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GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

 

 

Clarificare nr. 7 

cu privire la achiziționarea serviciilor de organizare evenimente şi pentru promovarea 

PROGRAMULUI RO02 „BIODIVERSITATE ŞI SERVICII ALE ECOSISTEMELOR” 

 RO04 “REDUCEREA SUBSTANŢELOR PERICULOASE” ŞI RO07  

“ADAPTARE LA SCHIMBĂRI CLIMATICE” 

“MECANISMUL FINANCIAR AL SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN 2009 - 2014” 

 

ÎNTREBARE OPERATOR ECONOMIC: 

 

 
 

RĂSPUNS AUTORITATE CONTRACTANTĂ: 

 

1. Hotelul unde vor fi cazati participantii la evenimente va fi amplasat in zona centrala a orasului Bucuresti. 
Se prefera ca toti participantii sa fie cazati la acelasi hotel pentru a se exclude transportul participantilor 
pana la locul unde se vor organiza evenimentele din considerente financiare precum si din cauza timpului 
petrecut in trafic. 

Pentru selectarea locatiei unitatii de cazare sunt relevante conditiile oferite. Astfel acestea trebuie 

sa fie conform Caietului de sarcini. Daca sunt oferite toate facilitatile incluse la Descrierea 

camerelor si Aspectul general al cladirii nu conteaza daca unitatea de cazare este clasificata ca 

avand 3 stele sau mai mult. 

Conditiile de cazare oferite vor fi aceleasi pentru toti participantii la evenimente, indiferent 

daca participantii sunt din tara sau din afara tarii. 

 

2. Pentru participantii la evenimente care vor fi cazati la hotel nu se va include cina (nici pentru cei 

din tara, nici pentru cei din afara tarii). 

 

ÎNTREBARE OPERATOR ECONOMIC:     

 

http://www.mmediu.ro/
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RĂSPUNS AUTORITATE CONTRACTANTĂ: 

 

Cerintă minimă de calificare conform invitației de participare: “Certificat de atestare fiscală 

(datorii la bugetul consolidat general)  din care să reiasă obligaţiile exigibile în luna anterioară 

celei în care se depun ofertele. Certificat privind plata impozitelor locale, (datorii la bugetele 

locale) din care să reiasă obligaţiile exigibile în luna anterioară celei în care se depun ofertele”. 

Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni pentru luna 

anterioara, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si 

completarile ulterioare.  

Atat solicitările de clarificări, cât și răspunsurile la aceste clarificări sunt postate pe site-ul 

www.mmediu.ro, Secțiunea Informare publică – Achizitii publice – Anunturi.   
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