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Anunț privind modalitatea temporară de funcționare a firmelor de exercițiu și a întreprinderilor
simulate în cadrul proiectelor aflate în implementare pentru Cererile de propuneri de proiecte
160,161,175 din cadrul Domeniului Major de Intervenție 2.1 Tranziția de la școală la viața
activă, POSDRU 2007 - 2013
Vă informăm că, în prezent, au apărut probleme tehnice legate de funcționarea platformei
ROCT, care asigură înregistrarea și desfășurarea activității firmelor de exercitiu și a
întreprinderilor simulate. Dorim să venim în sprijinul beneficiarilor și să preîntâmpinăm
dificultățile legate de implementarea proiectelor care includ activități de tipul dezvoltare firmă de
exercițiu/întreprindere simulată. Astfel, până la rezolvarea problemelor tehnice, Centrala ROCT
recomandă următorul mod de lucru:
A. Pentru înființarea sau preluarea unor firme de exercițiu/întreprinderi simulate:
- documentele de înființare se transmit pe adresa de e-mail firma.de.exercitiu@roct.ro. Acestea
vor primi număr de înregistrare și un C.I.F provizoriu, despre care va fi informată fiecare firmă.
Tot un C.I.F provizoriu vor primi si fimele de exercițiu/întreprinderile simulate pentru care s-a
transmis deja solicitare de înregistrare, dar care nu au fost activate.
- la momentul remedierii disfuncționalităților platformei, aceste firme îşi vor crea cont pe ROCT
şi vor primi C.I.F –ul real, generat de platformă
B. Pentru realizarea tranzacțiilor:
- firmele de exercitiu/întreprinedrile simulate vor putea identifica parteneri de afaceri utilizând
centralizatorul cu datele de contact si informatiile utile ale firmelor de exercitiu/întreprinderilor
simulate. Acesta poate fi vizualizat la următorul link:
http://cndiptoi.tvet.ro/webdocs/ROCT/RETEAU_FE_ROCT_CP175.xlsx
- Modelele de documente necesare realizării tranzacţiilor (comanda, factura, ordinul de plată) le
puteţi vizualiza accesând link-urile
Comanada: http://cndiptoi.tvet.ro/webdocs/ROCT/Ordin%20de%20plata%20%281%29.pdf
Factura: http://cndiptoi.tvet.ro/webdocs/ROCT/Factura%20ROCT.pdf
Ordinul de plată: http://cndiptoi.tvet.ro/webdocs/ROCT/Ordin%20de%20plata%20%281%29.p
df
- Documentele contabile ale respectivelor tranzacții vor fi arhivate lunar și transmise către
centrala ROCT pe adresa de e-mail banca.virtuala@roct.ro , la inceputul următoarei luni,
Folderul cu documentele respective trebuie denumit astfel: Nume FE_luna_anul_doc
contabile Ofertele de produse şi servicii se vor transmite direct pe adresele de e-mail ale
firmelor de exerciţiu, potenţiali parteneri de afacere
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- Evidenţa contabilă şi evidenţa tranzacţiilor vor fi ţinute de fiecare firmă de exerciţiu în parte,
urmând ca în momentul remedierii problemelor tehnice ale platformei ROCT acestea să se
înregistreze on-line de către administratorul/angajaţii fiecărei firme de exerciţiu plătitoare.
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