
RASPUNSUL LA SOLICITAREA DE CLARIFICARI NR. 5 

INTREBAREA NR. 1: 

 

RASPUNS INTREBAREA NR.1: 

Pentru indeplinirea cerintei nr.2 lit.a) – Punctul V.4 – Cerinte privind capacitatea tehnica si 

profesionala din fisa de date, pentru persoana desemnata de a coordona activitatile de formare in 

cadrul viitorului contract, in cazul in care aceasta persoana nu este angajata a ofertantului pentru a 

se putea prezenta contractul individual de munca, se accepta si declaratia de disponibilitate; 

 

INTREBAREA NR. 2: 

 

 

 
 

RASPUNS INTREBAREA NR.2: 



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). Fiecare persoana va participa la cate un curs de formare profesionala. 

 

INTREBAREA NR.3: 

 
RASPUNS INTREBAREA NR.3: 

In conformitate cu prevederile caietului de sarcini de derulare a programelor de formare este de la 

semnarea contractului până la data de 20.12.2016. 

 

INTREBAREA NR.4: 

 
 

RASPUNS INTREBAREA NR.4: 

Ofertantul nu va acoperi costurile de transport ale participantilor. 

 

INTREBAREA NR.5: 

 
 

RASPUNS INTREBAREA NR.4: 

Un program de formare va avea o durată de cel puțin 8 zile (40 ore), fiecare cursant urmând să 

participe la un astfel de program. Excepție fac salariații din cadrul Biroului de Audit Intern care 

vor participa la programe de formare profesională care să totalizeze 15 zile pe an, potrivit 

legii.Zilele sunt consecutive si includ zile nelucratoare(sambata, duminica). 

INTREBAREA NR.6: 

 



RASPUNS INTREBAREA NR.6: 

Potrivit punctului V.2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale - Cerința nr. 3: 

Ofertanții trebuie să fie furnizori de formare profesională autorizați de Autoritatea Națională 

pentru Calificări și înscriși în Registrul Național al Furnizorilor de Formare Autorizați 

Modul de îndeplinire a cerinței: 

Se vor prezenta: 

1.copie certificată conform cu originalul după autorizația de furnizare emisă de Autoritatea 

Națională pentru Calificări de furnizare; 

2.copie certificată conform cu originalul după dovada înscrierii în Registrul Național al 

Furnizorilor de Formare Autorizați. 
 

INTREBAREA NR.7: 

 
RASPUNS INTREBAREA NR.7: 

Potrivit prevederilor din caietul de sarcini “Programele de formare vor fi organizate şi desfăşurate 

de către prestator în conformitate cu domeniile și tematicile precizate anterior. Ofertantul va 

prezenta grila de programe de formare profesională care să cuprindă toate domeniile 

antemenționate; grila programelor de formare profesională va fi întocmită pentru întreaga perioadă 

de derulare a contractului-până la 20.12.2016”. 

 


