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DOMENIUL COMUNICARE ȘI TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ 

 
LOTUL 1. ,,COMUNICAREA ȘI GESTIOANAREA SITUAȚIILOR DIFICILE ÎN INSTITUȚIILE 

PUBLICE”  cu o valoare estimată de 3.000 lei TVA inclus;  3 cursanți 
LOTUL 2. ,,NORME ȘI PRINCIPII DE COMUNICARE EFICIENTĂ A POLIȚIȘTILOR LOCALI” cu 

o valoare estimată de 101.400 lei TVA inclus;  169 cursanți 

LOTUL 3. ,,ANTICORUPȚIE, ETICĂ, INTEGRITATE, TRANSPARENȚĂ ȘI DEONTOLOGIE 

PROFESIONALĂ” cu o valoare estimată de 9.000  lei TVA inclus;  9 cursanți 

LOTUL 4. ,,MEDIERE ȘI NEGOCIERE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ” cu o valoare estimată de 4.000  

lei TVA inclus;  4 cursanți 

LOTUL 5. ,,COMUNICAREA ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ. ABORDĂRI PRACTICE ȘI METODE 

DE LUCRU ÎN SECTORUL PUBLIC”  cu o valoare estimată 1.000  de lei TVA inclus ; 1 cursant 

LOTUL 6. ,, COMUNICARE EFICIENTĂ INTRA ȘI INTER INSTITUȚIONALĂ” cu o valoare estimată 

de 6.000 lei TVA inclus; 6 cursanți 

LOTUL 7. ,, DEZVOLTARE ORGANIZATIONALA. LEADERSHIP. DEZVOLTARE PERSONALĂ” 

 cu o valoare estimată de  1.000  lei TVA inclus; 1 cursant 
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DOMENIUL DREPT ȘI LEGISLAȚIE COMUNITARĂ 

 
LOTUL 1. ,,LEGISLAȚIE ȘI PROCEDURI POLITIA LOCALĂ” cu o valoare estimată de 8.000  lei TVA 

inclus ;  8 cursanți  

 

DOMENIUL MANAGEMENT 

 

LOTUL 1. ,, TAXE SI IMPOZITE LOCALE SI EXECUTARE SILITA’’ cu o valoare estimată de 2.000   

lei TVA inclus; 2 cursanți 

LOTUL 2. ,,ROLUL, ATRIBUȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE FUNCȚIONARILOR PUBLICI 

CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV’’ cu o valoare estimată de  1.000  lei TVA inclus; 1 cursant 

LOTUL 3.  ,, MANAGEMENT PRIN OBIECTIVE SI LEADERSHIP” cu o valoare estimată de 1.000     lei 

TVA inclus;  1 cursant 

LOTUL 4. ,, MANAGEMENTUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE” cu o valoare estimată de 1.000  lei TVA 

inclus; 1 cursant 

LOTUL 5. ,, CONTROL FINANCIAR PREVENTIV” cu o valoare estimată de 2.000 lei TVA inclus; 2 

cursanți 

LOTUL 6.  ,, CONTABILITATE BUGETARĂ ȘI FISCALITATE” cu o valoare estimată de 4.000 lei TVA 

inclus; 4 cursanți  

LOTUL 7. ,,PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE 

CONFORM GDPR” cu o valoare estimată de 16.000   lei TVA inclus; 16 cursanți 

LOTUL 8. ,,IMPLEMENTARE SCIM ȘI SMC CONFORM OSGG 600/2018 ȘI GESTIONAREA 

DOCUMENTELOR ” cu o valoare estimată de 5.000 lei TVA inclus;  5 cursanți 

LOTUL 9. ,,MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE, MANAGEMENTUL FUNCTIEI PUBLICE, 

CODUL ADMINISTRATIV-STATUTUL FUNCȚIONARILOR PUBLICI” cu o valoare estimată de 3.000   

lei TVA inclus; 3 cursanți 

LOTUL 10. ,,ACHIZIȚII PUBLICE ȘI URMĂRIRE DERULARE CONTRACTE” cu o valoare estimată 

de 6.000   lei TVA inclus;  6 cursanți 

LOTUL 11. ,, MANAGEMENTUL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE,” cu o valoare estimată de 2.000  lei 

