Clarificări
servicii de organizare de cursuri de formare profesională pentru grupul țintă
Scrisoare de intenție nr. 7379/06.02.2019

Întrebare nr. 1: „Cati cursanti vor fi, la fiecare din cele trei teme: a – Curs specialist Managementul
calitatii; b- Curs auditor sistem de management al calitatii; c- Manager sistem de management al calitatii”
Răspuns nr. 1: Vă rugăm să aveți in vedere prevederile punctului 3 ale caietului de sarcini. Se vor asigura
serviciile pentru 75 de persoane (Responsabili Managementul Calității), 63 de persoane (Auditori Publici
Interni) pentru cursurile de 3 zile; respective 274 de persoane (manageri și funcții de conducere) pentru
cursul de 7 zile.
Întrebare nr. 2: „Cursurile de 7 zile se fac si sambata si duminica, sau doua zile vor fi pauza, adica 5+2+2
zile un ciclu.
Avand in vedere ca perioada propusa de dv nu corespunde standardelor ocupationale, la care faceti
referire(160 ore), noi va vom propune pentru cursuri o tematica adecvata care sa corespunda ca si
capitole cu cele ale standardelor ocupationale. Dar nu poate fi respectat volumul de ore prevazut in
standard pe capitole. Propunem ca perioada de 7 zile curs sa fie alocata doar cursului de auditor,
celelalte doua cursuri sa aiba o durata de 3 zile. Sunteti de acord?”
Răspuns nr. 2: Cursurile se vor face în zile consecutiv, 7 zile, respectiv 3 zile.
Se solicită eliberarea de certificate de participare pentru toate cursurile solicitate a se desfășura. Nu se
dorește eliberarea de certificare ANC conform standardelor ocupaționale.
Întrebare nr. 3: „Pot participa:
a) doua firme in asociere, firma coordonatoare sa gestioneze intregul proiect, a doua firma sa fie
responsabila cu partea tehnica a cursurilor.Este nevoie in acest caz de anumite documente specifice?
b) Sau va participa o singura firma care va incheia subcontract cu firma care va presta cursurile.”
Răspuns nr. 3: Se acceptă participarea atât în asociere, cât și cu subcontractanți. Pentru asociere este
necesară depunerea unui acord de asociere, iar în cazul subcontractării, ofertantul va trebui să declare
părțile pe care le subcontractează și cui. În ambele cazuri, documentele de calificare (formulare,
certificate, etc.) vor fi depuse atât de către ofertanți, cât și de către asociați și/sau subcontractanți.
Întrebare nr. 4: „La ce intervale se fac platile de catre autoritatea contractanta.”
Răspuns nr. 4: Plata se face în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile
pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din
contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante, respectiv în cel mult 60
de zile calendaristice calculate conform art. 6 alin. (1) și alin. (4) din Legea nr. 72/2013.
Întrebare nr. 5: „Am dori sa stim care din cele 3 teme de curs se vor desfarura pe 3 zile si care pe 7 zile?”
Răspuns nr. 5: Vă rugăm să vedeți răspunsul la întrebarea nr. 1.
Întrebare nr. 6: „Cate ore de curs efectiv sunt prevazute pentru fiecare din cele 3 teme?”
Răspuns nr. 6: Calculat avem 24 de ore pentru cursul de 3 zile si 56 de ore pentru cursurile de 7 zile.
Întrebare nr. 7: „In caietul de sarcini la punctul 5, subpunctul 1.10 este specificat ca prestatorul “trebuie
sa asigure lectori/formatori cu experienta relevanta in domeniul managementului calitatii pe standarul
ISO 9001/2018, iar numarul acestora trebuie sa fie corelat cu numarul cursurilor de perfectionare.”
Intrebarile la acest subpunct ar fi urmatoarele:
1.
Este o greseala de scriere in caietul de sarcini cand se face referire la standarul ISO 9001/2018? Noi
stim ca ultimul pe calitate a fost dat in 2015.
2.
Numarul lectorilor/formatorilor sa fie corelat cu numarul cursurilor. Adica minim 3
lectori/formator?”
Răspuns nr. 7: 1. Da, este o eroare de redactare. Toate celelalte referiri la standard sunt “ISO
9001/2015” iar 2. Vă rugăm să aveți în vedere prevederile caietului de sarcini, respectiv asigurarea unui
lector/formator pentru fiecare sesiune de instruire, sesiune ce va avem un maxim de 25 de persoane și
condiția că nu se vor desfășura mai mult de 4 sesiuni în același timp.

