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Procedura aplicata:

Procedura simplificata proprie
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FISA DE DATE A ACHIZITIEI

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
Denumire oficiala: LICEUL TEHNOLOGIC BRATIANU
Adresa: Str. Mihail Kogalniceanu Nr.1, Mun. Dragasani, Jud. Valcea
Localitate: Dragasani, Jud. Valcea
Cod poştal: 245700

Ţara: Romania

Telefon: 0250810260,
Punct(e) de contact: Vicentiu Tiberiu Vatafu
In atenţia:
Fax: 0250810260
E-mail: ltb_dragasani@yahoo.com,
Adresa/ele de internet (daca este cazul): http://www.gsbratianu.ro
Adresa sediului principal al autoritaţii contractante (URL):
Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro
Alte informaţii pot fi obţinute la:
■ Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior
□ Altele: completaţi anexa A.I
Caietul de sarcini şi documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv şi sistemul
de achiziţie dinamic) pot fi obţinute la:
■ Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior
□Altele: in S.E.A.P. pe www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
■ Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior
□ Altele: in S.E.A.P. pe www.e-licitatie.ro
Data limita de primire a solicitarilor de clarificari: 25.01.2021.
I.2) TIPUL AUTORITAŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITAŢILE
PRINCIPALE)
□ Minister sau orice alta autoritate naţionala sau
□ Servicii publice generale
federala, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale □ Aparare
acestora
□ Ordine şi siguranţa publica
□ Agenţie/birou naţional sau federal
□ Mediu
□ Colectivitate teritoriala
□ Afaceri economice şi financiare
□ Agenţie/birou regional sau local
□ Sanatate
□ Organism de drept public
□ Construcţii şi amenajari teritoriale
□ Instituţie/agenţie europeana sau organizaţie europeana □ Protecţie sociala
□ Recreere, cultura şi religie
■ Altele (precizaţi): Unitate de invatamant ISCED 0-3
■ Educaţie
□ Altele (precizaţi):
Autoritatea contractanta acţioneaza in numele altor autoritaţi contractante da □
nu ■

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
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II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta

Servicii de formare in domeniul educatiei digitale destinate celor 505 cadre didactice cuprinse in
grupul tinta al proiectul „ REGIO UP”, participante la activitatea A1.1
II.1.2) Tipul contractului si locul
serviciilor
a) Lucrari
□
Executare
□
Proiectare si executare
□
Executarea, prin orice
mijloace, a unei lucrari,
conform cerintelor
specificate de autoritatea
contractanta
□
Locul principal de executare
..............
Cod NUTS ...............

de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a
B) Produse
Cumparare
Leasing
Inchiriere
Inchiriere cu optiune de
cumparare
O combinatie intre acestea

□
□
□
□
□
□

Locul principal de livrare
Cod NUTS

c) Servicii
■
Categoria serviciilor
Servicii sociale administrative,
servicii de învățământ, servicii de
sănătate și servicii culturale

Locul principal de prestare
Online si/sau
Mun. Dragasani, Liceul
Tehnologic Bratianu, Jud.
Valcea, str. M. Kogalniceanu,
nr.1

II.1.3) Procedura implica
Un contract de achizitii publice
Punerea in aplicare a unui sistem de achizitie dinamic (SAD)
Incheierea unui acord-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

■
□
□

Principalele aspecte vizate de catre achizitor sunt:
- serviciul de formare sa cuprinda doua cursuri: un curs destinat tuturor celor 505 cadre
didactice care fac parte din Grupul Tinta al proiectului si care va viza dezvoltarea si evaluarea
competentelor elevilor folosind instrumente digitale si un curs destinat la minim 30 profesori de
matematica, care fac parte din Grupul Tinta al proiectului si care va viza utilizarea de aplicatii
digitale si resurse educationale pentru imbunatatirea competentelor la matematica,
- cursurile trebuie sa fie avizate/acreditate de catre Ministerul Educaţiei Naţionale,
- cursurile sa se desfasoare online si/sau in locatii puse la dispozitie de catre Lider,
- prestatorul trebuie sa aloce numarul de formatori necesari finalizarii cursurilor in primul an
de implementare. Toate materialele suport si materialele consumabile sunt cuprinse in costul
subcontractarii.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
Vocabular principal
Obiect principal

