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      Nr. 930/15.03.2021 

 

Către, 

 

OPERATORII ECONOMICI INTERESATI  

Referitor: Răspuns solicitare clarificări conferința internaționala 

 

 

În urma solicitărilor de clarificări transmise prin intermediul SEAP în data de 12.03.2021, referitoare 

la „achiziția de servicii  de organizare evenimente pentru Conferința internațională”, din cadrul 

proiectului predefinit “Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România”, 

dezvoltat prin intermediul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul programului 

”Justiție”, formulăm următorul răspuns: 

 

 

Întrebare  ofertant Răspuns Autoritate contractantă 

Avand in vedere documentatia de atribuire 

aferenta anuntului nr. ADV1201244, va rugam 

sa clarificați punctajul pentru factorul de 

evaluare B3. 

Facilitați tehnice ale locației in care se va 

desfăşura evenimentul, punctul b, întrucât: 

daca se acorda locuri de parcare gratuite atât 

pentru invitați cat si pentru persoanele cazate 

se pot obține maxim 6 puncte, daca acordam 

locuri cu plata pentru invitați si gratuite pentru 

cei cazați obținem 4 puncte, iar numărul maxim 

de puncte alocate pentru acest criteriu este de 

8 puncte. 

Referitor la solicitarea dumneavoastră 

menționăm faptul că punctajul pentru factorul 

de evaluare B3, punctul b.) pag.15 din caietul 

de sarcini va fi acordat după cum urmează: 

“b) acces la parcare (locuri de parcare pentru  
persoane cazate și/sau pentru  participanți): 

- locuri de parcare pentru persoane cazate 
cu gratuitate – 4 puncte 

- locuri de parcare pentru persoane cazate 
cu plata – 2 puncte 

- locuri de parcare pentru  participanți cu 
gratuitate – 4 puncte  

- locuri de parcare pentru  participanți cu 
plată -2 puncte” 

 

Conform hotărâri 35/2021, art 1 alin 15: “se 

permit organizarea de cursuri de instruire și 

workshop uri pentru adulți, inclusiv cele 

organizate pentru implementarea proiectelor 

finanțate din fonduri europene, cu un număr de 

participanți de maximum 25 de persoane în 

interior și de maximum 50 de persoane în 

Conform cerințelor din caietul de sarcini, pag. 
4 cap. Obiectul contractului de prestări 
servicii, evenimentul va fi desfășurat în regim 
hibrid astfel: 
– maxim 50 de persoane în sală, sau conform 

limtelor impuse de restricțiile privind 

combaterea răspândirii Corona-virusului, 

la data organizării evenimentului 



   
 
Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 
 Program: Justiție, 
 Proiect: „Sprijin pentru implementareaConvenției de la Istanbul în România” 
  

 

Intrarea Camil Petrescu nr.5, Sector 1, București 
Tel.: +4 021 313 00 59 
secretariat@anes.gov.ro  
www.anes.gov.ro |  
Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), 

informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca 

destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, 

expeditorului 

 

exterior și cu respectarea normelor de sănătate 

publică stabilite de ordinul ministrului 

sănătății” si faptului ca încă suntem in scenariul 

roșu, , va rog sa ne spuneți daca putem lua in 

calcul si varianta împărțirii grupului in doua săli 

de conferința a cate 25 de persoane fiecare sau 

sa avem in vedere schimbarea structurii 

grupului in 25 de persoane offline si 125 online. 

In situația in care se va opta si pentru a doua 

varianta va rugam sa ne transmiteți daca se va 

modifica bugetul final si cum va fi împărțit. 

– maxim 100 de reprezentanți care participă 

prn intermediul unei platforme online 

Prin urmare, se va respecta numărul maxim 
admis de partipanți în sală, conform hotarârii 
CNSU privind organizarea evenimentelor la 
data defsășurării conferinței, participarea 
celorlalți invitați urmând să fie asigurată prin 
intermediul unei platforme on-line, în limita a 
maxim 100 de participanți. Prin urmare, se va 
asigura organizarea evenimentului cu 
participare fizică conform numărului maxim de 
persoane admis de hotărârea CNSU, (25 la data 
prezentă), într-o singură sală și un număr 
maxim de 100 de participanți prin intermediul 
unei platforme on-line.  
 
Valoarea estimată a contractului nu se va 
modifica în funcție de condițiile de organizare, 
autoritatea contractantă va plăti 
contravaloarea serviciilor efectiv prestate 
pentru participanții prezenți fizic la eveniment 
și pentru  serviciile de organizare prestate 
conform documentelor livrabile si PV-ului de 
recepție.  

 

 

 

Va mulțumim! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


