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Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 

-co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională  
 

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”  
 

 
 

Septembrie 2012 

 

Universitatea „Ştefan cel Mare”din Suceava, derulează, începând cu data de 13.12.2011, proiectul 

„Dezvoltarea unei platforme informatice de tip E-educaţie care va susţine electronic procesul 

educaţional desfăşurat de Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava”, co-finanţat prin Fondul 

European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul 

Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. 

 

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

de 4.102.231 lei. Proiectul se implementează pe o durată de 24 de luni.   

 

Obiectivele proiectului constau în acoperirea nevoilor de informare, educare, evaluare şi 

management, realizarea unui portal eLearning pentru administrare de conţinut educaţional, 

proiectarea şi popularea bazelor de date specifice educaţiei electronice, crearea unui sistem de 

management a instruirii  şi a documentelor aferente instruirii, creşterea performanţelor de învăţare 

prin tehnici eLearning  şi asigurarea infrastructurii de comunicaţie corespunzătoare serviciilor 

eLearning. 

 

Stadiul implementarii proiectului: 

 

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 
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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 

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 în echipa de implementare  

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

 


