MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE
Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale
Direcţia Asistenţă Tehnică
Bucureşti, Bd. Mircea Vodă nr. 44, sector 3, tel. 021.302.52.00, fax. 021.302.52.64, www.poat.ro

CLARIFICARE NR. 16
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

Referitor la capacitatea tehnică şi/sau profesională,
ceinţele generale aplicabile experţilor cheie
specifică deţinerea unui certificat de formator
CNFPA – cod COR 241205 sau 241207.

În cazul în care operatorul economic propune
experţi care prin natura meseriei lor sunt
profesori universitari/lectori/cadre didactice,
deci, implicit au calitatea de formatori acesta va
trebui să dovedească această calitate prin
În cazul în care operatorul economic propune
prezentarea de documente suport echivalente
experţi care prin natura meseriei lor sunt profesori
îndeplinirea cerinţe cu privire la deţinerea
universitari/lectori/cadre didactice, deci, implicit
Certificatului de formator CNFPA – cod COR
au calitatea de formatori, vă rugăm să specificaţi
241205 sau 241207.
dacă în astfel de situaţii este necesară prezentarea
certificatului de formator CNFPA.
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.
A se citi de asemenea răspunsul Autorităţii
Contractante la întrebarea nr. 2 din clarificarea
nr. 10 publicată pe site-ul www.e-licitaţie.ro.

2.

Cu referire la clarificarea nr. 2, prin care anunţaţi
suma aferentă cheltuielilor conexe care trebuie
introdusă în oferta financiară, vă rugăm să
specificaţi care este valoarea corectă, 3.758.000
fără TVA aşa cum apare menţionat în fişa de date
pct. IV.4.2 sau 3.578.000 fără TVA aşa cum aţi
specificat în răspunsul dumneavoastra.

Autoritatea Contractantă confirmă existenţa
unei erori de tehnoredactare în cadrul
răspunsului la întrebarea nr. 2 din clarificarea
nr. 2 publicată pe site-ul www.e-licitaţie.ro în
data de 27.03.2012. Astfel, răspunsul la
întrebarea nr. 2 din clarificarea nr. 2 se va citi:
Suma estimativă a cheltuielilor conexe aferente
întregului acord cadru este de 3,758,000 lei
fără TVA.
Altfel spus suma aferentă cheltuielilor conexe
este de 3,758,000 lei fără TVA.
A se citi de asemenea răspunsul Autorităţii
Contractante la întrebarea nr. 1 din clarificarea
nr. 9 publicată pe site-ul www.e-licitaţie.ro.
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3.

În condiţiile în care un expert formator a prestat
servicii de formare în perioada de pre-aderare întrun proiect finanţat din fonduri Phare, constând în
elaborare curriculă şi livrare de formare
profesională pentru funcţionari publici pe tema
accesării fondurilor structurale şi de coeziune,
înţelegerea noastră este că acesta îndeplineşte
cerinţele minime din fişa de date.

Un expert formator care a prestat servicii de
formare în perioada de pre-aderare într-un
proiect finanţat din fonduri Phare, constând în
elaborare curriculă şi livrare de formare
profesională pentru funcţionari publici pe tema
accesării fondurilor structurale şi de coeziune
îndeplineşte cerinţa minimă din fişa de date
având în vedere domeniile solicitate pentru
fiecare expert în parte în cadrul acesteia.

Vă rugăm să confirmaţi că înţelegerea noastră este
corectă.
A se citi de asemenea răspunsul Autorităţii
Contractante la întrebarea nr. 5 din clarificarea
nr. 8 publicată pe site-ul www.e-licitaţie.ro.
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