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. 3
Referitor la procedura de atribuire „Acord cadru pentru formarea personalului structurilor
de coordonare, management şi control al Instrumentelor Structurale înmanagementul
programelor operaţionale ” - Anunţ de participare nr. 133924/14.03.2012

Nr.
1.

Întrebare

Răspuns

Fişa de date, III.2.3) Capacitatea tehnică şi/ sau
Autoritatea Contractantă face următoarele
profesională, Cerinţa nr. 1, Lista principalelor
precizări:
prestări de servicii similare in ultimii 3 ani, se
A. Înţelegerea dumneavoastră nu este
precizează următoarele:
corectă. Se consideră servicii similare
Candidatul/Ofertantul (operator economic sau
de formare profesională “on the job
membrii asocierii împreuna) trebuie sa
training” numai acelea care au inclus
demonstreze experienta similara prin prezentarea
activităţi de formare profesională în
unei liste a principalelor servicii similare prestate
contextul Fondurilor Structurale şi/ sau
în ultimii 3 ani (calculati pâna la data limita de
de Coeziune. Formarea profesională se
depunere a ofertelor) în domeniul formarii
defineşte conform dispoziţiilor art. 193
profesionale în contextul Fondurilor Structurale
din Codul muncii, cu modificările şi
si/sau de Coeziune, continând valori, perioade de
completările ulterioare. Valoarea care
prestare, beneficiari, etc.
va fi luată în considerare pentru
Candidatul/ Ofertantul va prezenta cel putin un
respectivele contracte va fi stabilita de
document/ contract/ proces verbal de receptie sau
comisia de evaluare în procesul de
maxim 5 documente/ contracte/ procese verbale de
evaluare a ofertelor, având în vedere
receptie care sa confirme prestarea de servicii în
informaţiile
furnizate
în
cadrul
valoare de 1.000.000 euro fara TVA.
documentelor suport anexate de
Recomandarile / documentele constatatoare
ofertanţi.
eliberate în temeiul art. 971 din H.G. 925/2006
vor fi emise sau contrasemnate de o autoritate
B. Înţelegerea dumneavoastră este corectă.
contractanta beneficiara a prestarilor de servicii
C. Înţelegerea dumneavoastră nu este
ori de catre clientul privat beneficiar al
corectă. În ceea ce priveşte activităţile
prestarilor de servicii si vor include inf..
similare realizate comisia de evaluare
Din experienţa anterioară din participarea la
va lua în considerare numai serviciile de
licitaţii similare, cerinţa minimă de calificare cu
formare profesională sau asistenţă
privire la proiecte similare „în domeniul formarii
tehnică care au presupus prestarea de
profesionale în contextul Fondurilor Structurale
servicii de fomare profesională de tipul
si/sau de Coeziune” poate fi acoperită prin
“on the job training”. Valoarea care va
următoarele tipuri de servicii/proiecte:
fi luată în considerare pentru
A. Proiecte/Servicii de Asistenţă Tehnică care
respectivele contracte va fi stabilita de
prin natura lor, au inclus servicii de transfer de
comisia de evaluare in procesul de
know how ce pot fi asociate serviciilor de
evaluare a ofetrlor, având în vedere
formare profesională (cu precădere servicii de
informaţiile
furnizate
în
cadrul
tipul „on the job training” prin furnizarea de
documentelor
suport
anexate
de
asistenţă tehnică în mod direct pentru
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beneficiarul autoritate publică.) Astfel aceste
tipuri de proiecte implică servicii de formare
prin însăsi natura tipologiei de servicii
furnizate, şi anume de sprijinire a Autoritatilor
publice in activităţile de implementare a PO,
care pot fi descrise in documentatia de
atribuire prin incadrarea lor in terminologia de
“servicii de on the job training” sau care in
alte documentatii de atribuire au fost descrise
sub terminologia echivalenta de “sprijin in
activitatile de implementare a PO”. De
exemplu, un proiect complex de asistenţă
tehnică care a constat în sprijinirea
beneficiarului autoritate publica în buna
implementare şi gestionare a Fondurilor
structurale şi de Coeziune prin activităţi de
asistenţă tehnica şi sprijin on the job şi în
activitatea de zi cu zi. În cazul concret al
proiectelor de asistenţă tehnică pentru
implementarea
programelor
operaţionale
finanţate din fonduri structurale şi/sau de
coeziune, aceste servicii sunt subsumate
obiectivelor proiectelor de asistenţă tehnică de
creştere a capacităţii beneficiarilor autorităţi
publice cu rol în gestionarea fondurilor
structurale şi/sau de coeziune de a implementa
în bune condiţii programele operaţionale
finanţate din fonduri structurale şi/sau de
coeziune. În acest caz, pentru calcularea
valorii serviciilor similare prezentate de catre
operatorul economic ca referinţă pentru
indeplinirea cerintei de calificare, se ia în
considerare întreaga sumă a proiectului de
asistenţă tehnică cu condiţia ca aceste servicii
să fi fost implementate în ultimii 3 ani.
B. Proiecte de crestere a capacitatii institutionale
ale beneficiarilor autoritati publice cu rol în
gestionarea fondurilor structurale şi/sau de
coeziune, proiecte care au inclus activitati de
formare profesionala precum: servicii de
training şi/sau organizare cursuri format clasic
si/sau training on the job si/sau organizare de
vizite de studiu si/sau organizare de stagii de
practică, etc., toate aceste tipuri de formare
încadrându-se în şi acoperind cerinţa minimă
solicitată. În mod concret, înţelegerea noastră

