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                                                          Se aprobă, 

                                                              Reprezentant legal al autorității contractante , 

                                                          Prof. Lavinia-Carina Pristavu 

 

 

 
CAIET DE SARCINI 

privind atribuirea contractului de servicii de formare echipa managerială-
leadership- aferente proiectului ”Abilități Dobândite  prin Școală în județele 

Caraș-Severin și Mehedinți”, cod 135363 
 

1. INTRODUCERE 
 

Prezentul caiet de sarcini contine principalele cerinte pe care trebuie sa le indeplineasca 
prestatorul de servicii de formare echipa mangerială-leadership- aferente proiectului ” 
Abilități Dobândite  prin Școală în județele Caraș-Severin și Mehedinți ”, cod 135363. El 
contine indicatii privind regulile de baza care trebuie respectate astfel incat potentialii ofertanti 
sa elaboreze oferta corespunzator cu necesitatile Autoritatii Contractante. 

 
2. INFORMATII GENERALE 

 
Obiectul achiziţiei: prestare servicii de formare echipa managerială-leadership- aferente 
proiectului ” Abilități Dobândite  prin Școală în județele Caraș-Severin și Mehedinți”, 
cod 135363. 

Autoritatea contractantă:Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin 
Sursa de finanţare:POCU/665/6/23 
Codul de clasificare:80530000-8 | Servicii de formare profesională 

Valoarea achizitiei:   58650,0  lei fără TVA, TVA 0. 
 
 
 



 

 

Modul de achizitie: procedură proprie in conformitate cu prevederile art. 68 alin. (1) lit. h) 
“procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale şi al altor servicii specifice”, 
art. 111 alin.(1) din Legea 98/2016  privind achiziţiile publice, modificata si completata 
coroborat cu prevederile art. 106 alin.(1) din HG 395/2016, modificata si completata. 

 
3. DESCRIEREA  ACTIVITĂȚII: 

 
3.1 Aspecte generale 
Obiectul contractului îl reprezintă prestarea de servicii de formare profesională pentru echipa 

mangerială-leadership- aferente proiectului ” Abilități Dobândite  prin Școală în județele 

Caraș-Severin și Mehedinți”, cod 135363. 

 

3.2. Cerinţe specifice: 
Obiectul contractului îl reprezintă prestarea de servicii de formare profesională pentru echipa 

mangerială-leadership-aferente proiectului ” Abilități Dobândite  prin Școală în județele 

Caraș-Severin și Mehedinți”, cod 135363 pentru 69 de persoane. 

 
3.3 Cerinte minime 

Caracteristicile minime obligatorii: 

- Denumire serviciu: curs " Formarea profesională pentru echipa mangerială- leadership".  

- Domeniul cursului: Instruiri specifice in domeniul formării profesionale pentru echipa 

managerială.  

- Perioada desfasurare: septembrie 2022; intervalul si datele exacte vor fi stabilite de comun 

acord cu furnizorul declarat castigator, in functie de disponibilitatea participantilor.  

- Numar zile de curs: 5 zile (40 de ore), pentru fiecare serie de participanti (cate 15 persoane 

la fiecare serie).  

- Numar participanti: total 69 persoane (se precizeaza faptul ca numarul de persoane poate 

varia cu minus 20% (in functie de disponibilitatea participantilor)).  

- Numar serii de curs: maxim patru  serii (aprox. 15- 20 persoane/serie). 

- Locati adesfasurarii cursului: Reșița  sau școlile partenere. Locatia desfășurării cursului va 

trebui sa întrunească condițiile optime pentru derularea cursului, conform legislației in vigoare 

in domeniul protecției mediului, SSM, PSI, din punct de vedere al infrastructurii disponibile in 

vederea realizării cursului. Prețul ofertat pentru serviciile de instruire va îngloba toate costurile 

aferente desfășurării in bune condiții a cursului (lector, mapa participantului - suport de curs: 

pe format hartie si electronic: stick de memorie sau se va trimite electronic Achizitorului, pix, 

sala de curs, 2 coffee break-uri/zi etc.).  



 

 

 

- Certificare ANC  

- Durata cursului: minim 5 zile; 

- Asigurarea costurilor de cazare și transport, daca va fi organizat în altă localitate decât 

Reșița. 

- Cursul trebuie sa indeplineasca, de asemenea, urmatoarele cerinte:  

- sa fie interactiv si bazat pe aspecte practice; 

- sa ofere participantilor informatii si explicatii care sa conduca la intelegerea tematicii 

cursurilor; 

- sa ofere participantilor posibilitatea de a dezbate studii de caz. 

 

- Cerinte referitoare la oferta de curs: 

- experienta minim 3 ani in domeniul educatiei, formarii sau serviciilor educationale conexe 

(consiliere si orientare, consiliere psihologica etc) 

- are la momentul contractarii minim 3 persoane angajate sau asociate cu studii superioare 

in domenii relevante pentru curs - psihologie, pedagogie, management educational; minim 2 

persoane acreditate in specializarea formator/mentor sau poate face dovada disponibilității 

unor astfel de persoane de a lucra efectiv și doar în interesul acestui contract prin declarații. 

- dispune de resurse umane si materiale pentru a asigura defasurarea cursului conform 

caietului de sarcini. 

- detine acreditare MEN, ANC, COPSI in domenii relevante pentru curs: pedagogie, educatie 

integrata, psihologie educationala, formare profesionala. 

 

4. MODALITATEA DE PREZENTARE A OFERTEI TEHNICE 

Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel încât aceasta sa respecte in totalitate 

cerințele prevazute i n Caietul de sarcini. 

Ofertantul va prezenta descrierea detaliata a activitatilor propuse pentru prestarea 

serviciilor solicitate. 

 
 



 

 

 
 

5. OFERTA FINANCIARA 

Oferta financiara va fi prezentata la valoarea totala fara TVA,TVA-ul este 0. Se va 

complete formularul de oferta. 

Propunerea elaborata va respecta in totalitate cerintele din Caietul de sarcini. 

        6 .DATA DE INCEPERE SI PERIOADA DE EXECUTIE 

Durata  contractului:  6 luni de  la data  semnarii contractului de prestare servicii de formare 

profesională pentru echipa mangerială-leadership- aferente proiectului ” Abilități 

Dobândite  prin Școală în județele Caraș-Severin și Mehedinți”, cod 135363 pentru 69 

de persoane.  

Durata  contractului  de servicii se poate modifica in functie de durata de implementare a 

proiectului. 

7.RECEPTIA  

Receptia serviciilor  se va face la sediul Beneficiarului, prin incheierea  proceselor verbale 

de receptie și acceptare de către Beneficiar a Raportului de activitate detaliat depus de 

prestator. Procesele verbale vor fi semnate de ambele parti, fara obiectiuni. 

 

8. MODALITATI DE PLATA 

Plata serviciului se va face la maxim 30 zile de la eliberarea facturii, in baza proceselor 

verbale de receptie. 

 

10. CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI: 

 Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica este “ PRETUL CEL MAI 

SCAZUT” . 

Verificat, 

Jr. Ioan Palean 

                                                              Întocmit,  

                                                                    Expert financiar,  

                                                                        Ec. Eugenia Burtea 
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