 2013) fiind 

initiata contractarea achizitiei platformei informatice de instruire care face obiectul proiectului.  

Au fost elaborate 3 notificari de decalare a termenelor de finalizare a unor activitati, corelat cu 

prelungirea procedurii de achizitie. Principalele proceduri de achizitie fiind decalate, in lipsa 

posibilitatilor de a efectua plati, a fost returnata prefinanţarea neutilizata. 

In paralel s-au desfăşurat activităţile de informare si publicitate prevăzute. 

 

Trim.IV 2012 

Au continuat activitatile prevazute fiind derulate in continuare procedurile de achizitie. S-au evaluat 

ofertele depuse si s-au solicitat clarificarile necesare din partea ofertantilor.  

În perioada 22 – 23.11.2012 au fost depuse către CNSC 2 contestații de către operatori economici 

ofertanți. Procedura de licitație deschisă ”Dezvoltarea unei platforme informatice de instruire online 

(asistată de calculator) care va susține electronic procesul educațional desfășurat de Universitatea 

Ștefan cel Mare din Suceava”, este suspendată din data de 23.11.2012.  
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Au fost realizate cele două panouri de afișare temporară și permanentă cu respectarea prevederilor 

Manualului de identitate vizuală, precum și cu respectarea cerințelor OIPSI și au fost instalate la 

sediul Universității, în loc vizibil. Au fost realizate 300 de pliante și broșuri, cu informații referitoare 

la proiect. 

S-au desfăşurat, in paralel, activităţile de informare si publicitate prevăzute. 

 

 

Trim.III 2012 

In intervalul iulie-septembrie 2012 a continuat derularea procedurii de achiziţie a platformei e-

Educatie care face obiectul principal al proiectului. S-au analizat documentele de calificare, oferta 

financiara si oferta tehnica pentru cele 4 oferte depuse. S-a organizat o sesiune demonstrativa pentru 

prezentarea aplicaţiei software ofertate. In urma analizei ofertelor, comisia de evaluare si experţii 

cooptaţi din partea beneficiarului si a firma de consultanta angajate au elaborat solicitări de 

clarificare care au fost transmise ofertanţilor. Răspunsurile au fost analizate si s-au emis rapoartele 

interne corespunzătoare. 

A fost emisa o notificare către OIPSI pentru decalarea unor termene pentru activităţile de achiziţie 

prevăzute. Prelungirea acestor termene a fost necesara datorita volumului mare de informaţie 

procesata si necesitaţii derulării unei corespondente de clarificare cu ofertanţii. Solicitarea a fost 

avizata pozitiv. 

S-a pregătit si s-a transmis cererea de rambursare nr.1. 

Au fost achiziţionate produse consumabile si de birotica pentru managementul proiectului, conform 

prevederilor contractuale. 

In paralel s-au desfăşurat activităţile de informare si publicitate prevăzute. 

 

Trim.II 2012 

S-a finalizat documentaţia de atribuire pentru procedura de achiziție pentru selectarea furnizorului 

pentru sistemul eLearning ”Dezvoltarea unei platforme informatice de instruire online (asistată de 

calculator) care va susține electronic procesul educațional desfășurat de Universitatea „Ștefan cel 

Mare din Suceava”. Procedura de atribuire este in derulare. A fost aprobata cererea de prefinanţare 

nr.1 si s-a pus la dispoziţia beneficiarului suma prevăzuta. 

In paralel s-au desfăşurat activităţile de informare si publicitate prevăzute. 

 

Trim.I, 2012 

A fost iniţiat proiectul si s-a elaborat documentaţia de atribuire pentru serviciile de audit tehnic si 

financiar si consultanţă management proiect. Au fost organizate si finalizate procedurile de achiziţie 
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pentru servicii de informare si publicitate, audit extern si management de proiect. S-a imitat 

activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire pentru selectarea furnizorului pentru sistemul 

eLearning. A fost elaborata cererea de prefinanţare nr.1. 

S-au iniţiat de asemenea activităţile de informare si publicitate prevăzute. 

 

 

 

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:  

Nume persoană contact: Alin Dan Potorac 

Funcţie: membru in echipa de implementare 

Tel. 0741-221402, Fax: 0230520080, e-mail: alin.potorac@usv.ro 

 

 

 


