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CĂTRE 
 

OPERATORII ECONOMICI INTERESAŢI  
 

 
Ca urmare a solicitării de clarificări din partea unui operator economic la 

procedura simplificată proprie organizată în data de 23.04.2018 ora 13:00 având ca 

obiect: ”Servicii de formare profesională – curs antreprenoriat aferent 

proiectului ”Măsuri integrate pentru o viaţǎ mai bună”, vă comunicăm 
următoarele:  

 

Conţinutul solicitării de clarificări este următorul:  
 
Intrebare : 

”Pentru cursul de Competente Antreprenoriale, societatea a obținut prima autorizație 
în anul 2012 conform Autorizatia B nr. 0006092/27.09.2012. Autorizația având 

valabilitate 4 ani, în anul 2016 autorizația s-a reînnoit, având valabilitate până în anul 
2020 conform Autorizatia B nr. 0010304/03.08.2016. 

- Conform dosarului de autorizare depus la AMPIS Bucuresti, societatea este 

autorizată pentru un număr de 80h pentru cursul de antreprenoriat 
- Conform caietului de sarcini nr. 40854/13.03.2018 pct. 2 Obiectul contractului 

de servicii, autoritatea contractanta solicita organizarea unui curs de formare 
profesionala in Antreprenoriat pentru un numar de 105h de formare/serie. 

 
Având în vedere cele expuse anterior, cât și următoarele aspecte: 

- Societatea poate organiza examen in conformitate cu metodologia ANC, iar toti 

participantii care promoveaza examenul de absolvire vor fi certificatipentru 
Competente Antreprenoriale prin diploma recunoscuta ANC, 

- Numarul de ore pentru cursurile de specialitate/perfectionare (deci si pentru 
Competente Antreprenoriale) NU sunt impuse prin lege, ele fiind la optiunea 
fiecarui furnizor de formare profesionala, 

- Societatea are capacitatea de a desfasura un numar suplimentar de 25h de 
formare/serie astfel incat sa fie acoperita cerinta din caietul de sarcini. 

 
 Vă rugăm să precizați dacă societatea poate depune oferta pentru acest curs 
de formare, îndeplinind cerința de eligibilitate de 105h de formare /serie.” 

 
Răspuns:  

 
In conformitate cu prevederile Caietului de sarcini: 

    Pct. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE SERVICII 

    Prestarea serviciilor de formare profesională în Antreprenoriat.   



➢ Se va organiza un curs de formare profesională în Antreprenoriat pentru 100 
persoane selectate anterior (5 serii de curs * 20 participanţi/serie, 105 h de 

formare/serie). 
 

şi 
 
   Pct. 5. CERINȚE MINIME DE CALIFICARE PENTRU OFERTANȚI 

➢ Autorizații pentru desfășurarea activităților de formare profesională a 
adulților sau echivalent, pentru activitatea de formare ce face obiectul 

contractului - copie lizibilă cu menţiunea  “conform cu originalul”; 
➢ Ofertanţii trebuie să facă dovada, la momentul depunerii, că 

autorizațiile/documentele sunt valabile până la data de finalizare a 

contractului de servicii ce face obiectul acestei achiziţii. 
 

Având în vedere faptul cǎ ofertantul deţine Autorizaţie valabilǎ pânǎ în anul 

2020, precum şi faptul cǎ are capacitatea de a organiza cursul de formare 
profesionalǎ conform cerinţelor Caietului de sarcini, respectiv 105 h de formare/serie, 

poate depune oferta pentru cursul de formare profesionalǎ mai sus menţionat. 
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