ofertanţi.
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este că cerinţa minimă poate fi acoperită prin
orice tipuri de formare profesionala, şi nu doar
prin organizare de cursuri. În acest caz, pentru
calcularea
valorii
serviciilor
similare
prezentate de catre operatorul economic ca
referinţă pentru indeplinirea cerintei de
calificare se ia în considerare întreaga sumă a
proiectului cu condiţia ca aceste servicii să fi
fost implementate în ultimii 3 ani.
C. Proiecte de Asistenta Tehnica care au inclus
atat componenta/activitati de sprijin/asistenta
tehnica (a se vedea punctul A de mai sus) cat
si activitati de formare profesionala (a se
vedea punctul B de mai sus) pentru
beneficiarul autoritate publică cu rol în
gestionarea fondurilor structurale şi/sau de
coeziune. În acest caz, pentru calcularea
valorii serviciilor similare prezentate de catre
operatorul economic ca referinţă pentru
indeplinirea cerintei de calificare se ia în
considerare întreaga sumă a proiectului cu
condiţia ca aceste servicii să fi fost
implementate în ultimii 3 ani calculaţi până la
data depunerii ofertelor.
Vă rugăm să clarificaţi dacă înţelegerea noastră
este corectă în fiecare caz A, B si C. În răspunsul
dumneavoastră vă rugăm să aveţi în vedere şi
definirea formării profesionale, care include şi
activităţi de training on the job, ucenicie, cursuri,
vizite de studiu, precum şi alte forme de formare,
conform Art 193 Modalitatea de realizare a
formarii profesionale (fostul art. 189 anterior
republicarii din 2011) din Codul Muncii, prevede:
Formarea profesionala a salariatilor se poate
realiza prin urmatoarele forme:
a) participarea la cursuri organizate de catre
angajator sau de catre furnizorii de servicii de
formare profesionala din tara sau din strainatate;
b) stagii de adaptare profesionala la cerintele
postului si ale locului de munca;
c) stagii de practica si specializare in tara si in
strainatate;
d) ucenicie organizata la locul de munca;
e) formare individualizata;
f) alte forme de pregatire convenite intre
angajator si salariat.
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De asemenea, vă rugăm să precizaţi continuarea
propoziţiei: „Recomandarile / documentele
constatatoare eliberate în temeiul art. 971 din
H.G. 925/2006 vor fi emise sau contrasemnate de
o autoritate contractanta beneficiara a prestarilor
de servicii ori de catre clientul privat beneficiar al
prestarilor de servicii si vor include inf....”
2.