TVA inclus; 2 cursanți 

 

DOMENIUL DEZVOLTARE PERSONALĂ 
 

LOTUL 1.  ,, DEZVOLTARE ORGANIZATIONALĂ. LUCRU ÎN ECHIPĂ. COMUNICARE” 

 cu o valoare estimată de 1.000     lei TVA inclus; 1 cursant 

LOTUL 2.  ,, TEHNICI SI PROGRAME DE DEZVOLTARE PERSONALA” cu o valoare estimată de 

3.000  lei TVA inclus; 3 cursanți 

LOTUL 3.  ,, MANAGEMENTUL TIMPULUI, STRESULUI, RISCULUI” cu o valoare estimată de 1.000     

lei TVA inclus; 1 cursant 

 

DOMENIUL RESURSE ȘI SERVICII PUBLICE 
 

LOTUL 1. ,, MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚII DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ” cu o valoare 

estimată de 8.000   lei TVA inclus; 8 cursanți 

LOTUL 2. ,, INSTRUIRE TEORETICĂ ȘI PRACTICĂ ÎN DOMENIUL ARMELOR SI MUNIȚIILOR” 

cu o valoare estimată de 5.000  lei TVA inclus; 5 cursanți 
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DOMENIUL DEZVOLTARE REGIONALĂ DURABILĂ 
 

LOTUL 1.  ,, RESPONSABIL DE MEDIU” cu o valoare estimată de 17.000 lei TVA inclus; 17 cursanți 

 

DOMENIUL IT & TEHNOLOGIA INFORMAȚIILOR ȘI COMUNICAȚIILOR 
 

LOTUL 1. ,,COMPETENȚE INFORMATICE PENTRU ANGAJAȚII DIN SECTORUL PUBLIC - 

UTILIZARE IT&C” cu o valoare estimată de 4.000 lei TVA inclus; 4 cursanți 

 

DOMENIUL ARHITECTURĂ ȘI URBANISM 
 

LOTUL 1. ,, URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII” cu o 

valoare estimată de 3.000 lei TVA inclus; 3 cursanți 
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SECŢIUNEA II 

 

CAIET DE SARCINI / DOMENII  DE  STUDII 

 

PREZENTUL CAIET DE SARCINI FACE PARTE DIN DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE ŞI 

STABILEŞTE CERINŢELE SOLICITATE OFERTANŢILOR PE BAZA CĂRORA ACEŞTIA ÎŞI VOR 

ELABORA PROPUNERILE TEHNICE ŞI CELE FINANCIARE. 

Caietul de sarcini cuprinde specificaţii tehnice minime pentru achiziţia de servicii de formare şi 

perfecţionare profesională. 

Cod CPV: 80530000-8 Servicii de formare profesională 

 INFORMAŢII GENERALE  

Autoritatea Contractantă  

Denumire: POLIȚIA LOCALĂ SECTOR 2   

Adresă: ȘOS. PANTELIMON NR. 27 SECTOR 2 - BUCUREȘTI 

Programele de perfecţionare/formare se vor realiza conform legislaţiei naţionale, după cum urmează: 

- Potrivit art. 458 alin. (1) și alin. (2), coroborat cu art. 551 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ:  

(1) Funcționarii publici au dreptul și obligația de a-și îmbunătăți în mod continuu abilitățile și pregătirea 

profesională. 

(2) Autoritățile și instituțiile publice au obligația de a asigura participarea pentru fiecare funcționar public la 

cel puțin un program de formare și perfecționare profesională o dată la doi ani, organizat de Institutul Național 

de Administrație sau de alți furnizori de formare profesională, în condițiile legii. 

- Hotărârea Guvernului nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor 

publici; 

- prevederile art. 194 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, conform căruia angajatorul are obligaţia de a asigura salariaţilor acces periodic la formarea 

profesională. 

- Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată,  cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr.522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei 

Guvernului nr. 129/2000, cu modificările şi completările ulterioare. 

- Legea 98/2016 privind achizitiile publice cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Obiectul caietului de sarcini 

Obiectul prezentului ,,Caiet de sarcini” îl constituie achiziționarea serviciilor de formarea profesională a 

angajaților - funcționarilor publici și personalului contractual - din cadrul Poliției Locale Sector 2 pentru anul 

2022, în conformitate cu H.G. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a 

funcționarilor publici  și a art. 458 și respectiv art. 551 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ. 

Numărul participanților poate suferi modificări, fiind un număr estimativ. 
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DOMENIU TEMATICĂ NR 

CURSANTI 

 

 

 

 

 

 

COMUNICARE SI 

TRANSPARENȚĂ 

DECIZIONALĂ 

COMUNICAREA ȘI GESTIONAREA SITUAȚIILOR 

DIFICILE ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE 

3 

NORME SI PRINCIPII DE COMUNICARE EFICIENTA A 

POLITISTILOR LOCALI 

170 

ANTICORUPȚIE, ETICĂ, INTEGRITATE, 

TRANSPARENȚĂ ȘI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ  

9 

MEDIERE ȘI NEGOCIERE ÎN ADMINISTRAȚIA 

PUBLICĂ 

4 

COMUNICAREA ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ. 

ABORDĂRI PRACTICE ȘI METODE DE LUCRU ÎN 

SECTORUL PUBLIC 

1 

COMUNICARE EFICIENTĂ INTRA ȘI INTER 

INSTITUȚIONALĂ 

6 

DEZVOLTARE ORGANIZAȚIONALĂ. LUCRU ÎN 

ECHIPĂ. COMUNICARE 

1 

DREPT ȘI LEGISLAȚIE 

COMUNITARĂ 

LEGISLAȚIE ȘI PROCEDURI POLIȚIA LOCALĂ 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANAGEMENT 

TAXE SI IMPOZITE LOCALE SI EXECUTARE SILITĂ 2 

ROLUL, ATRIBUȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE 

FUNCȚIONARILOR PUBLICI CONFORM CODULUI 

ADMINISTRATIV 

1 

MANAGEMENT PRIN OBIECTIVE SI LEADERSHIP 1 

MANAGEMENTUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE  1 

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV 2 

CONTABILITATE BUGETARĂ ȚI FISCALITATE 4 

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN 

INSTITUTIILE PUBLICE CONFORM GDPR 

16 

IMPLEMENTARE SCIM CONFORM OSGG 600/2018 ȘI 

GESTIONAREA DOCUMENTELOR 

5 

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE, 

MANAGEMENTUL FUNCȚIEI PUBLICE, CODUL 

ADMINISTRATIV- STATUTUL FUNCȚIONARILOR 

PUBLICI 

3 

ACHIZIȚII PUBLICE ȘI URMĂRIRE DERULARE 

CONTRACTE 

6 

MANAGEMENTUL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 2 

 

DEZVOLTARE  

PERSONALĂ 

DEZVOLTARE ORGANIZAȚIONALĂ. LEADERSHIP. 

DEZVOLTARE PERSONALĂ 

1 

TEHNICI ȘI PROGRAME DE DEZVOLTARE 

PERSONALĂ 

3 

MANAGEMENTUL TIMPULUI, STRESULUI, RISCULUI 1 

RESURSE ȘI SERVICII 

PUBLICE 

MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚII DE ORDINE ȘI 

SIGURANȚĂ PUBLICĂ 

8 

INSTRUIRE TEORETICĂ ȘI PRACTICĂ ÎN DOMENIUL 5 
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ARMELOR SI MUNIȚIILOR 

DEZVOLTARE REGIONALĂ 

DURABILĂ 

RESPONSABIL DE  MEDIU 17 

IT&TEHNOLOGIA 

INFORMAȚIEI ȘI 

COMUNICAȚIILOR 

COMPETENȚE INFORMATICE PENTRU ANGAJAȚII 

DIN SECTORUL PUBLIC - UTILIZARE IT&C 

4 

ARHITECTURĂ ȘI URBANISM URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI 

DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII 

3 

 

 

 DURATA DE DESFĂŞURARE A UNUI CURS ESTE DE 30 ORE. 

