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Axa prioritară 6 Școala pentru toți
Prioritatea de investiții:10.i”Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la
învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale
pentru reintegrarea în educație și formare
1304/15.05.2020

Aprobat,
Manager proiect
Pîrvan Sorina Gabriela

Anunț privind achiziția de cursuri de formare cadre didactice și personalul didactic de sprijin
în cadrul proiectului POCU CREATIV
108244 apel proiect POCU 74/6/18
Data: 15.05.2020
Liceul Tehnologic ”Liviu Rebreanu” cu sediul în Bălan, str 1 Decembrie Nr 40/A, în calitate de
beneficiar în cadrul proiectului POCU/74/6/18 cod 108244 CREATIV –Contribuția Responsabilă în
Educație prin Tehnici Integrate în Viitor invită operatorii de formare profesională interesați să depună
o ofertă pentru achiziția de Cursuri pentru cadrele didactice și personal de sprijin.
Proiectul va fi implementat până la data de 20.04.2021.
Liceul Tehnologic ”Liviu Rebreanu” cu sediul în Bălan, str 1 Decembrie Nr 40/A, în calitate de
beneficiar ăn cadrul proiectului, lansează procedura deschisă, respectiv, achiziția directă, conform
Legii nr 98/19 mai 2016 privind achizițiile publice.
Obiectul contractului: Contract de formare profesională pentru dezvoltarea profesională a cadrelor
didactice și a personalului de sprijin, membri ai grupului țintă în cadrul proiectului CREATIV, cod
proiect 108244.

Caietul de sarcini se poate descărca de pe site-ul beneficiarului.
Cod CPV 80530000-8
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare este prețul cel mai scăzut.
Bugetul total alocat al acestei achiziții este de 97.500 lei fără TVA.
Activitatea nr 5 din Cererea de finanțare Sprijinirea dezvoltării resurselor umane din grădiniță și din
școală.
Depunerea ofertei: Oferta va fi transmisă online până la data de 24 mai 2020, ora 14.
Valabilitatea ofertei: Oferta trebuie să fie valabilă timp de 90 de zile.
Operatorii de formare profesională interesați pot obține mai multe informații de luni până vineri între
orele 11-15, la nr de telefon 0745498319..
Pentru informații suplimentare puteti contacta managerul de proiect: Pîrvan Sorina adresa de e-mail
gs.liviurebreanu@eduhr.ro