Fişa de date, III.2.3) Capacitatea tehnică şi/sau
profesională, Cerinţa nr. 1, Lista principalelor
prestări de servicii similare in ultimii 3 ani, se
precizează următoarele:
Candidatul/Ofertantul (operator economic sau
membrii asocierii împreuna) trebuie sa
demonstreze experienta similara prin prezentarea
unei liste a principalelor servicii similare prestate
în ultimii 3 ani (calculati pâna la data limita de
depunere a ofertelor) în domeniul formarii
profesionale în contextul Fondurilor Structurale
si/sau de Coeziune, continând valori, perioade de
prestare, beneficiari, etc.
1. Va rugam sa clarificati daca sintagma
„până la data limită de depunere a
ofertelor” se referă în acest caz la data de
18 aprilie 2012, data depunerii
candidaturilor. Totodată daca un proiect a
demarat la inceputul anului 2009, de
exemplu ianuarie 2009, va rugam sa
clarificati daca se va lua in calcul intreaga
valoare a proiectului. Vă rugăm să
clarificaţi daca înţelegerea noastră este
corectă.
2. Valoarea utilizată pentru referinţă se
calculează de la data depunerii ofertelor,
fiind acceptate şi proiecte care au început
înainte de 18 aprilie 2009, atât timp cât
operatorul
economic
demonstrează
valoarea serviciilor prestate în ultimii 3
ani calculaţi la data depunerii ofertelor. Vă
rugăm să clarificaţi daca înţelegerea
noastră este corectă.

Autoritatea
precizări:

Contractantă

face

următoarele

1. Înţelegerea dumneavoastră este corectă.
Comisia de evaluare a ofertelor va
stabili cuantumul care va fi luat în
considerare, aferent unui contract a
cărui execuţie a fost demarată la
începutul anului 2009, în procesul de
evaluare a ofertelor, având în vedere
informaţiile
furnizate
în
cadrul
documentelor suport anexate.
2. Înţelegerea dumneavoastră nu este
corectă. Comisia de evaluare va stabili
valoarea aferentă fiecărui contract de
prestări servicii care va fi luată în
considerare în cadrul procesului de
evaluare a
ofertelor,
în
baza
documentelor justificative anexate de
ofertanţi.
Autoritatea Contractantă face precizarea că
sintagma „servicii similare prestate în ultimii 3
ani” include şi proiecte aflate în curs de
implementare, valoarea care va fi luată în
considerare de comisia de evaluare, aferentă
fiecărui contract de prestări servicii, fiind
stabilită de aceasta în cadrul procesului de
evaluare a ofertlor, având în vedere
documentele suport anexate.

Sintagma „servicii similare prestate în ultimii 3
ani” include şi proiecte aflate în curs de
implementare, cu menţiunea ca în acoperirea
cerinţei minime de calificare se ia în considerare
doar valoarea serviciilor prestate din aceste
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proiecte în ultimii 3 ani, pe bază de documente
doveditoare.
3.

Capitolul III.2.3. a) Capacitatea tehnica si
financiara/ Cerinta nr. 2 – Personalul solicitat
pentru indeplinirea contractului:
„Pentru expertii cheie se vor prezenta:
.................................................................................
........................Astfel, CV-ul si documentele suport
trebuie sa contina in mod obligatoriu titlul si
obiectul proiectului la care expertul a participat,
descrierea sarcinilor indeplinite de expertul
respectiv si pozitia ocupata in cadrul proiectului.
.................................................................................
.........................
Pentru a verifica indeplinirea acestor cerinte,
pentru fiecare expert tehnic si pentru fiecare
membru al echipei de suport, ofertantul va
depune:
-copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor
profesionale obtinute si mentionate in CV.”
De asemenea, se specifica:
„Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a
solicita informatii (de ex. 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...”

