


















 

    1. Cerinţe privind situaţia personală a operatorului economic   

         Informaţii şi formalităţi necesare 

- Declaraţie privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 59 și 60 din legea 98/2016.  

 

2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale  

    Informaţii şi formalităţi necesare 

Certificatul constatator -  în original sau copie lizibilă ”conform cu originalul” emis de oficiul 

registrului comerţului de pe lângă tribunalul teritorial în raza căruia ofertantul îşi are sediul 

social, din care să reiasă: 

    a)  informaţiile sunt reale/valabile la data limită de depunere a ofertelor 

    b) faptul că codul CAEN din certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului 

are corespondenţă cu obiectul contractului 

Persoanele juridice străine vor prezenta: 

- documente edificatoare, care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană 

juridică sau de înregistrare / atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, 

în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este rezident.  

 

Documentele prezentate vor fi însoţite de traducerea realizată de un traducător autorizat a 

cărui semnătură va fi legalizată de un notar public. 

 

O autorizație eliberată de ANC – Autoritatea Națională de Certificări, document carea să 

ateste calitatea de furizor de formare profesională. Ofertantul trbuie să depună la ofertare 

autorizație ANC sau cerere de autorizare înregistrată la ANC pe programul ofertat. Ofertantul 

la data semnării contractului trebuie să posede autorizația ANC pentru programul de formare 

ofertat, în confomitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 republicată, 

privind formarea profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare.  

 

Pentru personalul de specialitate propus pentru proiect, se vor prezenta următoarele 

documente: 

- CV actual aferent fiecărei persoane propuse în cadrul echipei, semnat si datat de către 

fiecare titular în parte şi contrasemnat de reprezentantul legal 

- Documente suport (diplome, atestate, acreditări,certificări) din care să rezulte pregătirea şi  

competenţele / calificările profesionale ale personalului de specialitate propus în cadrul 

echipei de proiect. Diplomele, atestatele, certificările, acreditările trebuie prezentate în  copie 

legalizată sau copie lizibilă certificată de reprezentantul ofertantului cu menţiunea „conform 

cu originalul”, în limba română sau însoţite de traducere autorizată în limba română (dacă 

este cazul) şi să fie valabile la data limită de depunere a ofertelor. 

Experienţa generală sau specifică în domeniu poate fi demonstrată prin copie carte de 

muncă/contracte de muncă, contract de colaborare / prestări servicii, fişe de post, adeverinţe, 

recomandari  sau orice alte documente similare. 

- Declaraţie de disponibilitate, semnată de fiecare persoană nominalizată, în original, în  

conformitate cu formularul  nr. 16 şi contrasemnată de reprezentantul legal 

 

6. PROPUNEREA FINANCIARA: 

 






