
 

 

 

CENTRUL REGIONAL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR TELEORMAN 
Operator de date cu caracter personal nr. 17378 
StrTaberei, nr. 2, Teleorman 
Tel./Fax: 0247 - 417291  
e-mail: crfpatr@anofm.gov.ro 
www.crfpa-teleorman.ro 

Nr. 367 / 09.02.2022 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 

1. Autoritatea contractantă: Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților Teleorman, Turnu Magurele, 
str. Taberei nr,2, jud. Teleorman, cod 145200, tel. 0247-417291, fax 0247-417291, e-mail: crfpatr@anofm.gov.ro, 
intenționează să achiziționeze servicii privind activitatea de instruire prin asigurarea de instructori/specialiși – 
formatori, în vederea desfăşurării în bune condiții a programelor de formare profesională organizate de 
CRFPA Teleorman, conform Planului de formare profesională pentru anul 2022. 

2. Procedura de atribuire aplicată: Procedură simplificată proprie, conform anexei 2 și art. 101 din H.G. 395/2016 
pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achiziție publică/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 
ulterioare. 

3. Sursa de finanțare a contractului de servicii care urmează a fi atribuit: Bugetul asigurărilor de șomaj. 

4. Valoarea estimată a contractului: 850.000 lei (lot1+lot2) (pentru un număr estimativ de 28.333 ore 
instruire). 

5. Documentația de atribuire cuprinde: invitația de participare, fișa de date a achiziției, caietul de sarcini, 
formulare. Documentația de atribuire poate fi ridicată de la adresa menționată la pct.1, de luni până joi, între 
orele 8,00-16,30, vineri între orele 8,00-14,00 sau, în format electronic, în urma unei solicitări formulate în 
acest sens de către ofertanți. 

6. Locul de prestare a serviciilor: județele Bucuresti, Dambovita, Giurgiu, Ilfov, Teleorman,  precum şi alte locații 
(județe) în funcție de solicitări. 

7. Natura serviciilor: servicii privind activitatea de instruire prin asigurarea de instructori/specialiși – formatori, în 
vederea desfăşurării în bune condiții a programelor de formare profesională organizate de CRFPA Teleorman. 

8. Termen de finalizare: 31.12.2022 cu posibilitate de prelungire prin act aditional. 

9. Data limită de depunere  a ofertelor: 28.02.2022, ora 10.00. 

10. Data deschiderii ofertelor: 28.02.2022, ora 12.00. La deschiderea ofertelor pot participa reprezentanții legali ai 
firmei ofertante. 

11. Adresa la care se transmit ofertele: Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților Teleorman, str. 
Taberei nr.2, Turnu Magurele, Teleorman, cod 145200. Oferta se depune personal de către un împuternicit al 
firmei sau prin poștă. Coletul trebuie să fie marcat cu adresa autorității contractante și cu inscripția: A NU SE 
DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 28.02.2022, ora 12.00. 

12. Limba în care se elaborează oferta: limba română. 

13. Criteriul de desemnare a ofertei câștigătoare: “oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic – cel 
mai bun raport calitate-pret”. 

14. Oferta va fi însoțită de documentele înscrise în Fișa de date a achiziției. 

15. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile. 

Nelu DINCA 

Director 
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