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CLARIFICARE NR. 18
Referitor la procedura de atribuire „Servicii de consultanţă pentru identificarea
nevoilor de dezvoltare post 2013” - Anunţ de participare numărul 132441/29.12.2011
Nr.
1.

Întrebare
Referitor la informaţiile privind calificările şi experienţa
profesională a experţilor cheie din cadrul echipei de
proiect, respectiv ”experienţă în elaborarea de studii,
pregătirea de cercetări şi / sau rapoarte legate de
planificarea şi programarea dezvoltării în domeniul
vizat, în contextul Fondurilor Structurale şi de Coeziune
sau fonduri externe nerambursabile/ rambursabile în
general”, vă rugăm să ne confirmaţi dacă participarea la
elaborarea studiilor sub egida Institutului European din
România , în cadrul PAIS I, II, III (Pre-accession
Impact Studies) între 2001-2005, este considerată ca
fiind corespunzătoare pentru îndeplinirea criteriului de
mai sus. Obiectivul acestor studii a fost acela de a
contribui la ameliorarea procesului de elaborare a
politicilor din perspectiva aderării la Uniunea
Europeană, furnizând atât evaluări care au avut la bază
abordări empirice sau susţinute de modele
econometrice, cât şi propuneri de natură instituţională
sau legislativă pentru îmbunătăţire procesului de
operaţionalizare a politicilor (cf. www.ier.ro )

Răspuns
Participarea la elaborarea studiilor
sub egida Institutului European din
România poate fi considerată
corespunzătoare, în cazul în care
documentele
suport
prezentate
reflectă în mod clar că studiile la
care a participat expertul cheie
propus au acoperit inclusiv domeniul
vizat.
De altfel, în Fişa de date a
achiziţiei se menţionează la cap.
III.2.3) Capacitatea tehnică și/sau
profesională,
punctul
2.
Informatii privind calificarile si
experienta
profesionala
a
expertilor-cheie din cadrul echipei
de proiect: „CV-ul şi documentele
suport trebuie să conţină în mod
obligatoriu titlul şi obiectul
proiectului la care expertul a
participat, descrierea sarcinilor
Menţionăm că prin statut Institutul european din îndeplinite de expertul respectiv şi
România este o instituţie publică cu personalitate poziţia
acestuia
în
cadrul
juridică, înfiinţat în temeiul OUG 15/1998 cu proiectului.”
modificările şi completările ulterioare, aprobată prin
Legea 133/2009, având ca scop între altele”sprijinirea
fundamentării şi punerii în aplicare a politicilor
Guvernului României în domeniul afacerilor europene,
în acest scop realizând activităţi de cercetare-dezvoltare,
prin elaborarea de studii, analize şi puncte de vedere
prin activităţile din domeniul afacerilor europene,
inclusiv în scopul fundamentării poziţiilor exprimate de
România în cadrul Uniunii Europene,
măsurilor
necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor sale de sta
membru şi a reprezentării intereselor acestuia în faţa
instituţiilor comunitare”.
Beneficiarii finali ai activităţii de cercetare sunt

Guvernul României, îndeosebi Departamentul pentru
Afaceri Europene, precum şi ministerele, agenţiile
guvernamentale şi alte instituţii publice implicate în
procesul de integrare a României în Uniune Europeană.
Vă mulţumim anticipat pentru răspuns.
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