
 

    
 

 

 DIRECŢIA DE ACHIZITII PUBLICE 
 

 
             Clarificare  Nr. 3  la Documentaţia de atribuire 
 
 
Subiect: Achiziţia publică a serviciilor de  realizare a studiului de Evaluare intermediară a 
Programului Operaţional Regional pentru perioada 01.01.2007 – 30.06.2009 
 

Nr. anunt: 69999/16.12.2008  
 

Întrebare nr. 1 
 “Punctul 5.4.1., pagina 11, punctul (b): Unul din cele două contracte trebuie să aibă valoarea 

finală minimă de 360.00 lei sau RON ? 
 
 Răspuns: 

Conform punctului 5.4.1. Informatii privind capacitatea tehnică şi profesională, alineatul (b), se 
solicită „Îndeplinirea şi finalizarea cu succes, în ultimii 3 ani,  a cel puţin 2 contracte incluzând furnizarea 
de servicii de evaluare a unor politici sau programe de dezvoltare socio-economică finanţate din fonduri 
publice, din care cel puţin 1 contract cu o valoare finală de minim  360.000 lei „. Denumirile „lei” si „RON” 
sun echivalente – lei noi. 
 

Întrebare nr. 2 
Punctul 5.4.1., pagina 13, punctul 4: Puteţi, vă rugăm să clarificaţi, dacă pentru cele două 

contracte cerute la punctul (b), prezentarea unei recomandări din partea autorităţii contractante este 
obligatorie, sau o declaraţie pe propria răspundere, după cum este descrisă la punctul 3 este suficientă” 
 

Răspuns: 
Conform punctului 5.4.1 Informaţii privind capacitatea capacitatea tehnică şi profesională, 

alineatul 4 se solicită: “ Pentru contractele cerute la punctul b) prezentarea unei recomandari pentru 
fiecare dintre aceste contracte din partea beneficiarului/ clientului privat beneficiar. Recomandarile vor fi 
prezentate in original. In cazul in care recomandarile sunt in alta limba decat cea romana, acestea vor fi 
insotite de o traducere legalizata. “ 

 
Întrebare nr. 3 
“Punctul 6.9., pagina 18-19: Puteţi să confirmaţi dacă prin “ reprezentantul autorizat să angajeze 

ofertantul prin contract” se face referire la o persoană împuternicită de reprezentantul legal al ofertantului 
în acest scop [să angajeze ofertantul prin contract]. În acest caz trebuie prezentată o împuternicire legală 
în acest sens, a reprezentantului legal pentru reprezentantul autorizat să angajeze ofertantul prin 
contract?” 

 
Răspuns: 
Reprezentantul autorizat să angajeze ofertantul prin contract este reprezentantul legal al 

acestuia. Reprezentantul legal poate împuternici o persoană să angajeze ofertantul pentru acest 
contract., în acest caz se va prezenta o împuternicire legalizată  a ofertantului pentru această persoană.  

În cazul unei asocieri va fi prezentată o împuternicire legalizată pentru persoana/persoanele  care 
va/vor semna oferta. 
 

 



    

Întrebare nr. 4 
„Formularele 1-20 trebuie semnate de reprezentantul legal al ofertantului, în timp ce fiecare 

pagină a documentaţiei de înaintat autorităţii contractante poate fi semnată de reprezentantul autorizat ?” 
 

Răspuns: 
Toate documentele ce vor constitui oferta şi care trebuie semnate, vor fi semnate de 

reprezentantul/ reprezentanţii autorizat/autorizaţi să angajeze ofertantul prin contract 
 
Întrebare nr. 5 
„Formularul 18: Puteţi vă rugăm, să confirmaţi, că numele contractului vizat de acest formular 

este: „Evaluare intermediară a Programului Operaţional pentru perioada 01.01.2007 – 30.06.2009”? 
 
Răspuns: 
În cadrul Formularului 18 – Garanţie de bună execuţie, este precizat că numele contractului vizat 

de acest formular este „Servicii pentru realizarea studiului de Evaluare intermediară a Programului 
Operaţional Regional pentru perioada 01.01.2007 – 30.06.2009”. 

