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      Nr. 889/11.03.2021 

 

Către, 

 

OPERATORII ECONOMICI INTERESATI  

Referitor: Răspuns solicitare clarificări 1 conferința internaționala 

 

 

În urma solicitărilor de clarificări primite pe e-mail în data de 10.03.2021 si 11.03.2021, 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 

1. Sala de conferința poate fi ofertata și într-o 

locație de 4*/5*? 

Conform prevederilor caietului de sarcini oferta 

trebuie “să conțină obligatoriu numele 

hotelurilor de 3 stele sau echivalent propuse 

pentru evenimente”. Acestea sunt cerințele 

minimale pe care oferta trebuie sa le 

îndeplinească 

2. Se vor asigura si servicii de interpretariat 

romana engleza sau doar echipamente? 

Conform cerințelor caietului de sarcini se vor 

asigura “servicii de traducere simultană pe tot 

parcursul evenimentului (română – engleză și 

engleză – română) atât pentru persoanele 

prezente în sală cât și pentru participanții on-

line” (pag. 10 din caietul de sarcini) 

3. Cate microfoane fixe/mobile sunt 

solicitate? 

Pentru buna desfășurare a evenimentului 

operatorul economic va pune la dispoziția 

participanților, minim 2 microfoane fixe si 2 

mobile. 

4. De unde vin participanții pentru care se 

asigura servicii de cazare? 

Invitații la conferință vor fi profesioniști din 

domeniul prevenirii si combaterii violenței 

domestice, reprezentanți ai instituțiilor si 

autorităţilor locale cu atribuţii în domeniu, 

nivel național. 
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5. Referitor la consumabile, rugam detalii 

pentru agenda, usb uri, pixuri, mape. 

Consumabile vor avea următoarele 

caracteristici: 

 Agenda personalizată format A5 

 Usb-uri inscripționabil cu o capacitate 

de minim 4 GB 

 Pixuri – metalice, inscripționabile,  

140x100x100 mm, albastru 

 Mape – A4 

6. Ce dimensiuni vor avea roll-up-rile si spider-

ul? 

Roll-up-urile vor avea următoarele dimensiuni -  

H 2m L 0.85m 

Spiderul ( pop-up-ul) Textil Wave Curb 3x2.3m 

7. Pentru cate nopți va fi asigurată cazarea și 
cina? 

Conform cerințelor caietului de sarcini “un 
număr de maxim 25 de nopți de cazare se vor 
asigura în Hotel de 3* sau echivalent”.  
“Cazarea va include micul dejun, prânzul și 
cina”. Astfel pentru fiecare participant din 
afara Bucureștiului se va asigura cazarea si cina 
pentru noaptea dinaintea evenimentului. 

8. De asemenea, va rugam sa ne transmiteti 
documentatia in format editabil 

Atașat documentația în format editabil 
prezentului răspuns. 

9. Avem rugamintea sa ne ajutati cu 
transmiterea formularelor ( declaratiilor 
mentionate in cadrul anuntului) cat si a 
caietului de sarcini in format editabil 

Atașat documentația în format editabil 
prezentului răspuns. 

 

 

 

Va mulțumim! 


