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CLARIFICARE NR. 10
Referitor la procedura de atribuire „Acord cadru pentru formarea personalului structurilor
de coordonare, management şi control al Instrumentelor Structurale în managementul
programelor operaţionale ” - Anunţ de participare nr. 133924/14.03.2012

Nr.
1.

Întrebare

Răspuns

Având în vedere că acordul – cadru va fi semnat
“cu maximum 3 operatori economici”, vă rugăm
să clarificaţi cum se va distribui suma aferentă
cheltuielilor conexe pentru contractile subsecvente
ce urmează a fi încheiate, respectiv minim 3
contracte şi maxim 18 contracte subsecvente –
după cum se precizează în Caietul de Sarcini
(Obiectivul Acordului Cadru).

Suma aferentă cheltuielilor conexe va fi
distribuită de Autoritatea Contractantă pentru
fiecare contract subsecvent în parte, până la
concurenţa sumei de 3,758,000 lei. Informaţii cu
privire la valoarea cheltuielilor conexe aferente
fiecărui contract subsecvent în parte vor fi
furnizate în documentaţia de atribuire a
contractului subsecvent.
Autoritatea Contractantă face precizarea că în
momentul atribuirii contractelor subsecvente
aceasta va detalia în cadrul documentaţiei de
atribuire toate activităţile care vor trebui
realizate în cadrul acestuia, astfel încât ofertanţii
să aibă la dispoziţie toate informaţiile necesare
pentru întocmirea unei propuneri tehnice şi
financiare corespunzătoare.

2.

3.

În cadrul fişei de date a achiziţiei, cap. III.2.3.a)
Capacitatea tehnică şi/ sau profesională, cerinţa
nr. 2 se solicită ca personalul propus pentru
îndeplinirea contractului să deţină Certificat de
formator CNFPA. În scopul nerestricţionării
accesului operatorilor economici la prezenta
procedură, vă rugăm să acceptaţi îndeplinirea
cerinţei prin prezentarea unor documente
echivalente, respectiv diplome/ certificate de
absolvire obţinute în cadrul unor instituţii de
învăţământ universitare sau post – universitare
(ex.: Curs de Pedagogie etc), care conferă dreptul
de a elabora şi susţine cursuri de formare
profesională.
În cadrul fişei de date a achiziţiei, cap. III.2.3.a)
Capacitatea tehnică şi/ sau profesională, cerinţa
nr. 5 se solicită Expert formator 3 în
management financiar si control fonduri
structurale si/sau de coeziune. În scopul

Autoritatea Contractantă consideră echivalentul
Certificatului de formator CNFPA – cod COR
241205 sau 241207 studiile şi diplomele
menţionate în Hotărârea CNFPA nr. 299/
28.11.2009, sau alte documente acceptate ca
fiind echivalente de CNFPA.

În conformitate cu prevederile fişei de date a
achiziţiei, punctul III.2.3.a) Capacitatea tehnică
şi/ sau profesională, Cerinţa nr. 2, respectiv:
Candidatul/ Ofertantul (operator economic sau
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nerestricţionării accesului operatorilor economici
la prezenta procedură şi luând în considerare
domeniile solicitate implică activităţi diferite,
natura comună a acestora nefiind în măsură să
justifice solicitarea, vă rugăm să acceptaţi
îndeplinirea cerinţei prin cumul, de către 2 (doi)
experţi, pentru fiecare arie în parte, respectiv
management financiar şi control fonduri
structurale şi/ sau de coeziune.

membrii asocierii împreună) trebuie să dispună
de o echipă de 5 experţi cheie care să fie în
măsură să demonstreze că posedă individual
calificările, abilităţile şi experienţa profesională
descrise
în
continuare
(...),Autoritatea
Contractantă nu acceptă îndeplinirea unei
singure cerinţe prin cumul de către 2 experţi. Se
vor
respecta
în
totalitate prevederile
documentaţiei de atribuire.
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