 
Întrebare nr. 6 
Formular 18: Puteţi să clarificaţi dacă garanţia bancară poate fi emisă în limba engleză în 

original? Dacă da, în ce condiţii? 
 
Răspuns: 
Formularul  18: Garanţia de bună execuţie, se va prezenta după încheierea contractului. 

Formularul prezentat este un model ce va fi respectat în momentul eliberării Scrisorii de garanţie pentru 
buna execuţie. Scrisoarea de garanţie bancară pentru buna execuţie poate fi prezentată şi în limba 
engleză cu respectarea cerinţelor precizărilor din Formularul 18, precizându-se clar cuantumul garanţiei 
în RON. Formularul original în limba engleză va fi însoţit de traducerea legalizată. 

 
Întrebare nr. 7 
„Referitor la sectiunea 6.5 Modul de constituire a garantiei de participare, in cazul in care 

Scrisoarea de garantie bancara este emisa de o banca din strainatate, iar limbile comerciale in tara 
respectiva sunt atat limba engleza cat si limba franceza, intelegerea noastra este ca  Scrisoarea de 
garantie bancara poate fi emisa si in limba franceza. 

Este intelegerea noastra corecta?” 
 
Răspuns: 
Scrisoarea de garanţie bancară poate fi emisă şi în limba franceză. 
 
Întrebare nr. 8 
„Referitor la alineatul 5.4.1 al capitolului 5.4 Capacitatea tehnica si/sau profesionala,  pentru 

documentele mentionate in cadrul Formularului 9 – Lista contractelor prestate in ultimii 3 ani, intelegerea 
noastra este ca sunt acceptate ca documente doveditoare FIE  „prezentarea unor certificate/documente 
emise sau contrasemnate de autoritatea contractanta ori de catre clientul privat beneficiar”, SAU 
„prezentarea unei recomandari din partea beneficiarului / clientului privat beneficiar”. 

Va rugam sa clarificati daca intelegerea noastra este corecta.” 
 
Răspuns: 
Pentru contractele prezentate în cadrul formularului 9 – Lista contractelor prestate în ultimii 3 ani,  

conform punctului 5.4.1. Informaţii privind capacitatea tehnică şi profesională se solicită “Prezentarea 
unor certificate/documente emise sau contrasemnate de autoritatea contractantă ori de către clientul 
privat beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, ofertantul nu 



    

are posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea prestărilor de servicii 
se realizează printr-o declaraţie pe propria răspundere a ofertantului sau, dacă în ţara de naţionalitate a 
acestuia nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică 
dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care 
are competenţe în acest sens.”  

Conform punctului 5.4.1 Informaţii privind capacitatea tehnică şi profesională, alineatul 4 se 
solicită Şi prezentarea "Pentru contractele cerute la punctul b) unei recomandari pentru fiecare dintre 
aceste contracte din partea beneficiarului/ clientului privat beneficiar. Recomandarile vor fi prezentate in 
original. In cazul în care recomandarile sunt in alta limba decat cea romana, acestea vor fi insotite de o 
traducere legalizata. “ 

 
Întrebare nr. 9 
Referitor la capitolul 5. Criterii de calificare si selectie, subcapitolele 5.1.1, 5.1.2 si 5.1.3, 

intelegerea noastra este ca Formularele 01, 02, 03 si 04 trebuie completate atat pentru asociati cat si 
pentru subcontractori. Din experienta noastra anterioara, documentele doveditoare aferente acestor 
formulare se solicita doar pentru asociati, nu si pentru subcontractori.  

In acest sens, va rugam sa clarificati daca documentele doveditoare solicitate la subcapitolele 
5.1.1 (punctul 3) si 5.1.2 (punctul 3) trebuie prezentate doar pentru asociati, sau trebuie prezentate 
inclusiv pentru subcontractori. 

 
Răspuns: 
Documentele solicitate la punctul 5.1.1. Declaraţie privind eligibilitatea, alineatul 3 şi punctul 

5.1.2. Documente care demonstrează neîncadrarea în prevederile art. 181, alineatul 3 trebuie prezentate 
inclusiv de subcontractori. 
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