 Numărul minim de ore pe zi este de 6 ore. 

Criteriu de atribuire: Contractul va fi atribuit ofertantului care a prezentat oferta cu propunerea 

financiara cea mai avantajoasa din punct de vedere  economic . 

         Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere  economic  se aplica criteriul de 

atribuire ,,cel mai bun  raport calitate - preț”  pe baza factorilor  de evaluare  prevăzuți in tabelul următor . 

 

Cerinte si informatii privind prezentarea ofertei tehnice: 

Ofertantii vor prezenta in oferta tehnica: 

1. Programa de pregătire - aceasta cuprinde următoarele informaţii: tematica, obiective de referinţa, 

continuturile de bază pe capitole/secvente de pregatire teoretică sau practică, metodele de formare, mijloacele de 

instruire, materialele de invăţare, criterii de evaluare. 
 

CERINȚE  

Informaţii privind personalul tehnic de specialitate:  

Ofertantul trebuie să facă dovada că dispune de personal de specialitate cu experienţă profesională. 

Operatorii economici  trebuie sa  asigure formatori calificați  potrivit legii. 

Pentru  demonstrarea cerinței  se vor prezenta din documentele enumerate mai jos:  

               • CV precum si diploma de studii, 

               • Certificări,  

               • Atestat,  

               • Contract de prestări servicii, 

               • Recomandări,  

               • Adeverință sau orice alte documente relevante echivalente. 

Experiența în domeniu va fi dovedită prin documente precum contracte încheiate, procese verbale   de recepție, 

documente constatatoare,  recomandări scrise, documente care conţin valorile serviciilor, termene de prestare, 

beneficiari, emise sau contrasemnate de catre o autoritate contractantă sau de către clientul beneficiar. 

Mod de prezentare 

1. Programa de pregătire trebuie să cuprindă informaţii referitoare la: tematică, obiective de referinţă, 

conţinuturile de bază pe capitole/secvenţe de pregatire teoretică sau practică, metodele de formare, mijloacele de 

instruire, materialele de învăţare, criterii de evaluare. 

Programele de perfecţionare/formare se vor realiza conform legislaţiei naţionale, după cum urmează: 

- Potrivit art. 458 alin. (1) și alin. (2), coroborat cu art. 551 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ:  
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(1)Funcționarii publici au dreptul și obligația de a-și îmbunătăți în mod continuu abilitățile și pregătirea 

profesională. 

(2) Autoritățile și instituțiile publice au obligația de a asigura participarea pentru fiecare funcționar public la 

cel puțin un program de formare și perfecționare profesională o dată la doi ani, organizat de Institutul Național 

de Administrație sau de alți furnizori de formare profesională, în condițiile legii. 

- Hotărârea Guvernului nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor 

publici; 

- prevederile art. 194 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, conform căruia angajatorul are obligaţia de a asigura salariaţilor acces periodic la formarea 

profesională. 

- Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată,  cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr.522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei 

Guvernului nr. 129/2000, cu modificările şi completările ulterioare. 

- Legea 98/2016 privind achizitiile publice cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Numărul participanților poate suferi modificări, fiind un număr estimativ. 

 DURATA DE DESFĂŞURARE A UNUI CURS ESTE DE 30 ORE. 

 Numărul minim de ore pe zi este de 6 ore. 

Cerinte si informatii privind prezentarea ofertei tehnice: 

Ofertantii vor prezenta in oferta tehnica: 

PROGRAMA DE PREGĂTIRE - aceasta cuprinde următoarele informaţii: tematica, obiective de referinţa, 

continuturile de bază pe capitole/secvente de pregatire teoretică sau practică, metodele de formare, mijloacele de 

instruire, materialele de invăţare, criterii de evaluare. 

