Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014‐2020
Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Contract POCU: 465/4/4/128038
Titlul proiectului: „VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!”

Nr. 4168/08.10.2020
Către,
OPERATORI ECONOMICI INTERESATI
Referitor: Răspuns solicitare clarificări

În urma solicitărilor de clarificări primite în perioada 07 - 08.10.2020, referitoare la achiziţia
de „Servicii de organizare seminarii de formare, în cadrul proiectului „VENUS – Împreună
pentru o viată în siguranţă!, cod SMIS 128038”, proiect finanţat prin Fondul Social European
prin Programul Operaţional Capital Uman, formulăm următoarele răspunsuri:
Întrebarea 1:
“Având în vedere că decontul contravalorii transportului se va face doar într-un singur fel,
conform legilor în vigoare (că procedura și că sume decontate), indiferent de prestatorul ce
va fi câștigat licitaţia, avem rugămintea să stabiliţi o suma maximă de decont per persoană și
număr maxim de persoane ce vor beneficia de decontul transportului, în așa fel încât toţi
participanţii la licitaţie să aibă aceeași suma trecută în centralizatorul de preţuri. Orice altă
estimare a decontului de transport, fără a cunoaște localităţile de provenienţă pentru cei 42
de participanţi cazaţi, nu poate fi făcută și nici nu poate diferi de la un prestator la altul.”
Răspuns întrebarea 1:
Caietului de sarcini, prevede faptul că la eveniment vor participa un număr total de maxim 47
de persoane, dintre care maxim 43 de persoane vor necesita cazare si decontarea transportului.
Menţionăm faptul că cele 43 persoane vor proveni din toate judeţele tării, după cum urmează:
42 de responsabili de servicii sociale (din toate cele 42 de judeţe alte tării, inclusiv Municipiul
București) + 1 formator (din Judeţul Iași).
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Așadar, pentru a veni in sprijinul dvs. vă transmitem mai jos lista judeţelor de provenienţă
pentru cei 43 de participanţi respectiv câte 1 responsabil servicii sociale din fiecare judeţ și 1
formator din municipiul Iași.
(!!! cel de-al 42-lea responsabil de servicii sociale este din Municipiul București).
NR. CRT

JUDET

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ALBA - DGASPC
ARAD - DGASPC
ARGES - DGASPC
BACAU - DGASPC
BIHOR - DGASPC
BISTRITA NASAUD - DAS BISTRITA
BOTOSANI - DGASPC
BRAILA - DGASPC
BRASOV - DGASPC
BUZAU - DGASPC
CALARASI - DGASPC
CARAS SEVERIN - DGASPC
CLUJ - DGASPC
CONSTANTA - DGASPC
COVASNA - DGASPC
DAMBOVITA - DGASPC
DOLJ - DAS CRAIOVA
GALATI - DGASPC
GIURGIU - DGASPC

20.
21.
22.
23.
24.
25.

GORJ - DGASPC
HARGHITA - DGASPC
HUNEDOARA - DGASPC
IALOMITA - DGASPC
IASI – DGASPC + FORMATOR, TOTAL 2 PERSOANE
ILFOV - DGASPC
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NR. CRT
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

JUDET
MARAMURES - DGASPC
MEHEDINTI - DGASPC
MURES - DGASPC
NEAMT - DGASPC
OLT - DGASPC
PRAHOVA - DGASPC
SALAJ - DGASPC
SATU MARE - DGASPC
SIBIU - DGASPC
SUCEAVA - DAS RADAUTI
TELEORMAN - DGASPC
TIMIS - DGASPC
TULCEA - DGASPC
VALCEA - DGASPC
VRANCEA - DGASPC
VASLUI - DGASPC

