
 

 

Nr.114   / 21.10  .2021 

ANUNȚ DE PARTICIPARE 

PENTRU DEPUNERE OFERTĂ 

ÎN VEDEREA CONTRACTĂRII PRIN PROCEDURA INTERNĂ PROPRIE A UNUI SERVICIU DE 

FORMARE ECHIPA MANAGERIALĂ-LEADERSHIP  

 

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CARAS-SEVERIN cu sediul în Str. Ateneului nr. 1, Reșița, jud. 

Caraș Severin, cod poștal 320112, România, email: isjcaras@gmail.com, telefon 0255 214 238, fax 0255 

216042 solicită oferte de preț pentru un serviciu de formare echipa managerială-leadership.. 

Obiectul contractului: Achiziția unui serviciu de formare echipa managerială-leadership, pentru 

formarea profesională a 69 de persoane, din echipele manageriale de la nivelul școlilor, în domeniul 

leadership, creșterea calității  managementului educațional din învățământul preuniversitar prin 

dezvoltarea și formarea competențelor în managementul educațional. 

Cod CPV: 80530000-8 

Tipul și durata contractului: contract de servicii, durata estimată 6 luni de zile de la semnarea acestuia.  

Plata serviciilor: se face prin transfer bancar, după recepția serviciilor și primirea facturii, în termen de 

30 zile. 

Valoare estimata a contractului: 58650,00 lei fara TVA, TVA 0. 

 

Procedura de atribuire a contractului: procedură internă proprie conform Legii nr. 98/2016 

Criteriul de atribuire: ,,Prețul cel mai scăzut” 

Condiții participare: conform Instrucțiunilor către ofertanți atașate 

Garanția de participare: conform Instrucțiunilor către ofertanți atașate 

Oferta va conține: conform Instrucțiunilor pentru ofertanți atașate prezentului anunț. 

Data și ora limită de transmitere a ofertelor: 05 noiembrie 2021 ora 10:00 

Adresa la care se transmit ofertele: Ofertele se depun fizic la sediul achizitorului din Municipiul Reșița, 

sau prin e-mail proiectedezvoltare2021@gmail.com. 

Pentru mai multe detalii ne puteți contacta la adresa de e-mail proiectedezvoltare2021@gmail.com 

Solicitările de clarificări vor fi transmise până la data de 26 octombrie 2021 / Răspunsul la solicitările de 

clarificare vor fi postate pe site-ul AC la adresa web www.isjcs.ro 

NU se accepta oferte alternative la oferta de baza. 

NU se accepta oferte întârziate. 

Oferta va fi considerată fermă și se va menține termen de 3 luni de zile de la ofertare. 

Documente anexate:  

 Instrucțiuni către ofertanți 

 Caiet de sarcini 

 Model contract 

 Formulare 

 DUAE 

 

 

Reprezentant legal al autorității contractante, 

Prof. LAVINIA-CARINA PRISTAVU 
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