
 

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
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Solicitare de clarificare și răspuns – ADV 1131123 

 

Întrebare 1: Ținând cont de punctul 12 lit. B din documentația de atribuire ”Număr 

instructori de rezervă  pentru fiecare curs ”; având în vedere precizările din caietul de 

sarcini Pct. 5  lit a și b din PROPUNEREA TEHNICĂ în care se precizează ” ședințele 

se vor desfășura în afara programului școlar obișnuit ” și ținând cont că ”operatorul 

economic trebuie să demonstreze faptul că are capacitatea de a asigura susținerea, în 

fiecare săptămână de curs din perioada solicitată, a 283 de cursuri de dans și 204 

cursuri de limba engleză, prin indicarea clară a instructorilor nominalizați și a 

numărului de cursuri care vor fi susținute de fiecare instructor într-o săptămână de 

activitate.” Vă rugăm să precizați care este spațiul orar în care se vor desfășura aceste 

activități, numărul de instructori necesari pentru fiecare curs fiind influențat de acesta. 

 

Răspuns 1:  Referitor la punctul 12 din documentaţia de atribuire, litera B din tabel, 

respectiv ,,număr instructori de rezervă pentru fiecare curs”, menţionăm faptul aceasta 

nu constituie o cerinţă minimală pe care operatorul economic trebuie să o ȋndeplinească. 

Litera indicată reprezintă un criteriu de evaluare și, ȋn consecinţă, rămȃne exclusiv la 

latitudinea fiecărui operator economic dacă va include ȋn oferta sa instructori de rezervă 

și numărul acestora. 

Conform caietului de sarcini, ,,orarul final de activităţi pentru fiecare unitate de 

ȋnvăţămȃnt va fi stabilit ferm după finalizarea procedurii de atribuire” și ,,calendarul 

ședinţelor și intervalul orar de desfășurare vor fi stabilite ȋn conformitate cu cerinţele 

autorităţii contractante și de comun acord cu directorii unităţilor de învăţământ din 

Sectorul 3.” 

Înscrirea copiilor la cursuri are caracter opțional, costul acestora fiind suportat integral 

de la bugetul local al Sectorului 3. Prin urmare, aceste cursuri exced curriculei școlare 

și, în consecință, nu pot fi realizate afectând programul școlar reglementat. 
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Cursurile se vor susţine ȋn afara programului școlar obișnuit, iar intervalul orar de 

desfășurare poate varia pentru fiecare unitate de ȋnvăţămȃnt ȋn parte.  

Din acest punct de vedere, operatorul economic trebuie să demonstreze că are 

capacitatea de a presta serviciile solicitate, indiferent de forma finală a orarului de 

activităţi stabilit pentru fiecare unitate de ȋnvăţămȃnt. 

Modalitatea de demonstrare a acestei capacităţi este precizată ȋn caietul de sarcini, 

respectiv ,,indicarea clară a instructorilor nominalizaţi și a numărului de cursuri care 

vor fi susţinute de fiecare instructor ȋntr-o săptămȃnă de activitate”, astfel încât să se 

poată asigura susținerea cursurilor (12 ședințe/grupă + 1 prezentare publică a 

rezultatelor) în fiecare din cele 28 de unități de învățământ preșcolar din Sectorul 3.  

 