Facem precizarea faptului că, nu putem stabili o sumă minimă /maximă de decont per
persoană, întrucât valoarea diferă în funcţie de km parcurși pană la locaţia evenimentului.
Menţionăm că toate distanţele se vor raporta la distanţele București - fiecare reședinţă de
judeţ.
Potrivit caietului de sarcini, procedura de suportare a cheltuielilor de transport trebuie să
respecte prevederile și baremurile stabilite prin Hotărârea nr. 714/2018 privind drepturile și
obligaţiile personalului autorităţilor și instituţiilor publice pe perioada delegării și detașării în
altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului, iar persoanele ce vor
participa la eveniment, primesc contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurși pe
distanta cea mai scurta.
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Astfel, menţionăm faptul că puteţi folosi un calculator de distanţe rutiere pentru determinarea
distanţelor în kilometri între locaţii (spre exemplu: https://distanta.ro/ care vă poate calcula
inclusiv cu un consum de 7,5 l/100 Km).
Totodată, potrivit caietului de sarcini, operatorii economici trebuie să ţină cont că sumele ce
se vor achita pentru transportul participanţilor/se vor deconta participanţilor pentru transport
intern, trebuie să fie incluse în oferta financiară, responsabilitatea de decontare fiind a
operatorului, atât ca procedură de decontare, cât şi ca suma efectiv decontată. Procedura de
suportare a cheltuielilor de transport trebuie sa respecte regulile si plafoanele impuse de
prevederile specifice finanţatorului. Operatorii economici vor prezenta modul de decontare a
transportului participanţilor la eveniment.
 Organizarea / decontarea transportului se va face pentru transport, spre şi dinspre
locaţia evenimentului, şi va avea în vedere:


Decontare bonurilor combustibil pentru persoanele participante la eveniment

care optează să folosească autoturismul personal în limita distanţei de la locaţia de
domiciliu până la locaţia desfășurării evenimentului şi retur precum şi în conformitate
cu prevederile pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile
în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul social european;


Decontare bilet tren, clasa a 2-a pentru distanţe sub 300 Km, clasa întâi pentru

distanţe mai mari de 300 Km.

Întrebarea 2:
“Consumabilele (47 pixuri, 47 mape) trebuie personalizate de către prestator? Dacă da, am
rugămintea să detaliaţi cum se dorește personalizarea celor 2 obiecte.”
Răspuns întrebarea 2:
Autoritatea va pune la dispoziţie operatorului economic câștigător, macheta cu conceptul
proiectului pentru personalizarea consumabilelor (47 pixuri si 47 mape), cu caracteristicile
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necesare si cu respectarea regulilor de identitate vizuala, aferente proiectelor cu finanţare
europeana.
De asemenea, materialele care vor trebui multiplicate vor fi furnizate de către autoritatea
contractantă operatorului economic câștigător. (ex: suportul de curs în vederea introducerii
acestuia în mapele participanţilor).

Întrebarea 3:
“Vă rog sa ne Clarificaţi partea de decont. Dacă participanţii vin doar din București sau și din
orașe/judeţe din jurul Bucureștiului (și care sunt acestea), pentru a putea estima costurile
decontate.”
Răspuns întrebarea 3:
A se vedea răspunsul detaliat la întrebarea nr. 1

Întrebarea 4:
„(..)Vă solicităm, dacă se poate, să ne transmiteţi anexele și in format editabil (word).”
Răspuns întrebarea 4:
Ca urmare a solicitării mai multor operatori economici, vă transmitem anexat documentaţia
de atribuire și in format editabil Word.

Întrebarea 5:
„(..)Am rugămintea sa ne ajutaţi cu transmiterea caietului de sarcini si a formularelor in
format editabil.”
Răspuns întrebarea 5:
Ca urmare a solicitării mai multor operatori economici, vă transmitem anexat documentaţia
de atribuire și in format editabil Word.
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Întrebarea 6:

“Cu privire la asigurarea de consumabile „47 pixuri, 47 mape, hârtie flipchart, 1 set de
markere, coli A4” și a materialelor care trebuie multiplicate (suportul de curs), vă rugăm să
clarificaţi următoarele aspecte:
1.1. Pixurile și mapele trebuie personalizate cu însemnele proiectului?
1.2. Câte file conţine un suport de curs? Suportul de curs va fi printat monocrom?”
Răspuns întrebarea 6:
Conform răspunsului la întrebarea nr. 2, autoritatea va pune la dispoziţie operatorului economic
câștigător, macheta cu conceptul proiectului pentru personalizarea consumabilelor (47 pixuri
si 47 mape), cu caracteristicile si cu respectarea regulilor de identitate vizuală, aferente
proiectelor cu finanţare europeană.
De asemenea, materialele care vor trebui multiplicate vor fi furnizate de către autoritatea
contractantă operatorului economic câștigător. (ex: suportul de curs în vederea introducerii
acestuia în mapele participanţilor).
Suportul de curs va fi printat monocrom si va conţine un număr de aproximativ 50 de file.

