Nr. 118/15.11.2021
ERATA nr. 1
la Documentația de atribuire
Cu referire la procedura proprie de ACHIZIŢIE DE SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA (CURSURI DE
CALIFICARE) - ETAPA 1
in cadrul proiectului „INCLUZIV - Acțiuni complexe de îmbunătățire a calității vieții, de creștere a coeziunii
sociale și de dezvoltare economică pentru populația din CHEȚANI”, cod Smis 140013
Cod CPV: 80530000-8 Servicii de formare profesională

Numărul de referință al procedurii de atribuire: 110/10.11.2021

Stimați Ofertanți,
In conformitate cu art. 15.5 si 15.6 din Normele procedurale interne privind procedura proprie pentru
achiziționarea de servicii din Anexa 2 la Legea 98/2016, prezentăm în continuare Erata emisa de Achizitor la
Documentația de atribuire.
Achizitorul comunică acest amendament pe site-ul pe care a fost publicata achizitia si documentele acesteia:
www.romacenter.ro, de unde poate fi accesat de către orice potențial ofertant.
Identificarea Secțiunii din Documentația de Atribuire
Punctul 2.2.Condiții solicitate pentru pregătirea teoretică și instruirea practică,
Desfasurarea instruirii practice din
Sectiunea II – Caiet de sarcini (Specificații tehnice)
In loc de:
Instruirea practică se va desfăşura fie in sala de pregatire teoretica (amenajata si dotata corespunzator de
catre furnizorul de formare), fie la agenţii economici cu care prestatorul de servicii a încheiat contracte de
colaborare.
Se va citi:
Instruirea practică se va desfăşura fie in sala de pregatire teoretica (amenajata si dotata corespunzator de
catre furnizorul de formare), fie la agenţii economici, cu care prestatorul de servicii a încheiat contracte de
colaborare. Pentru desfasurarea instruirii practice in sala de pregatire teoretica, ofertantul se va asigura ca
prin activitatile propuse respecta conditiile legale de desfasurarea a cursului, asa cum a fost acesta autorizat
(asa incat participantii sa beneficieze de conditiile necesare dobandirii deprinderilor practice specifice
ocupatiei). De asemenea, ofertantul se va asigura ca tipul de activitati practice specifice propuse se pot
desfasura in conditii de legalitate in cadrul Caminul Cultural din Grindeni, respectand destinatia acestuia.
Formularul 5 - Declaraţie privind capacitatea tehnică şi profesională din
Sectiunea III – Formulare
In loc de:
Minim un document justificativ anexat prezentului formular (contract de inchiriere, contract de colaborare,
contract de comodat, acord, etc) copie conforma cu originalul semnata si stampilata de reprezentantul legal
Se va citi:
Minim un document justificativ anexat prezentului formular (contract de inchiriere, contract de colaborare,
contract de comodat, acord, etc) copie conforma cu originalul semnata si stampilata de reprezentantul legal
– pentru cazul in care pregatirea practica are loc la agenti economici sau alte conditii de
desfasurare/organizare a instruirii practice impun incheierea unui astfel de document

Formularul 6 – Propunere tehnica din
Sectiunea III – Formulare, pct. 8 Instruirea practica
In loc de:
Desfasurarea cursului de calificare va respecta toate reglemenatrile legale impuse de autoritati pentru
protejarea cursantilor si lectorilor impotriva imbolnavirii cu COVID-19, reglementari care vor fi in vigoare la
momentul derularii cursului. Prestatorul de formare va asigura toate condiţiile ca, pe durata instruirii
practice, cursanţii să parcurgă programa de instruire practică, în condiţii de securitate a muncii. Prestatorul
de formare profesională autorizat va asigura echipamente de protecţie pentru participanţii la program şi
materialele/materia primă necesară pentru realizarea pregătirii practice, precum si orice alte costuri pentru
a asigurara participarii cursantilor la partea de practica (analize, taxe, etc). Toate acestea, pe langa
echipamentele necesare impotriva raspandirii COVID-19.
Se va citi:
Pentru desfasurarea instruirii practice se vor respecta conditiile legale de desfasurarea a cursului, asa cum a
fost acesta autorizat (asa incat participantii sa beneficieze de conditiile necesare dobandirii deprinderilor
practice specifice ocupatiei). Pentru desfasurarea instruirii practice in cadrul Caminul Cultural din Grindeni,
prestatorul isi asuma ca tipul de activitati practice specifice propuse se pot desfasura in conditii de legalitate
in acest spatiu, respectand destinatia acestuia. De asemenea, se vor respecta reglementarile legale impuse
de autoritati pentru protejarea cursantilor si lectorilor impotriva imbolnavirii cu COVID-19, reglementari care
vor fi in vigoare la momentul derularii cursului. Prestatorul de formare va asigura toate condiţiile ca, pe durata
instruirii practice, cursanţii să parcurgă programa de instruire practică, în condiţii de securitate a muncii.
Prestatorul de formare profesională autorizat va asigura echipamente de protecţie pentru participanţii la
program şi materialele/materia primă necesară pentru realizarea pregătirii practice, precum si orice alte
costuri pentru a asigurara participarii cursantilor la partea de practica (analize, taxe, etc). Toate acestea, pe
langa echipamentele necesare impotriva raspandirii COVID-19.

