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APROB.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

AVIZAT,

Anca-Denisa PETRACHE 

MANAGER PROIECT

RAPORT PRIVIND  ANULAREA PROCEDURII

de achiziție de servicii organizare ateliere de lucru - mentorat didactic ca suport la
activitatea A6 în cadrul proiectului Profesionalizarea carierei didactice – PROF 

Având în vedere că,  în  urma evaluării  stadiului  organizării  atelierelor  de lucru pentru
organizarea activităților de formare PROF III și PROF IV, s-a constat că nu sunt asigurate
condiții  egale  de  participare   pentru  toate  cadrele  didactice  implicate,  la  nivelul  celor  11
ateliere,  în sensul diferențelor de modalitate de participare și de acces la activități existente
între un atelier și altul,

dat fiind faptul că, pentru respectarea art. 8.5.3.2 lit. D, din Procedura Proprie aprobată
prin  OME  nr.  3482/11.03.2021,  o  eventuală  semnare  a  contractului  pentru  atribuirea
contractelor de achiziție publică, nu poate avea loc mai devreme de 13 decembrie 2022– în
condițiile în care  perioada desfășurării activităților prevăzute în obiectul achiziției este 14-16
decembrie  2022-  situație  la  care  s-a  ajuns  datorită  necesității  solicitării  de  clarificări,  în
contextul   omisiunilor  și  exprimărilor  echivoce   din  ofertele  depuse  de  ofertanți  pentru
achiziție, ceea ce a determinat prelungirea perioadei de evaluare,

ținând cont că, prin solicitarea de clarificări, nu se poate respecta  calendarul activităților,
programat și asumat de toți partenerii, pentru organizarea atelierelor de lucru,

la nivelul echipei de management s-a decis organizarea atelierelor de lucru în format exclusiv
online, în vederea asumării indicatorilor proiectului, precizați în cererea de finanțare, fapt care
determină lipsa de obiect a procedurii.

Luând act de cele de mai sus, comisia de evaluare decide anularea procedurii de achiziție
de  servicii  organizare ateliere de lucru - mentorat didactic  ca suport la activitatea A6 în
cadrul  proiectului  Profesionalizarea  carierei  didactice  –  PROF  PROGRAMUL
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Drept pentru care s-a încheiat prezentul raport de anulare a procedurii,   într-un
singur exemplar original,  pentru a fi inclus în dosarul achiziției.

Comisia de evaluare

SÂIU Cristina-Președinte fără drept de vot

ROȘU Diana-Alinta –Membru

FOCȘA Ștefania Vichi- Membru

COJOCAR Angelica- Membru

                                                    