80400000-8 - Servicii de educare
a adultilor si alte servicii de
invatamant (Rev.2)
Obiect(e) suplimentar(e)

Vocabular suplimentar
(dupa caz)
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II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice da ■ nu □
II.1.8) Impartire in loturi
da □ nu ■
Dacă da, este necesar să se depună oferte pentru:
un singur lot
□
unul sau mai multe loturi □
toate loturile
□
II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)
da □
nu ■

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul (inclusiv, dupa caz, toate loturile si toate optiunile)
Scopul acestei proceduri de atribuire este achizitionarea de Servicii de formare profesionala in domeniul educatiei
digitale destinate celor 505 cadre didactice, cuprinse in Grupul Tinta al proiectului participante la subactivitatea
- A1.1 Dezvoltarea profesională / îmbunătăţirea competenţelor personalului didactic din învăţământul preuniversitar, a
personalului de sprijin şi didactic auxiliar si a echipelor manageriale din unitatile de invatamant din judetul Valcea si
judetele invecinate. Serviciile constau in furnizarea a doua cursuri de formare in domeniul educatiei digitale:
- Un curs dedicat tuturor celor 505 cadre didactice din GT care va avea scopul de a pregati cadrele didactice pentru
dezvoltare si evaluare a competentelor elevilor folosind instrumente digitale
- Un curs dedicat profesorilor de matematica care fac parte din GT cadre didactice aplicatii digitale si resurse
educationale pentru invatarea matematicii

Cursurile de formare in domeniul educatiei digitale trebuie sa fie avizate/acreditate de Ministerul
Educatiei si Cercetarii.
VALOARE ESTIMATA A ACHIZITIEI:.
Valoarea estimata totala a achiziției de fata este de 130.000 lei, fara TVA. Aceasta valoare a fost obtinuta astfel:
servicii de formare in domeniul educatiei digitale pentru un numar de minim 990 ore de formare pentru 505 cadre
didactice (aproximativ 33 grupe a cate 15 persoane) pentru un curs de dezvoltare si evaluare a competentelor elevilor
folosind instrumente digitale si un numar de minim 192 de ore de formare pentru aproximativ 3 grupe a cate 10
persoane pentru un curs de aplicatii digitale si resurse educationale pentru invatarea matematicii, la un cost orar de
aproximativ 110 lei fara TVA/ora

II.2.2) Optiuni (dupa caz)

da □

nu ■

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
Durata contractului: 12 luni pentru desfasurarea activitatii de formare si evaluare la care se adauga
90 de zile pentru elaborarea atestatelor (pentru absolventii ultimelor grupe de formare)

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI
II.4.1. Ajustarea pretului contractului

da □

nu ■

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garanție de participare

da □

nu ■

III.1.1.b) Garantie de buna executie

da □

nu ■

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Proiect „ REGIO UP” - Contract finantare nr.: POCU/665/6/23/133862, finantat din FSE prin
POCU 2014-2020/ buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
(dupa caz)
- asociere cf. art.53 din Legea nr. 98/2016
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III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale (dupa caz)

da □

nu ■

III.1.5) Legislatia aplicabila

Legislatia relevanta pentru procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica este publicata
pe site-ul www.anap.ro.
a) Legea privind achizitiile nr 98/2016;
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie
publica,a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii,
precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr
101/2016;
c) Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achizițiile publice
d) Informatii suplimentare/actele normative cu relevanta in domeniul mediului, social, al relațiilor
de muncă si fiscalitatii se gasesc la adresele:
www.mmediu.ro/acte_normative.htm; www.anofm.ro; www.inspectmun.ro, www.itmsibiu.ro
www.mmuncii.ro, www.mfinante.ro Pentru situatiile neacoperite de prezenta Documentatie de
Atribuire se aplica legislatia in vigoare a României.
e) Procedura simplificata proprie

