
 

 
Investeste in oameni ! 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  

Axa prioritara 5 : „Promovarea masurilor active de ocupare” 

Domeniul major de interventie 5.1 “Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare” 

Titlul proiectului: „STOP somajului in randul tinerilor!” 

Contract numar : POSDRU/82/5.1/S/59573 

 

RASPUNS  1 SOLICITARE DE CLARIFICARI 

Servicii de campanii de publicitate  

pentru proiectul „STOP Somajului in randul tinerilor!” 
contract POSDRU/82/5.1/S/59573 

 

Referitor la solicitarea de clarificari inregistrata cu numarul 9930/05.09.2013, privind 

procedura de achizitie “Servicii de campanii de publicitate”, in cadrul proiectului “STOP 

somajului in randul tinerilor!, ID 59573, organizata de SIVECO Romania SA in calitate de 

partener, va comunica urmatoarele raspunsuri:  

 

Intrebarea 1 

La sectiunea “V.2.1. Informatii privind  situatia economico-financiara”- pag. 9 se 

precizeaza.: 

“De asemenea, asocierea de operatori economici va prezenta şi o fişă 

centralizatoare pentru asociere în ansamblu (Formular nr. 7), semnată de către 

reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider al asocierii.” 

Modelul de formular nr. 7 – pag. 44 reprezinta de fapt la o “Declaratie privind  

asigurarea cu personal de specialitate, numarul si pregatirea acestora” si nu fisa 

centralizatoare pentru asocierea in ansamblu, asa cum se precizeaza la pag. 9 

Va solicitam sa clarificati daca acest formular 7, de la pag. 44 reprezinta fisa 

centralizatoare a asocierii, iar in caz afirmativ sa prezentati clarificarile cu privire la modul 

de completare a acestuia. In cazul in care Formularul nr. 7 – pag. 44 nu reprezinta fisa 

centralizatoare, va solicitam sa corectati aceasta eroare materiala prin postarea 

formularului corect. 

 



 

Raspuns 1 

In cazul unei asocieri, fiecare dintre asociati va prezenta Formularul 2 – continand 

“Informatii generale”, asa cum este acesta postat in Sectiunea Formulare, parte a 

Documentatiei de atribuire.  

In cazul unei asocieri, in masura in care membrii asocierii decid prezentarea in comun a 

expertilor ce vor fi desemnati pentru indeplinirea contractului, atunci acestia vor prezenta 

Formularul 7 – “ “Lista cu personal de specialitate”, continand informatiile solicitate, 

cumulate pentru toti membrii asocierii.  

Raportat la cele de mai sus, precizarea de la pagina 9,  din Documentatia de 

atribuire, respectiv:  

“De asemenea, asocierea de operatori economici va prezenta şi o fişă centralizatoare 

pentru asociere în ansamblu (Formular nr. 7), semnată de către reprezentantul legal al 

asociatului desemnat ca lider al asocierii.”,  

Se elimina 

De asemenea din continutul Formularului 2 “Informatii generale”, din Documentatia 

de atribuire, se elimina Nota a 3 a, respectiv:  

“3 - In cazul in care oferta este depusa de o asociere, se va prezenta o fisa centralizatoare pentru 

asociere in ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, 

precum si fise centralizatoare individuale pentru fiecare asociat in parte, semnate de reprezentantii 

legali ai fiecarui asociat, inclusiv liderul.” 

 

Celelalte precizari din Documentatia de atribuire raman nemodificate.  


