
 
 
 
 

 
CLARIFICAREA NR. 1 

 
 

Clarificări privind procedura de achiziŃie publică pentru atribuirea contractului de 
servicii de consultanŃă  în domeniul securităŃii şi sănătăŃii în muncă pentru Programul RO10-
“Copii şi tineri în situaŃii de risc şi iniŃiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităŃilor 
naŃionale şi promovarea incluziunii sociale” finanŃat prin Mecanismul Financiar al SpaŃiului 
Economic European 2009-2014 

 
Nr. AnunŃ publicat în SEAP:  2917/06.03.2014 
 
NR. Întrebare Răspuns 

1 
Care este numărul minim de persoane 
din cadrul societăŃii pentru care trebuie 
să completăm CV-ul? 

Minim 1 (unu), respectiv persoana care va 
fi desemnată să îndeplinească atributiunile 
stabilite prin contract 

2 

Care este numarul  de angajaŃi pentru 
care se întocmeşte oferta? 

Ofertantul va prezenta oferta financiară, 
prin exprimarea tarifului unitar pe angajat 
în lei fără TVA, conform Formularului nr. 
8. Structura organizaŃiei este flexibilă. 
Structura organizatorica actuala prevede 24 
de posturi. 

3 

Care este relevanŃa cursului de pregătire 
în domeniul managementului situaŃiilor 
de urgenŃă (de ce nu se solicită de 
exemplu curs pentru Inspector ProtecŃie 
Civilă)? 

Se poate aplica si cu un curs de Inspector 
Protectie Civilă. Conform Caietului de 
sarcini, punctajul grilei de evaluare este 
diferit în functie de pregătirea în domeniu.  

4 

Care este relevanŃa “experienŃei 
profesionale în profesia de bază”?(ex.:un 
candidat are experienŃă profesională în 
activitatea de economist de 15 ani şi a 
urmat un curs de SSM 80 ore în urmă cu 
1 an, cu ce ajută experienŃa de 15 ani în 
contabilitate vizavi de serviciile pe care 
trebuie să le îndeplinească în contractul 
dvs.?) 

Criteriul privind experienta profesională în 
profesia de bază este considerat necesar şi 
punctat diferit conform grilei de evaluare. 
 

5 
Care este data şi ora limită până când se 
pot depune plicurile 
(ofertele)? 

21.03.2014 ora 12,00 

6 
Care este data şi ora când se deschid 
plicurile(ofertele)? 

21.03.2014 ora 14,00 in prezenta 
ofertantilor care doresc sa participe la 
deschiderea ofertelor 
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