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CLARIFICARE NR. 27

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

2

Întrebări

Răspunsuri

Vă rugăm să detaliaţi cum se va verifica cerinţa minimă
generală „Limba engleză scris şi vorbit la nivel C conform
Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine
sau echivalent, se va verifica pe baza informaţiilor din CV”

Cerinţa minimă generală
privind Limba engleză scris
şi vorbit la nivel C, se va
verifica numai pe baza
informaţiilor incluse în CV.
A se vedea răspunsul la
Întrebarea
1
din
Clarificarea
nr.
23,
publicată
în
SEAP
(Clarificare nr. 23_Nevoi
post 2013).

Referitor la III.2.3) Capacitatea tehnică și/sau
profesională, punctul 2 Informaţii privind calificările si
experienţa profesionala a experţilor-cheie din cadrul
echipei de proiect, punctul b) Formularul 12 Curriculum vitae pentru fiecare expert cheie. CV-urile
trebuie să fie suficient de detaliate astfel încât să rezulte cel
puţin îndeplinirea calificărilor şi experienţei profesionale
solicitate fiecărui expert. Astfel, CV-ul şi documentele
suport trebuie să conţină în mod obligatoriu titlul şi obiectul
proiectului la care expertul a participat, descrierea sarcinilor
îndeplinite de expertul respectiv şi poziţia acestuia în cadrul
proiectului, vă rugăm să ne clarificaţi dacă în etapa I a
procedurii online a licitaţiei restrânse trebuie depuse şi
documente suport ale referinţelor menţionate în CV, sau
se vor depune doar CV-urile urmând ca ulterior să se
furnizeze la cererea Autorităţii Contractante referinţele
conform frazei „Autoritatea Contractanta isi rezerva
dreptul de a solicita informatii (de ex. copii ale diplomelor
de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si
mentionate in CV care sa ateste calificarile solicitate; copii
detaliate ale certificatelor si/sau referintelor emise de
angajatori sau beneficiari care sa probeze experienta
indicata in CV si durata de lucru in domeniile cerute)
pentru a verifica indeplinirea cerintelor pentru fiecare
expert-cheie propus” .

