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Direcţia Generală AM POS Mediu 

Direcţia Asistenţă Tehnică 

Nr. 152504/21.05.2013                                                        

 

 

   Clarificări la Documentaţia de Atribuire pentru proiectul 

„Organizarea primei reuniuni CM POS Mediu aferentă anului 2013” 

  

 

Nr. Intrebări Răspunsuri 

1.  

 

Se va asigura un singur banner? 

 

Da, un singur banner. 

2.  Care este numarul pixurilor , gentilor solicitat ? 

 

Pixuri: 120 buc. (100 buc. pentru 

participanţi şi 20 buc. pentru 

ziarişti). 

Genţi: 100 buc. (numai pentru 

participanţi). 

3.  In caietul de sarcini mentionati “pe toata durata de 

desfasurare a reuniunii se vor asigura cafea, ceai, apa 

minerala si plata, sucuri “ va solicitam sa clarificati daca 

se doreste o cantitate nelimitata pentru acestea sau 500 

ml/pers/zi de ex. 

Cantitatea va fi nelimitată. 

4.  In cat timp se efectueaza decontarea? In caietul de sarcini 

mentionati “operatorul economic va asigura decontarea 

in timp util (maxim 1 luna)“ si  “ decontarea se va face la 

locul de organizare a evenimentului “ 

Decontarea se va face la locul de 

organizare al evenimentului, 

indiferent de mijlocul de transport 

după cum este menţionat în caietul 

de sarcini. 

5.  In caietul de sarcini mentionati “Raportul Anual de 

Implemantare va fi multiplicat color si introdus in mapele 

participantilor . Caracteristici 200 de pagini + 4 coperti 

“ vor fi 200 de pagini / participant sau 200 de pagini 

pentru toti participantii ? 

200 de pagini + 4 coperţi / 

participant. 

6.  Indiferent de modalitatea de transport aleasa, autocar, 

tren, avion etc va solicitam sa ne spuneti care este 

localitatea de plecare a participantilor ? Toti vor pleca din 

Bucuresti ?  

Participanţii se vor deplasa din toate 

regiunile de dezvoltare ale 

României. Prin urmare, nu toţi 

participanţii vor pleca din 

Bucureşti. 

7.  Pentru transportul participantilor de la locatia de 

desfasurare la obiectivele de investitii solicitati un traseu 

de maxim 750 km. Acesti 750 km sunt aferenti doar 

pentru ziua de vizita sau includ si transportul   Bucuresti 

– Constanta –Bucuresti ? 

Cei 750 km includ transportul 

Bucureşti-Constanţa-Bucureşti şi 

transportul la obiectivele de 

investiţii. 

http://www.posmediu.ro/
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Nr. Intrebări Răspunsuri 

8.  Va rog sa-mi comunicati daca modelul prezentat in link-

ul de mai jos este geanta ecologica care satisface 

solicitarea dvs.din caietul de sarcini. 

 http://www.shoporganic.ro/accesorii/genti-ecologice/geanta-

cu-manere-din-bambus---ecologica-ecog004.html 

Autoritatea Contractantă nu solicită 

în caietul de sarcini prezentarea 

mostrelor în cadrul ofertei tehnice. 

Caracteristicile genţii sunt cele 

prevăzute în caietul de sarcini, 

modelul urmând a fi agreat cu 

ofertantul declarat câştigător. 

9.  In caietul de sarcini la pagina 3 solicitati “locul de 

desfasurare al  evenimentului va fi in aceeasi locatie sau 

in apropiere de locul in care vor fi cazati participantii” iar 

la pagina 7 “locul de desfasurare al  evenimentului va fi 

in aceeasi locatie in care vor fi cazati participantii “va 

solicitam sa clarificati se permite cazarea intr-un hotel si 

sala in alt hotel sau toate serviciile vor fi asigurate intr-un 

singur hotel. 

Ambele variante se acceptă, însă 

este de preferat a doua, respectiv 

“locul de desfăşurare 

al  evenimentului va fi în aceeaşi 

locaţie în care vor fi cazaţi 

participanţii”.  

10.  In cazul in care nu exista disponibilitate pentru 3 variante 

de locatii, servicii similare de cazare si masa pentru toti 

participantii ce solutie propuneti? 

Autoritatea Contractantă consideră 

că staţiunea Mamaia / Constanţa 

dispune de locaţii suficiente 

conforme cerinţelor din caietul de 

sarcini. Prin urmare, „Toţi 

participanţii care vor solicita 

cazare vor trebui să beneficieze de 

acelaşi confort”. 

11.  Cate stele trebuie sa aiba locatia de desfasurare a 

evenimentului, sala de conferinta si structura de cazare? 

Locaţia de desfăşurare a 

evenimentului, sala de conferinţă şi 

cazarea trebuie să respecte 

standardele impuse de eveniment şi 

prevăzute în caietul de sarcini: 

„evenimentul trebuie tratat ca 

reuniune cu caracter 

internaţional”. Autoritatea 

Contractantă îşi rezervă dreptul de a 

respinge ofertele care nu respectă 

această cerinţă. 

 

Clarificările detaliază, completează sau modifică unele prevederi ale documentaţiei de atribuire 

şi devin parte componentă a acesteia. 

 

 

Director General 

Ciprian GHIOC 
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Avizat:            Mario Daniel SOARE, Director DAT 

Elaborat:  Mădălina ENACHE, Consilier Afaceri Europene, DAT-CC 

Mirela ZOIA, Consilier, DAT                    
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