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Anunț 

privind anularea procedurii de atribuire a contractului  de achiziție publică de servicii 

de cazare, servicii de servire a mesei și catering și servicii de închiriere săli de 

conferinţă” pentru 28 de seminare de formare continuă ce se vor desfăşura în perioada 

martie - noiembrie 2020 în localitățile Constanța și Târgu Jiu în cadrul proiectului 

„Creșterea gradului de pregătire profesională a personalului auxiliar pentru a face față 

noilor provocări legislative” – cod My SMIS 118716, cod SIPOCA 455”, conform 

anunțului publicat în SICAP sub nr. ADV1130645/18.02.2020 

 

În temeiul art. 212 alin. 1 lit. c teza a II-a din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 

publice, respectiv pentru imposibilitatea încheierii contractului, prin rezoluția Directorului 

Școlii Naționale de Grefieri nr. 2239/16.03.2020  s-a dispus anularea procedurii de atribuire, 

a contractului de achiziție publică de servicii de cazare, servicii de servire a mesei și catering 

și servicii de închiriere săli de conferinţă în cadrul Programului achizițiilor aferent 

proiectului: Creșterea gradului de pregătire profesională a personalului auxiliar pentru a 

face față noilor provocări legislative, cod SIPOCA 455, Cod My SMIS 118716, finanțat prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”, Lotul 1 – Constanța;  

Decizia a fost luată ca urmare a imposibilității previzionării, la acest moment, a 

calendarului de derulare a seminarelor cuprinse în programul de formare profesională 

continuă aferent anului 2020, în contextul răspândirii la nivel național a infecției cu 

Coronavirus SARS-CoV-2. 

În baza dispozițiilor art. 211 lit.b și art. 212 alin.(1) lit.a, din Legea nr. 98/2016 

privind achiziţiile publice, comisia de evaluare a ofertelor a dispus anularea procedurii de 

atribuire, a contractului de achiziție publică de servicii de cazare, servicii de servire a mesei și 

catering și servicii de închiriere săli de conferinţă în cadrul Programului achizițiilor aferent 

proiectului: Creșterea gradului de pregătire profesională a personalului auxiliar pentru a 

face față noilor provocări legislative, cod SIPOCA 455, Cod My SMIS 118716, finanțat prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”, Lotul 2 – Târgu Jiu. 

Vă mulțumim pentru participare și sperăm într-o colaborare viitoare! 

 

 