Formatul cursului va desfasura astfel: 

- Parte teoretica (legislatie) = 10 – 15 h, în funcție de specificul tematicii  

- Parte practica (studiu de caz, exemple de lucrari) =15 – 20 h, în funcție de specificul tematicii 

Prestatorul de formare trebuie sa asigure posibilitatea cursanților de a se înscrie la cursuri pe întreaga durata de 

derulare a contractului.. 

Prestatorul de formare trebuie să accepte şi să asigure desfăşurarea unui curs in mai multe perioade 

stabilite ulterior de către beneficiar.  

- Prestatorul de formare trebuie să aibe disponibilitatea desfăşurării unui curs în mai multe etape şi la date 

diferite. 

- Programele de formare vor fi organizate și desfășurate de către prestator în conformitate cu domeniile și 

tematicile precizate anterior.  

- Programele de formare organizate și desfășurate de către prestator se vor finaliza, după evaluarea 

competențelor cursanților cu diplomă de participare; 

- Prestatorul trebuie să asigure experți formatori calificați potrivit legii. Numărul acestora trebuie să fie corelat 

cu grila de programelor de formare (exemplu: in cazul in care prestatorul optează pentru 3 cursuri va trebui sa 

facă dovada colaborării cu cel puțin 3 lectori). 

- Nu se va admite ca un lector să fie nominalizat la mai multe cursuri cu tematică diferită. 
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- Prestatorul va avea obligația desfășurării programului de formare de către lectorii care au fost nominalizați in 

documentația depusă în cadrul achiziției. În cazul în care nu este posibilă prezența acestora, înlocuirea se va face 

doar cu acceptul beneficiarului, lectorul propus fiind necesar sa îndeplinească criteriile de experiență in baza 

cărora oferta respectivă a fost declarată câștigătoare. 

- De asemenea propunerea de înlocuire a lectorului se va transmite in scris beneficiarului cu cel puțin 10 zile 

înainte de data stabilita a se desfășura cursul. 

- Pentru buna desfășurare a activităților, prestatorul va asigura și tot personalul administrativ necesar. 

- Toate costurile aferente resurselor umane utilizate de prestator pentru îndeplinirea contractului vor fi incluse în 

tariful de curs. 

NOTA: Este de dorit ca programele de formare/perfecționare să conțină, pe lângă elementele strict legate de 

profesie, și elemente care să le dezvolte participanților anumite tipuri de competențe și abilități, cum ar fi: lucrul 

în echipă, comunicare, respectiv: stadiile necesare în dezvoltarea unei echipe de lucru; dezvoltarea unor relații 

interpersonale pozitive; cum să comunice asertiv; cum să transmită un feedback constructiv; delegarea și 

asumarea de competențe și responsabilități; gestionarea stresului și a timpului la locul de muncă: identificarea 

cauzelor de stres specifice activităților curente; prioritizarea sarcinilor și acțiunilor; managementul timpului la 

locul de muncă; egalitate de șanse și combaterea discriminării: recunoașterea corectă a situațiilor în care sunt 

încălcate drepturile angajaților; identificarea și gestionarea tipurilor și situațiilor de discriminare, hărțuire; 

măsuri și mecanisme de acțiune pentru protejarea drepturilor angajaților. 

Ofertanții trebuie să facă dovada, la momentul depunerii ofertei, că au programe de specializare și de 

perfecționare conform cerințelor solicitate și că autorizația (în cazul programelor care au standarde ocupaționale 

și pentru care se pot organiza cursuri cu cetificarea Autorității Naționale pentru Calificări - A.N.C.) este valabilă 

până la data de finalizare a contractului de prestări servicii ce face obiectul acestei proceduri de achiziții publice. 

