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APROBAT 

LICEUL TEHNOLOGIC BRATIANU 

Nr.   99  / 15.01.2021 

ANUNT INTENTIE 

In temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile publice, LICEUL TEHNOLOGIC BRATIANU, cu 

sediul in Mun. Dragasani, str. Mihail Kogalniceanu, nr. 1, judetul Valcea, Romania, e-mail 

ltb_dragasani@yahoo.com, nr. de telefon 0250810260, reprezentata legal prin domnul Vicentiu 

Tiberiu Vatafu, director, in calitate de autoritate contractanta achizitioneaza: 

“SERVICII DE FORMARE IN DOMENIUL EDUCATIEI DIGITALE” pentru membrii 

grupului tinta cadre didactice, participanti la subactivitatea 1.1 din cadrul proiectului 

POCU/665/6/23/133862 “REGIO UP” conform cerintelor Caietului de sarcini. 

Modalitatea de atribuire: procedura simplificata proprie 

Sursa de finantare: 98% proiect POCU/665/6/23/133862   “REGIO UP”, 2% contributie proprie 

Detalii anunt: 

Tip anunt: Procedura simplificata proprie 

Tip contract: Servicii 

Denumire achizitie: Servicii de formare in domeniul educatiei digitale 

Cod clasificare CPV: 80400000-8 - Servicii de educare a adultilor si alte servicii de invatamant 

(Rev.2) 
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1. Descrierea contractului 

În vederea implementării subactivității 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 se vor achizitiona Servicii de formare profesionala in domeniul educatiei 

digitale destinate celor 505 cadre didactice 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.  

 

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. 

2. Valoarea estimata a contractului 

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 
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3. Conditii contract 

Ofertantul castigator se va prezenta la sediul autoritatii contractante, situat in Mun. 

Dragasani, str. Mihail Kogalniceanu, nr. 1, judetul Valcea, dupa notificarea referitoare la 

atribuirea contractului, in vederea semnarii acestuia. Contractul intra in vigoare la data 

semnarii sale de catre ambele parti si dupa verificarea dosarului de achizitii de catre 

OIRPOSDRU. 

 

4. Conditii de participare 

Ofertele se depun la sediul liceului din Mun. Dragasani, str. Mihail Kogalniceanu, nr. 1, 

judetul Valcea, pana la data de  27.01.2021 ora 10.00 conform art. 113, alin. 5, lit. b din 

Legea 98/2016. 

Solicitarile de clarificari se primesc pana la data de 25.01.2021 si se vor transmite la adresa 

de e-mail ltb_dragasani@yahoo.com.  

Contractul se va incheia cu un singur operator. Se accepta participarea in consortiu.  

Se vor respecta cerintele Caietului de sarcini si a formularelor. 

Oferta va cuprinde Scrisoare de inaintare, Declaratie privind existent sau absenta situatiilor 

de conflict de interes, Propunerea tehnica, Propunerea financiara 

 

5. Criterii de adjudecare: Pretul cel mai scazut, per total pachet servicii cu respectarea 

cerintelor din Caietul de sarcini 

 

6. Termen limita de primire a ofertelor: 27.01.2021, ora 10.00 

 

7. Informatii suplimentare:   

Caietul de sarcini, Fisa de date, Modelul de contract, Formularele sunt disponibile pe site-ul 

Liceului Tehnologic Bratianu www.gsbratianu.ro . Eventualele solicitati de clarificari si 

raspunsurile aferente vor fi transmise la adresa de e-mail: ltb_dragasani@yahoo.com  
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