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Proiect cofinanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 
Apel nr. POCU/446/6/22/Operaţiune compozită OS. 6.2, 6.6 
Titlu proiect: "Educape timpurie incluzivă si de calitate" 
Cod SMIS 2014: 128215 
Nr. contract de finanţare: 61398/09.08.2019 
Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale 
Partener 1: Universitatea din Piteşti 
Partener 2: Universitatea Aurel Vlaicu din Arad 
Partener 3: Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava 

CAIET DE SARCINI VII - P3 USV 

I- Informaţii despre proiect 

Obiectivul general al proiectului: Prevenirea părăsirii timpurii a şcolii pnn măsuri 
sistemice de aplicare inovativă şi sustenabiiă a noului curriculum naţional, urmărind creşterea 
accesului ia experienţe de învăţare de calitate a,e elevilor din învăţământul preuniversitar 
primar şi gimnazial 

Prin experienţe de învăţare de calitate înţelegem respectarea (la nivelul şcolii şi al 
clasei) a următoarelor condiţii: 

• Proiectarea şi derularea predării-învăţăr i centrate pe formarea de competenţe şi 
respectarea noului cadru curricular naţional; 

• Facilitarea predării-învăţării centrate pe elev, mai exact, facilitarea învăţării astfel 
încât să permită şi să sprijine fiecare elev să progreseze în învăţare (indiferent de posibile 
dificultăţi, trăsături de personalitate, etnie, dizabilicate etc.); 

• Valorificarea orelor aflate la dispoziţie profesorului (25%) în avantajul progresului 
fiecărui elev; 

® Abordarea integrată (în sensul realizării conexiunilor cu viaţa reală) şi inovatoare a 
noului cadru curricular; 

• Folosirea metodelor alternative, holiste şi apreciative de evaluare formativă; 
• Promovarea şi respectarea diversităţii; 
• Proiectarea CDS valorificând nevoile, resursele şi contextul cultural, social, economic 

local; 
• Proiectarea ADŞ (programe de tip A dota sansa) conform noului cadru curricjlar; 
• Asumarea de către şcoală/profesori a unor roluri complementare celui de profesor la 

clasă, cu accent pe consiliere, mediere socială, facilitarea învăţării în contexte nonformale şi 
infórmale de educaţie. 

CERINŢE GENERALE 

1. Procedura: achiziţie directă 
2. Durata contractului: până la 30.11.2022 
3. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut pe întreg serviciul 
4. Oferta tehnica: Propunerea tehnica va fi elaoorata astfel încât sa respecte specificaţiile 

prevăzute in Caietul de sarcini. Propunerea tehnica se întocmeşte astfel încât informaţiile 
cuprinse in aceasta sa permită identifica-ea facila a corespondentei cu termenii de 
referinţă din caietul de sarcini. Propunerea tehnica trebuie sa dovedească angajamentul 
ofertantului de a furniza bunurile in acord cu :oate specificaţiile menţionate in caietul de 
sarcini. In cazul in care oferta nu respecta toate cerinţele prevăzute in documentaţia de 
atribuire, comisia de evaluare are dreptul de a o respinge. 

5. Recepţie: prestatorul va executa serviciile în perioada 23-25 octombrie 2022 

t.T./.c; 
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I I . Achiziţii Partener 3 - Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava 

Specificaţii tehnice 

Pachet servicii organizare eveniment Suceava 

Tip Cerinţe minimale Bucăţi 

Preţ 
unitar 
fără 
TVA 

Total 
fără TVA Alte date tehnice 

Servicii cazare 
100 persoane x 2 
nopţi 

200 193.28 38656 Cazare în camere 
single/double, 3* 

Servicii transport 100 210.08 21008 Decont transport 100 
persoane 

Servicii masă 
120 persoane x 2 zile 

240 126.05 30252 
Masa va consta în: 2 
feluri mâncare, desert, 
apă 

Pachet pentru 
organizarea 
Conferinţei 
Naţionale 
Educaţie 
Timpurie 

Servicii coffe break 
120 persoane x 2 zile 

240 16.80 4032 

Coffe break: cafea/cea,„ 
minim 100 g/persoană, 
fursecuri dulci - minim 
100 g/persoană, 
saleuri/pateuri sărate -
minim 100 g/persoană, 
apă minerală/plată -
0,5 l/persoană 

Incluzivă şi de 
Calitate, la 
Suceava, în 
perioada 23-
25 octombrie 
2022 

Kit conferinţă 120 378.15 45378 

Kit-ul conferinţei va 
cuprinde: agendă 
personalizată a 
conferinţei, programul 
conferinţei, diplomă 
participare conferinţă, 
broşură proiect, poster 
participant conferinţă 
etc. 

închiriere sală, 
sonorizare etc. 

1 8459.15 8459.15 

Sală cu o capacitate 
pentru minim 120 
persoane, cu sistem de 
sonorizare, K . 
videoproiector şi ecran 
de proiecţie, cu spaţiu 
expoziţional 

TOTAL fără TVA 147785.15 

Coordonator proiect P3, 
Conf.univ.dr. Otilia CLIPA 

întocmit, 
Responsabil raportare P3 

Gabriela-Mihaela BLUMENFELD 
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