
RASPUNSUL LA SOLICITAREA DE CLARIFICARI NR. 3 

INTREBAREA NR. 1: 

 

RASPUNS INTREBAREA NR.1: 

Informatiile solicitate sunt pentru anul fiscal 2015. In cazul in care bilantul aferent anului 2015 nu este 

finalizat datorita prevederilor legale, ofertantul are dreptul de a-si demonstra situatia economica si 

financiara si prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractanta le poate considera 

edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a 

candidatului/ofertantului(se accepta prezentarea balantei contabile la 31.12.2015).. 

 

INTREBAREA NR. 2: 

 

 

RASPUNS INTREBAREA NR.2: 



Cerinta se refera la experienta similara in prestarea se servicii de formare profesionala, iar cele 2 

conditii (valoare de cel putin 1.300.000 lei si minim 300 de cursanti) trebuie a fi indeplinite in 

cadrul a maxim doua contracte. 

 

INTREBAREA NR.3: 

 
RASPUNS INTREBAREA NR.3: 

Se vor respecta prevederile fisei de date a achizitiei  - cerinta nr.2 punctul V.4 – Cerinte privind 

capacitatea tehnica si profesionala. 

 

 

 

 

 

 

 

INTREBAREA NR.4: 



 



 
RASPUNS INTREBAREA NR.4: 

a)Localitatile pentru desfasurarea cursurilor de formare profesionala vor fi selectate de catre 

ofertant. 

b)Este necesara asigurarea serviciilor de cazare conform cerintelor prevazute in documentatia de 

atribuire pentru un numar de 368 de persoane. 

c)Structurile de primire turistica pot avea categoria de cel putin 3 stele/flori. 

d)Se vor respecta cerintele documentatiei de atribuire. 

e)Salile in care se vor organiza cursurile se pot afla in cadrul unei unitati de primire. 

f)Potrivit fisei de date a achizitiei, documentele mentionate la punctul 1 lit.a) si b) se vor prezenta 

in situația în care cerința se îndeplinește prin intermediul uneia sau mai multor agenții de turism, 

iar potrivit punctului 2 privind modalitatea de indeplinire a aceleiasi cerinte, in situatia in care 

ofertantul are și calitatea de agenție de turism și va uza de această calitate pe durata viitorului 

contract, se vor prezenta următoarele documente: 

- Licența de turism eliberată pe numele ofertantului, potrivit dispozițiilor Ordinului Președintelui 

Autorității Naționale pentru Turism nr. 65/2013ș 

- Convențiile/ extras din convențiile de prestări servicii turistice încheiate între ofertant și 

structurile de primire turistică în care vor fi asigurate cazarea și masa cursanților, din care să rezulte 

părțile, obiectul și durata convenției, precum și clasificarea structurilor de primire turistică. 

 

 

 

 

 



INTREBAREA NR.5: 

 
RASPUNS INTREBAREA NR.5: 

Certificarea trebuie sa fie data pentru serviciile de formare profesionala. 

 

 

INTREBAREA NR.6: 

 



 
RASPUNS INTREBAREA NR.6: 

a)Punctajul pentru factorul de evaluare 2.1 se acorda pentru numarul de programe de formare 

organizate în domenii pentru care există standarde ocupaționale elaborate și aprobate în condițiile 

legii. 

b)Ofertantul va putea prezenta in cadrul ofertei, toate autorizatiile ANC pentru toate programele 

de formare pentru care exista standard ocupational, daca le detine, sau dupa caz prezentarea 

autorizatiilor ANC pe care le detine pentru anumite programele de formare pofesionala, pentru 

care exista standard occupational. 

 

 

INTREBAREA NR.7: 

 
RASPUNS INTREBAREA NR.7: 

Se vor respecta instructiunile de completare a formularului mentionate in subsolul cestuia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTREBAREA NR.8: 

 
RASPUNS INTREBAREA NR.8: 

Cursantii vor participa la cursuri potrivit nevoilor concrete de instruire ce sunt detaliate in caietul 

de sarcini care cuprinde domeniile si tematicile pentru care prestatorul va organiza cursurile de 

formare profesionala. 

 

 

INTREBAREA NR.9: 

 

 
 

RASPUNS INTREBAREA NR.9: 
Obiectul contractului, astfel cum este prevazut si in fisa de date a achizitiei il constituie organizarea și 

desfășurarea programelor de formare profesională pentru 368 de persoane (26 aleși locali, 238 salariați ai 

Primariei Sectorului 1 și 104 salariați ai Directiei Publice de Evidenta a Persoanelor si Stare Civila Sector 

1). 

INTREBAREA NR.10: 

 
RASPUNS INTREBAREA NR.9: 

Ofertarea bonusurilor nu are caracter obligatoriu. 