Întrebarea 7:
„Referitor la cheltuielile privind transportul participanţilor care „vor proveni din diferite
judeţe din ţară”, vă rugăm să precizaţi numărul de persoane din fiecare judeţ care au fost
invitate să participe la seminarul de formare a responsabililor de servicii sociale din cadrul
proiectului VENUS – Împreună pentru o viaţă în siguranţă!” sau să stabiliţi pentru decontarea
cheltuielilor de transport o sumă fixă (maximală) care să fie preluată în oferta financiară de
toţi operatorii economici.
Răspuns întrebarea 7:
A se vedea răspunsul la întrebarea nr. 1
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Întrebarea 8:
„Vă rugăm să asiguraţi formularele și caietul de sarcini în format editabil (format word)”.
Răspuns întrebarea 8:
Ca urmare a solicitării mai multor operatori economici, vă transmitem anexat documentaţia de
atribuire și in format editabil Word.
Întrebarea 9:
„Avem rugămintea la dumneavoastră să ne transmiteţi documentaţia și în format word dacă
se poate.”
Răspuns întrebarea 9:
Ca urmare a solicitării mai multor operatori economici, vă transmitem anexat documentaţia de
atribuire și in format editabil Word.
Întrebarea 10:
„Conform deciziei CSU din data de 06.10.2020, servirea in restaurant se poate face exclusiv
pentru cei care au si servicii de cazare in unitatea respectiva.
Va rugam sa ne transmiteţi cum doriţi sa procedam in vederea elaborării ofertei tehnice/
financiare conform informaţiilor actualizate ale CSU având in vedere ca in caietul de sarcini
se solicita servicii de prânz si pauza de cafea pentru toţi participanţii ( atât pentru cele 43 de
persoane care vor avea si servicii de cazare in unitatea respectiva cat si pentru cele 4 persoane
care nu vor avea nevoie de servicii de cazare).”
Răspuns întrebarea 10:
Având în vedere prevederile Deciziei Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă)(CSU) din data de
06.10.2020 (decizie adoptată ulterior postării caietului de sarcini), se va avea în vedere
elaborarea ofertei tehnice/ financiare conform măsurilor legale dispuse de către CSU,
respectiv, cu luarea în considerarea a celor 42 de persoane (nr. care nu include participantul
DGASPC sector 5 din București), pentru care se asigură și servicii de cazare în unitatea
respectivă.

7

Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014‐2020
Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Contract POCU: 465/4/4/128038
Titlul proiectului: „VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!”

Întrebarea 11:
„Privind achiziţia de “Servicii de organizare seminarii de formare, in cadrul proiectului "VENUS
– Împreuna pentru o viată in siguranţa!", cod SMIS 128038”, am rugămintea la dvs sa mă ajutaţi
cu transmiterea caietului de sarcini si a formularelor in format editabil.”
Răspuns întrebarea 11:
Ca urmare a solicitării mai multor operatori economici, vă transmitem anexat documentaţia de
atribuire și in format editabil Word.
Întrebarea 12:
„Privind achiziţia de “Servicii de organizare seminarii de formare, in cadrul proiectului "VENUS
– Împreună pentru o viată in siguranţa!", cod SMIS 128038”,am rugămintea la dvs sa clarificaţi
pentru cate persoane se dorește decontul de transport si daca ne puteţi transmite aproximativ
din ce localităţi vin aceștia.”
Răspuns întrebarea 12:
A se vedea răspunsul la întrebarea nr. 1.
Întrebarea 13:
„De asemenea, având in vedere legislaţia in vigoare, am rugămintea la dvs sa clarificaţi daca
se accepta servirea meselor sub forma de meniu fix prestabilit care va include specificaţiile
caietului de sarcini : minim 1 varianta de meniu hrana calda + apa plata, apa minerala si cafea
si/sau minim 1 varianta de meniu vegetarian+ apa plata, apa minerala si cafea.”
Răspuns întrebarea 13:
Menţionăm că se acceptă servirea meselor sub formă de meniu fix prestabilit care va include
specificaţiile cuprinse în caietului de sarcini: minim 1 varianta de meniu hrană caldă + apă
plata, apă minerală și cafea și/sau minim 1 varianta de meniu vegetarian + apă plata, apă
minerală și cafea.
Vă mulţumim!
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