Întrebare nr. 8: „Serviciile de cazare si masa se doresc pe Valea Prahovei. Prin Valea Prahovei intelegem
ca incepe din Predeal si se termina la Comarnic?”
Răspuns nr. 8: Da.
Întrebare nr. 9: „Intelegem ca putem sa ofertam mai multe unitati de cazare, iar in functie de comanda
achizitorului sa comunicam disponibilitatea?”
Răspuns nr. 9: Da.
Întrebare nr. 10: „Distanta de 500-800 de metrii specificata intre doua unitati de cazare de primire a
participantilor este pentru situatiile cand avem un grup (25 pax/sesiune) si-l impartim in doua spatii de
cazare? Sau in ce situatie concreta este valabil ce ati specificat?”
Răspuns nr. 10: Vă rugăm să vedeți prevederile punctului nr. 2 al caietului de sarcini. Se va accepta
prestarea serviciilor doar în cazul în care vor fi organizate mai mult de 2 sesiuni de curs în același timp.
Întrebare nr. 11: „La punctul 8 se specifică de o garanție de buna executie, iar in materialele postate nu
se specifica de un cunatum anume. Exista garantie de buna executie si daca da unde o putem gasi sau in
ce consta?”
Răspuns nr. 11: Garanția de bună execuție se va constitui printr-un instrument de garantare emis de
către o bancă comercială sau de către o societate de asigurări. Suma garantată va fi de 3% din valoarea
contractului fără TVA.
Întrebare nr. 12: „La Punctul 12 sub anexa cu propunerea financiara se specifica ca totalul nu va include
liniile 2 si 4, iar aceste servicii vor fi decontate persoanelor ce au resedinta la mai putin de 50 de km de
locatia de desfasurare a cursului. Intrebarea este daca nu cumva este invers si anume se vor deconta
serviciile de cazare si masa doar persoanelor ce au resedinta la mai mult de 50 de km de locatia de
desfasurare a cursului?”
Răspuns nr. 12: Da. Se vor presta serviciile de cazare, mic dejun și cină și implicit se va efectua plata
doar pentru persoanele ce au reședința la mai mult de 50 de km de locația de desfășurare a cursului.
Întrebare nr. 13: „Va rugam sa ne precizati care sunt codurile COR- respectiv standardele ocupationale
aferente cursurilor solicitate avand in vedere solicitarea din caietul de sarcini prin care doriti eliberarea
de certificate ANC conform standardelor ocupationale”
Răspuns nr. 13: Vă rugăm să vedeți răspunsul la întrebarea nr. 2.
Întrebare nr. 14: „Referitor la cursul de Auditor sistem de managemnet al calitatii, apreciind faptul ca
cel mai apropiat cod COR / standard ocupational existent este cel de Auditor in domeniul calitatii – COR
214130 avem rugamintea sa ne precizati cum poate fi realizat acest curs care are o durata impusa prin
standardul ocupational de 180 ore, in cele 7 zile estimate de dvs pentru desfasurarea cursului. Precizam
ca in conformitate cu legislatia in vigoare nu este permisa sustinerea a mai mult de 8 h / zi de formare”
Răspuns nr. 14: Se vor asigura servicii de formare de 8 ore/zi. Se vor propune agende/programe pentru
toate cele 3 tipuri de cursuri care să corespundă ca tematică standardelor ocupaționale solicitate.
Întrebare nr. 15: „Referitor la cursul de Specialist managementul calitatii - Specialist in domeniul
calitatii – COR21412 avem rugamintea sa ne precizati cum poate fi realizat acest curs care are o durata
impusa prin standardul ocupational de 180 ore, in cele 7 zile estimate de dvs pentru desfasurarea
cursului. Precizam ca in conformitate cu legislatia in vigoare nu este permisa sustinerea a mai mult de 8 h
/ zi de formare”
Răspuns nr. 15: Vă rugăm să vedeți răspunsul la întrebarea nr. 2 și nr. 14.
Întrebare nr. 16: „Referitor la cursul de Manager de sistem de calitate – standard ocupational Manager al
sistemului de managemnet al calitatii – COR 242114, apreciind faptul ca cel mai apropiat cod COR /
standard ocupational existent este cel de Auditor in domeniul calitatii avem rugamintea sa ne precizati
cum poate fi realizat acest curs care are o durata impusa prin standardul ocupational de 180 ore, in cele 7
zile estimate de dvs pentru desfasurarea cursului. Precizam ca in conformitate cu legislatia in vigoare nu
este permisa sustinerea a mai mult de 8 h / zi de formare”
Răspuns nr. 16: Vă rugăm să vedeți răspunsul la întrebarea nr. 2 și nr. 14.

Întrebare nr. 17: „Revenim cu rugamintea de a ne preciza daca este necesara acreditarea programelor de
formare si eliberarea de certificate ANC avand in vedere cele de mai sus dar si faptul ca POCA nu impune
aceasta certificare.”
Răspuns nr. 17: Vă rugăm să vedeți răspunsul la întrebarea nr. 2 și nr. 14.
Întrebare nr. 18: „Considerand numeroasele neclaritati dar si faptul ca in ultimele 2 zile nu am reusit sa
obtinem un raspuns la acestea avem rugamintea sa ne sprijiniti cu prelungirea termenului de depunere a
ofertelor”
Răspuns nr. 18: Termenul pentru depunerea ofertelor a fost prelungit în consecință la data de
08.02.2019, respectiv pentru data de 15.02.2019, ora 10:00.