Dacă autorizația privind programul de perfecționare expiră ca valabilitate în perioada contractului de servicii, 

atunci ofertanții vor depune o declarație prin care se angajează să își reînoiască autorizația programului de 

perfecționare/formare astfel încât serviciile să fie prestate  până la data limită prevăzută în acest caiet de sarcini. 

Aspecte organizatorice: 

Pe parcursul unei zile de perfecționare, activitățile se vor realiza (ca recomandare) în intervalul orar 9.00 

- 16.00, cu o oră pentru pauza de prânz și două pauze de cafea de 15 minute.  

Se vor efectua maxim 6 ore/zi de curs, conform Hotărârii Consiliului Național de Formare Profesională a 

Adulților nr. 215/2009, potrivit căreia numărul maxim de ore de pregătire teoretică este de 40 de 

ore/săptămână și maxim 6 ore/zi.  

Sesiunile de pregătire vor cuprinde obligatoriu tematicile menționate în suporturile de cursuri. 

Programele de perfecționare/formare se vor realiza de la data semnării contractului de prestări servicii 

până la data de 31.12.2022. 

- Cursurile se vor desfășura la sediul beneficiarului, iar dacă acest lucru nu este posibil din motive 

temeinice (tehnice sau ca nr. de cursanți necesar constituirii unei grupe de curs), PRESTATORUL va 

asigura sălile de curs și dotările corespunzătoare ale acestora, în corelare cu tematica programului de 

formare (de exemplu: flipchart, hârtie, pixuri, videoproiector, laptop, ecran de proiecție, etc.). 

- Pentru cursurile ce se desfășoară în alte localități, Prestatorul are obligația să facă dovada că are 

încheiate convenții/contracte cu unități de cazare și masa (unități hoteliere) sau cu agenții specializate 

pentru asigurarea serviciilor de cazare și masă, în locații a căror clasificare este de 3 stele. Vor fi asigurate 

6 nopți de cazare și trei mese pe zi: mic dejun, prânz și cină. Cu privire la îndeplinirea condițiilor de mai 

sus, Prestatorul va prezenta o declarație pe propria răspundere. 
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Organizarea participanților în grupe de instruire va fi realizată de către Prestator, în funcție de solicitările 

Beneficiarului, conform listei întocmite de către acesta din urmă. Se va avea în vedere și că nu se pot forma 

grupe de cursanți exclusiv cu angajații Autorității Contractante pe un anumit program de formare și nici planifica 

exact perioada și numărul de participanți pentru fiecare curs. 

Prin urmare, Prestatorul de formare trebuie să formeze grupa pentru un anumit program de formare și cu alți 

funcționari publici sau angajați contractuali din alte instituții publice, la care să se alăture persoane din cadrul 

Autorității Contractante. 

Practic, la un program de formare pot participa unul, doi sau mai mulți angajați, dintre aceștia unii se pot retrage 

în mod neprevăzut sau își pot replanifica participarea în vederea rezolvării unor probleme apărute în legătură cu 

sarcinile de serviciu. 

Modificările referitoare la perioadă sau locație de desfășurare și vor fi comunicate cu cel puțin 5 zile înainte de 

data începerii programului de  perfecționare/formare. Acestea vor fi communicate de către Prestator prin e-mail 

sau fax. 

- Prestatorul trebuie să asigure elaborarea în limba română a materialelor, multiplicarea acestora şi distribuirea 

lor la sesiunile de formare menționate în grila programelor de formare.  

- Pentru toate cursurile prevăzute în contract toate materialele de formare vor fi înmânate participanților în 

format electronic (ex: cd, memory-stick, e-mail, etc.) . 

- Beneficiarul solicita prestatorului să i se pună la dispoziție fișa de prezență pentru cursurile la care participă și 

angajații săi. Fișa de prezență va fi întocmită astfel încât să fie semnată zilnic de către cursanți și experții 

formatori. 

După finalizarea modulului de instruire se realizează testarea participanților, derularea procedurilor necesare 

pentru certificarea acestora, înmânarea certificatelor. 

Prețul ofertat în grila programelor de formare rămâne ferm pe toată durata de executare a contractului. 