În conformitate cu cerinţa nr. 2 de la pct. III.2.3.
a) Capacitatea tehnică şi/sau profesională din
Fişa de date a documetaţiei de atribuire,
candidaţii vor prezenta pentru experţii cheie
propuşi documente suport care vor conţine în
mod obligatoriu titlul şi obiectul proiectului la
care expertul a participat, descrierea sarcinilor
îndeplinite de expertul respectiv şi poziţia
ocupată în cadrul proiectului. Altfel spus, în
faza I de depunere a candidaturii şi pentru a
suţine informaţiile furnizate în CV, ofertanţii
vor prezenta următoarele documente suport
pentru experţii propuşi:
- documente suport care trebuie sa contina in
mod obligatoriu titlul si obiectul proiectului la
care expertul a participat, descrierea sarcinilor
indeplinite de expertul respectiv si pozitia
ocupata in cadrul proiectului
-copii ale diplomelor de
certificatelor
profesionale
mentionate in CV.

studii si
obtinute

ale
si

Din informatiile de mai sus, nu se intelege foarte
clar daca, pe langa copiile diplomelor de studii si
ale certificatelor profesionale solicitate pentru faza
I de depunere a Candidaturii, ofertantul are sau nu
are obligatia de a depune in faza de Candidatura,
SI referintele emise de angajatori sau beneficiari
care atesta experienta profesionala detinuta, pentru
expertii cheie. Va rugam clarificati acest aspect.
4.

Capitolul IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei:
În conformitate cu specificaţiile fişei de date a
Pentru procedura de atribuire a prezentului achiziţiei Scrisoarea de Garantie Bancara de
contract de achizitie publica, dat fiind ca este Participare (Formularul 16) va fi prezentată în
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vorba despre o procedura de licitatie restransa, va
rugam sa confirmati ca procedura se va desfasura
astfel:

Etapa a I-a – Candidatura: etapa de
selectare a candidaţilor, prin aplicarea
criteriilor de selecţie, în care toţi operatorii
economici interesaţi îşi depun candidatura în
vederea participării ulterioare la procedura de
atribuire. Data limita de depunere a
Candidaturii: 18.04.2010, ora 10:00. In
cursul etapei a I-a NU SE VOR DEPUNE
OFERTE (propunerea tehnică şi financiară).

Candidaţii selectaţi in Etapa I de
Candidatura vor primi ulterior o invitaţie de
participare pentru etapa a II-a de depunere a
ofertelor financiare si tehnice (conform
prevederilor art.88 alin. (2) din O.U.G.
nr.34/2006).

original la momentul depunderii candidaturilor,
fiind valabila pe întreaga procedură de atribuire,
respectiv „cel puţin egala cu 80 de zile” de la
momentul depunerii candidaturilor.
In cadrul Formularului 16 - Scrisoare de
Garantie Bancara de Participare din
documentatia de atribuire, expresia „oferta” se
va citi „candidatura/oferta”. Ofertanţii sunt
obligaţi să depună Formularului 16 - Scrisoare
de Garantie Bancara de Participare cu
modificările de mai sus incluse.
Modificarea
expresiei
„oferta”
în
„candidatura/oferta” va fi direct aplicabilă în
toate cerinţele cu privire la constituirea garanţiei
de participare.

De asemenea, va solicitam sa clarificati in cadrul
carei etape are ofertantul obligatia sa depuna
Scrisoarea de Garantie Financiara pentru
participare cu oferta la procedura de atribuire a
contractului de achizitie publica – Formular 16?
In cadrul Etapei I-a – Candidatura SAU in cadrul
Etapei a II-a – OFERTA? In Fisa de Date, modul
de prezentare a acestui document este neclar,
intrucat Scrisoarea de Garantie Bancara de
Participare se solicita in Fisa de Date atat la
punctul A. Candidatura (Capitolul IV.4.3) Modul
de prezentare a ofertei) cat si la punctul B.
OFERTA (Capitolul IV.4.3) Modul de prezentare a
ofertei).
5.

In Fisa de date a prezentului contract de achizitie
publica apar doua numerotari distincte ale
Formularelor.
In Fisa de Date la capitolele III.2.1., III.2.2.,
III.2.3., Formularele sunt numerotate diferit fata de
modul in care sunt numerotate Formularele in Fisa
de date la capitolul IV.4.3., subpunctul A.
Candidatura.

Ofertanţi vor avea în vedere ordinea şi
denumirea formularelor din Secţiunea a III a –
Formulare şi le vor integra în ofertele proprii în
conformitate cu specificaţiile fişei de date a
achiziţiei.

