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Serviciul Achiziţii  Publice 
Nr. 138205/ 22.09.2011 

 
 

Către, 
OPERATORI  ECONOMICI  INTERESATI  

 
Referitor la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica: „Reabilitare infrastructurii rutiere 

din zona de nord-vest a polului de crestere Craiova,  in vederea fluidizarii traficului in Zona Metropolitana 
Craiova (executie) in cadrul Proiectului  „Reabilitarea infrastructurii rutiere din zona din nord-vest a polului de 
crestere Craiova in vederea fluidizarii traficului in Zona Metropolitana Craiova”, prin Programul  Operational 
Regional 2007– 2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor–poli urbani de creştere”, 
Domeniul  de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbana”, Subdomeniul  ” Poli de crestere” . 
 
      Urmare a solicitărilor de clarificări de către un  operator economic  interesat, în conformitate cu prevederile art. 
78, alin. (3), din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 
337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, vă comunicam următoarele:         
           

Întrebarea nr.1: 
       ’’- În cadrul fişei de date a achizitiei la sectiunea Capacitatea tehnica si/sau profesionala, pct. 2 Informatii 
privind capacitatea profesionala se solicita 1 Cordonator in materie de securitate si sanatate in munca, angajat al 
ofertantului sau al carui angajament de participare a fost obtinut, cu experienta profesionala speciifca de minim 3 
ani.”  

Vă rugăm să ne specificati daca experienta profesionala specifica se calculeaza de la data numirii in functia 
de  Coordonator in materie de securitate si sanatate in munca prin decizie interna a persoanei respective in cadrul 
societatii. 

In caz contrar, va rugam sa precizati in mod clar criteriul de calcul al experientei profesionale specifice penru 
functia mentionata mai sus. 

 
            Raspuns nr.1 

Pentru „coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca”, experienta profesionala specifica de 
minim 3 ani se refera la experienta in domeniul securitatii si sanatatii in munca, care se calculeaza de la data de la 
care persoana a fost desemnata pentru a se ocupa de activitatii de prevenire si protectie in acest domeniu. 
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  Primar, 
Antonie Solomon  

Şef  Serviciu ,   
 Cristina Cretu     
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