III.2. CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1. Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in
registrul comertului sau al profesiei
III.2.1.a) Situatia personala a ofertantului
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la
art.58-60 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se
vor completa declaratii pe propria raspundere de catre operatorii economici participanti la
procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Ofertantii, tertii sustinatori și subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la
art.164, art.165, art.167 din Legea nr.98/2016.Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii
contractante sunt:
1. Vatafu Tiberiu Vicentiu
2. Membrii din conducerea Liceului si din CA
Modalitatea de indeplinire a cerintei: se vor completa declaratii pe propria raspundere de catre
operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant/ ofertant asociat/
subcontractant) cu informatiile aferente situatiei lor.
Aceste documente pot fi:
1. certificate de atestare fiscala din care sa reiasa lipsa datoriilor restante cu privire la plata
impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de
stat etc.) la momentul prezentarii;
2. după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de
derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind
achizițiile publice;

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 6 ”Educatie si competente” Prioritatea de investitii 10(i),Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului
egal la invatamantul prescolar,primar si secundar de calitate,inclusiv la parcursuri de invatare formale,non formale si informale pentru reintegrarea in
educatie si formare”, Cod apel: POCU/665/6/23/23, Operatiune compozita OS 6.2,6.4,
Contract POCU/665/6/23/133862, nr. 30524/17.12.2020

3. alte documente edificatoare, după caz.
III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile
legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se
afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum și faptul ca are capacitatea
profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Aceste documente justificative pot fi:
- certificat constatator emis de ONRC sau echivalent, sau in cazul ofertantilor straini,
documente echivalente emise in tara de rezidenta.
Alte informatii minimale ce trebuie sa se regaseasca in documentul constatator sunt:
- date de identificare legale (denumire, sediu, cod unic de inregistrare);
- activitatile principale si secundare;
- reprezentantii legali.
Documentele constatatoare trebuie sa ateste ca obiectul contractului are corespondenta in
activitatea ofertantului/ ofertantului asociat/ subcontractantului, pentru partea din contract pe care o
realizeaza. Din documentul de inregistrare trebuie sa reiasa ca ofertantii detin cod CAEN aferent
procedurii de atribuire.
Informatiile din documentele constatatoare trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.
Modalitatea de indeplinire a cerintei: se vor depune documente justificative de catre operatorii
economici participanti la procedura de atribuire (ofertant/ ofertant asociat/ subcontractant) cu
informatiile aferente situatiei lor.
Informatiile din documentele constatatoare trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.
III.2.2. Capacitatea economica si financiara