Consideram ca operatorul economic ar trebui sa
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foloseasca numerotarea Formularelor folosita in
Fisa de Date la capitolul IV.4.3, subpunctul A.
Candidatura, deoarece aceeasi numerotare este
folosita si in Sectiunea III – Formulare din
Documentatia de Atribuire. Va rugam confirmati.
6.

Capitolul IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei, Înţelegerea dumneavoastră este corectă.
punctul A. CANDIDATURA, subpunctul 3):
„Imputernicire de participare la sedinta de
deschidere a ofertelor (Formular 2 –
Imputernicire) impreuna cu o copie dupa un
document de identitate al persoanei care
reprezinta ofertantul„
Conform Fisei de Date capitolul III.2.1. a) Situatia
personala a candidatului sau ofertantului,
Formularul 2 – Imputernicire (care se regaseste si
in Sectiunea a III-a Formulare), acest formular se
completeaza in situatia in care operatorul
economic care pregateste documentele aferente
ofertei este reprezentat de o persoana
imputernicita, alta decat cea mentionata in
certificatul constatator emis de Oficiul Registrul
Comertului.

7.

In cazul acesta, Imputernicirea de participare la
sedinta de deschidere a ofertelor care se solicita
Capitolul IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei,
punctul A. CANDIDATURA, subpunctul 3, nu
este unul si acelasi document cu Formularul 2 –
Imputernicire din Sectiunea a III-a Formulare, ci
sunt documente diferite, cu rol diferit.
Avand in vedere acestea, operatorul economic
trebuie sa pregateasca o Imputernicire separata
prin care sa imputerniceasca o persoana sa
participe la sedinta de deschidere a ofertelor. Va
rugam sa confirmati.
De obicei ofertantul, in cazul in care este o
asociere, are dreptul de a solicita reducerea la
50% a:
- cerintei privind cuantumul Garantiei
Financiare de Participare (Formularul 16)
- mediei cifrei de afaceri a ofertantului pe

A se citi răspunsul autorităţii contractante la
întrebarea nr. 1 din clarificarea nr. 1 publicată
pe site-ul www.e-licitaţie.ro în data de
23.03.2012.
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ultimii 3 ani incheiati 2009, 2010, 2011)
cerintei privind cuantumul Garantiei de
Buna Executie,
cu conditia ca fiecare asociat in parte sa se
incadreze in categoria intreprinderilor mici si
mijlocii, conform Legii 346/2004.
-

Va rugam confirmati daca aceasta procedura se
aplica si pentru prezentul contract pentru care in
Fisa de Date se solicita Scrisoare de Garantie de
Financiara de Participare in valoare de 170.000 lei.
In cazul in care procedura mai sus mentionata se
aplica prezentului contract, ofertantul va depune
Formularul 16 - Scrisoarea de Garantie Financiara
de Participare la 50% din valoare si anume la
valoarea de 85.000 lei.

8.

Va rugam sa confirmati ca pentru demonstrarea
incadrarii in categoria intreprinderilor mici si
mijlocii, conform Legii 346/2004, de fiecare
membru al asocierii, este suficient ca fiecare
membru al asocierii sa prezinte in oferta
Formularul 3 Declaratie privind incadrarea
intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si
mijlocii, completat corespunzator.
Cu privire la documentele suport solicitate in Fisa
Înţelegerea dumneavoastră este corectă.
de Date, emise in alta limba decat romana, asadar
care necesita traducere in limba romana, intelegem
sa pregatim traducerile astfel:
- traduceri autorizate si legalizate in limba
romana pentru documentele solicitate la
capitolul III.2.1.b) Capacitatea
de
exercitare a activitatii profesionale
(certificat constatator sau echivalent)
- traduceri autorizate in limba romana
pentru Bilanturile contabile solicitate la
capitolul III.2.2. Capacitatea economica si
financiara
- traduceri autorizate in limba romana
pentru documentele suport aferente
contractelor incluse in Formularul de
Experienta Similara de la capitolul
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau
profesionala contracte, recomandari, etc.)
- traduceri autorizate in limba romana
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pentru documentele suport ale expertilor
cheie (diplome, certificate profesionale,
recomandari de la angajator/beneficiar,
etc.)
Va rugam sa confirmati.
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