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Nr. 3743/CRED/17.12.2020 

 

RĂSPUNS  

la solicitările de clarificări privind procedura de atribuire având ca obiect achiziție de pachete 
de servicii educaționale adaptate la cerințele unităților de învățământ selectate din județele 

Bihor, Iași și Municipiul București. 

 

 

Întrebare nr. 1 

Se precizează în caietul de sarcini că prezenta elevilor la cursuri se va dovedi cu liste de prezenta. 
Dat fiind faptul ca in aceasta perioada, conform restricțiilor in vigoare activitățile nu se vor putea 
derula fata in fata, vor fi acceptate, ca dovezi ale prezentei, înregistrările sesiunilor online iar, 
acolo unde nu este posibil, documentele, fisele de lucru încărcate de elevi in drive, fotografii 
etc.? 

Răspuns: 

Conform prevederilor caietului de sarcini, pag. 4, “In situații speciale , strict determinate si având 
ca fundament reglementari ulterioare, formulate  de decidenții in domeniul educațional ,  inclusiv 
celor datorate contextului epidemiologic generat de pandemia cu corona virus, anumite  tipuri 
de activități vor putea fi organizate online  sau mixt, In aceste situații beneficiarul MEC poate 
propune soluții punctuale care vor fi analizate în prealabil cu furnizorul de servicii educaționale 
suport”. Pentru situațiile speciale, dovezile prezenței la anumite tipuri de activități sunt: dovezi 
audio/video, etc., cu acordul participanților/ tutorilor legali, conform prevederilor caietului de 
sarcini, capitolul VIII. Livrabile. 

 

Întrebare nr. 2 

Pe durata întregului proiect, dat fiind faptul ca activitățile se vor derula pe grupe, exista vreo 
prevedere in cadrul proiectului in ceea ce privește prezenta elevilor din grupul țintă? Ne referim 
aici la situația in care , la un moment dat, unii elevi, din motive obiective, ar putea sa lipsească. 
Ora/activitatea, se derulează fără ei, in ce măsură acest lucru este permis, exista un procent de 
prezenta care trebuie dovedit in cazul fiecărui elev? Este destul de probabil ca prezenta acestora, 
dat fiind faptul ca proiectul se întinde pe o perioada destul de lunga, sa nu fie de 100%. 

 



2 
 

Răspuns:  

Conform prevederilor Caietului de Sarcini activitățile educaționale sunt individualizate. Pentru fiecare 
elev este alocat un număr de ore în funcție de tipul de activitate. Menționăm faptul că, pentru 
activitățile educaționale desfășurate pe grupe, se va cumula numărul de ore/participant prezent la 
activitate.  

Întrebare nr. 3 

Modalitatea de lucru pe care o propunem acum, date fiind restricțiile in vigoare, este cea de tip 
online. Pe măsura ce restricțiile se vor modifica, programul va putea fi modificat si adaptat la 
noua situație, evident cu acordul beneficiarului si a partenerilor din cele trei judete? 

Răspuns: 

În conformitate cu prevederile caietului de sarcini, “In situații speciale , strict determinate si 
având ca fundament reglementari ulterioare, formulate  de decidenții in domeniul educațional ,  
inclusiv celor datorate contextului epidemiologic generat de pandemia cu corona virus , anumite  
tipuri de activități vor putea fi organizate online   sau mixt, In aceste situații beneficiarul MEC 
poate propune soluții punctuale care vor fi analizate în prealabil cu furnizorul de servicii 
educaționale suport” 

 

 

 