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare Modalitatea de indeplinire
pentru
evaluarea
respectarii
cerintelor
Documentele justificative care probeaza
mentionate
indeplinirea celor asumate privind capacitatea
economica si financiara pot fi:
Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii trei
- bilanturile contabile sau extrase de bilant
ani/veniturile medii anuale pe ultimii trei ani,
inregistrate la organele competente /raport de
2017, 2018, 2019 sa fie cel putin egala/egale cu
audit dupa caz, sau orice alte documente
130.000 lei.
edificatoare. In cazul in care operatorul
economic isi demonstreaza situatia economica
si financiara invocand si sustinerea acordata, de
catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul
economic are obligatia de a dovedi autoritatii
contractante ca a luat toate masurile necesare
pentru a avea acces in orice moment la
resursele necesare, prezentand un angajament
in acest sens din partea tertului/tertilorFormularul 1.
Pentru situatiile financiare exprimate in alte
monede decat euro se va folosi pentru
conversie rata medie anuala de schimb
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comunicata de catre Banca Nationala a
Romaniei (www.bnr.ro).
Odata cu depunerea documentelor justificative
se va prezenta angajamentul tertului sustinator
(împreuna cu documente anexe la angajament,
transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori,
din care rezulta modul efectiv în care se va
materializa sustinerea acestuia/acestora). Odata
cu angajamentul de sustinere, ofertantul are
obligatia sa prezinte documente transmise
acestuia de catre tertul/ tertii sustinator/
sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv
prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori
va/vor
asigura
indeplinirea
propriului
angajament de sustinere, documente care se vor
constitui anexe la respectivul angajament.
Ofertantul, prin actul incheiat cu tertul/tertii
sustinator
(i),
trebuie
sa
garanteze
materializarea aspectelor ce fac obiectul
respectivului angajament ferm, acest act
devenind anexa la anagajamentul ferm. In cazul
in care Furnizorul intampina dificultati pe
parcursul executarii Contractului, iar pentru a
demonstra indeplinirea criteriilor referitoare la
situatia economica si financiara a beneficiat de
sustinerea unui/unor tert/terti, Prestatorul
cesioneaza, cu titlu de garantie, in favoarea
Achizitorului, orice drept la despagubire si/sau
pretentie la daune pe care le-ar putea avea
impotriva tertului/tertilor sustinator(i) pentru
nerespectarea obligatiilor asumate prin
angajamentul ferm de sustinere. In acest sens,
prin actul incheiat intre Furnizor si tertul/tertii
sustinator(i), anexa la Contract, partile vor
stabili dreptul Achizitorului la orice drept la
despagubire si/sau pretentie la daune pe care lear
putea
avea
Furnizorul
impotriva
tertului/tertilor
sustinator(i)
pentru
nerespectarea obligatiilor asumate prin
angajamentul ferm de sustinere.
III.2.3. a Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare
pentru evaluarea respectarii cerintelor
mentionate:
Experienta similara

Modalitatea de indeplinire:

Modalitatea de indeplinire a cerintei:
Nu este cazul
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Nu este cazul
Informatii despre subcontractanti
Nu este cazul
Informatii privind asocierea
Nu este cazul

Modalitatea de indeplinire a cerintei:
Nu este cazul
Modalitatea de indeplinire a cerintei:
Nu este cazul
da □

III.2.4. Contracte rezervate (dupa caz)

nu ■

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) TIPUL PROCEDURII
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfașurare
IV.1.1) a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Offline ■

Online □

IV.1.1) b) Tipul procedurii

■ Procedura simplificata proprie
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire (bifati rubrica sau rubricile corespunzatoare)
Pretul cel mai scazut ■

Criterii

Pondere

I. Componenta de preț - prețul ofertei
(PF )
Descriere: Componenta financiara

100 puncte

Algoritm de calcul:
Punctaj maxim: 100 de puncte
Pentru factorul de evaluare „prețul ofertei”, punctajul se acordă astfel:
- pentru oferta/ofertele cu cel mai mic preț (Pretmin) se acordă
PFmin= 100
- pentru oferta i cu un preț (Preti) mai mare decât cel menționat mai sus, se va calcula
Punctajul de Evaluare a Propunerii Financiare al ofertei i:
PF i = ( Pretmin / Preti ) x 100
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
da □ nu ■

IV.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Numar de referinţa atribuit dosarului de autoritatea contractanta:
IV.3.2) Anunţuri publicate (anunţ publicat) anterior privind acelaşi contract
da □ nu ■
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
ES BG CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
□ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □
□ □ □ ■ □ □ □ □
Altele: __________________________________________________________________________-
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IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa işi menţina oferta: 60 de zile de la
termenul limita de primire a ofertelor.