Prețul va fi plătit de către Achizitor numai pentru cursurile de formare profesională comandate în baza unei fise 

de inscriere vizata de către conducătorul instituției, la care angajații săi au participat efectiv. În cazul în care 

Achizitorul rezervă o participare la curs și o anulează din motive obiective, poate reprograma respectiva 

participare la curs, poate înlocui persoana participantă sau poate solicita restituirea sumelor plătite dar numai cu 

condiția ca Prestatorul să fie înștiințat de respectiva anulare cu cel puțin 5 zile lucrătoare înaintea începerii 

cursului, prin notă scrisă. 

Responsabilitatea privind respectarea normelor de protecția muncii revine prestatorului, care  va nominaliza o 

persoana responsabilă și va fi direct răspunzător de respectarea normelor generale și specifice de protecția 

muncii și P.S.I.. 

NOTĂ: Autoritatea Contractanta își rezerva dreptul de a desemna o persoana din cadrul Serviciului 

Managementul Resurselor Umane sau din cadrul structurilor beneficiare , de a verifica modul de  desfășurare a 

cursului, daca prestatorul  își respecta clauzele contractuale respectiv îndeplinește in mod efectiv cerințele 

caietului de sarcini  in raport cu oferta depusa. 

In cazul in care se constata abateri de la cerințele menționate mai sus (lipsa/absența cursanților, a 

lectorilor, neefectuarea numărului de ore/zi, etc), autoritatea contractantă va notifica ofertantul cu privire la 

posibilitatea rezilierii de drept a contractului, dacă nu se iau masuri de remediere a problemelor semnalate prin 

notificare. 

Prestatorul are obligația să transmită la finalul cursului scanate la adresa de email: 

resurse.umane@politialocalas2.ro diplomele de participare la curs, foile de prezență împreună cu 

chestionarele de evaluare a cursului. 

RISCURI 
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Pot exista cazuri în care funcționarii programați să participe la cursuri să nu fie disponibili din cauza unor 

sarcini de serviciu urgente sau din cauze personale neprevăzute.  

Desemnarea  participanților la cursuri se va face prin  alcătuirea unei liste pentru fiecare curs, aprobată de 

conducerea Achizitorului, lista care poate suferi modificări conform celor specificate mai sus.  

Prestatorul trebuie sa ia in calcul aceasta posibilitate si sa fie pregătit pentru anularea sau reprogramarea unor 

cursuri. 

 

CERINȚE DE RAPORTARE 

1. RAPORTUL DE CURS 

Prestatorul are obligația să prezinte Raportul de curs, pentru fiecare program de instruire la care participa 

angajați ai Achizitorului la cel mult două săptămâni de la finalizarea respectivului program. Acest document 

trebuie să cuprindă informații despre:  

• formatorii care au asigurat formarea;  

• modulele de formare parcurse;   

• alte elemente care ajuta la formarea unei imagini cat mai exacte asupra desfășurării programului de 

instruire 

2. RAPORTUL FINAL AL ACTIVITĂȚILOR 

Prestatorul trebuie să transmită Achizitorului, în termen de 10-15 de zile de la sfârșitul contractului, Raportul 

final al activităților.  

Raportul final al activităților trebuie să cuprindă un tabel in care sa se specifice persoanele care au participat 

din partea instituției, cursul, perioada in care a avut loc cursul, cât și o evaluare a obiectivelor propuse și a 

rezultatelor obținute precum si propuneri pentru îmbunătățirea activității de formare profesionala a 

Achizitorului. 

Durata contractului  

Perioada estimativă de derulare a cursurilor de perfecționare/formare este programată de la data încheierii 

contractului până la data de 31.12.2022 în funcție de creditele bugetare disponibile. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

DIRECȚIA JURIDICĂ 

MITU PETRE 

 

 

 

ÎNTOCMIT,  

ȘEF SERVICIU SMRU 

VIȘOIU VIOLETA 

 

 

 

 

 