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice

Propunerea tehnica se va depune la sediul autoritatii contractante.
Propunerea tehnica va fi elaborata astfel incat sa rezulte ca sunt indeplinite in totalitate cerintele
aferente Caietului de sarcini. Cerintele impuse prin prezenta documentatie de atribuire sunt
considerate minimale. In acest sens, orice oferta prezentata va fi luata in considerare, dar numai in
masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea in principal a cerintelor minime sau al unui
nivel calitativ superior cerintelor minimale solicitate in caietul de sarcini.
In cazul in care pe parcursul indeplinirii contractului se constata faptul ca anumite elemente ale
propunerii tehnice depusa de ofertant sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul
de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini,
In cazul unei asocieri, se va expune modul de implicare si de alocare a resurselor tuturor partenerilor
asocierii.
Ofertantul va depune o declaratie (Formular 3) din care sa reiasa faptul ca, la elaborarea ofertei, a
tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social şi al relatiilor de munca, stabilite
prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau
prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii si ca va respecta aceste
cerinte pe parcursul prestarii serviciilor care fac obiectul prezentei proceduri de atribuire.
Subcontractanţii propuşi trebuie să respecte aceleaşi obligaţii ca şi ofertanţii, în domeniul mediului,
social şi al relaţiilor de muncă.
Informatii detaliate privind reglementarile in vigoare la nivel national si care se refera la conditiile
de munca, protectia muncii, sanatate si securitate in munca, pot fi obtinute de la Inspectoratul
Teritorial de Munca Valcea (website: www.itmvalcea.ro )
IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare

Oferta financiara se va prezenta in Formularul 2 si in Anexa, la sediul autoritatii contractante.
Oferta financiara are caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului, pe toata durata
de valabilitate stabilita.
Ofertantul va include in propunerea financiara si orice costuri legate de indeplinirea contractului,
astfel cum este solicitat prin documentatia de atribuire.
Valoarea ofertata se va incadra in valoarea declarata in Fisa de date la pct. II.2.
Ofertantul va atasa si formularul de contract semnat de reprezentantul/reprezentantii
autorizati corespunzator sa angajeze ofertantul in contract.
In cazul in care oferta contine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit
autoritatea contractanta in cadrul documentatiei de atribuire, care sunt in mod evident
dezavantajoase pentru aceasta din urma, iar ofertantul desi a fost informat cu respectiva situatie, nu
accepta renuntarea la clauzele respective, oferta este considerata neconforma.
Propunerea financiara se va exprima in lei .
IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei

Operatorul economic are obligatia de a transmite oferta, pana la data si ora-limita de depunere a
ofertelor prevazute in anuntul de participare.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 6 ”Educatie si competente” Prioritatea de investitii 10(i),Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului
egal la invatamantul prescolar,primar si secundar de calitate,inclusiv la parcursuri de invatare formale,non formale si informale pentru reintegrarea in
educatie si formare”, Cod apel: POCU/665/6/23/23, Operatiune compozita OS 6.2,6.4,
Contract POCU/665/6/23/133862, nr. 30524/17.12.2020

SECŢIUNEA VI: INFORMAŢII SUPLIMENTARE
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
da □ nu ■
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare da■ nu □
VI.3) ALTE INFORMATII

Operatorii economici participanti in comun, a caror oferta a fost desemnata castigatoare, sunt obligati
ca la semnarea contractului sa prezinte in forma autentica documentul/documentele care a(u) stat la
baza participarii in comun la procedura de atribuire.
În cazul în care ofertelele de pe primul loc au același punctaj financiar se va solicita reofertarea
prețului prin transmiterea de noi propuneri financiare. Oferta declarată câștigătoare va fi cea cu prețul
reofertat cel mai scăzut.
VI.4) CAI DE ATAC
VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Denumire oficiala: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6 sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poştal: 030084
Ţara: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresa Internet (URL): www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere (dupa caz)
Denumire oficiala:
Adresa:
Localitate:
Cod poştal:
Ţara:
E-mail:
Telefon:
Adresa Internet (URL)
Fax:
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac (completaţi rubrica VI.4.2 sau, dupa caz, rubrica VI.4.3)

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr.101/2016
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind utilizarea cailor de atac
Denumire oficiala: Liceul Tehnologic Bratianu, Dragasani, judetul Valcea

Adresa: str. Mihail Kogalniceanu, nr. 1
Localitate: Dragasani, jud. Valcea
E-mail: ltb_dragasani@yahoo.com
Adresa Internet (URL):

Cod poştal: 245700
Telefon: 0250810260,
Fax: 0250810260

Ţara: Romania

