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     Nr. 3566/343/PDP/22.08.2022 

 

Către: OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI  

Referitor: Răspuns solicitare clarificări la ADV nr. 1309433 completat cu ADV nr. 1309759 și 

ADV1310038 

 

În urma solicitărilor de clarificări primite pe e-mail în data de 18.08.2022, referitoare la 

achiziția de ”Servicii de organizare evenimente/vizite de studiu în Norvegia”, din cadrul proiectului 

predefinit „Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România” -  finanțat prin 

intermediul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul programului „Justiție”, 

gestionat de către Ministerul Justiției din România, în calitate de Operator de program, formulăm 

următoarele răspunsuri: 

 

 

Întrebare  ofertant Răspuns Autoritate contractantă 

1. La ce anume se refera acest paragraf: ofertantul 
urmând a achita costurile integral?   

”Pe parcursul derulării contractului, în situația în 
care apar probleme legate de organizarea vizitei 
aferente activității și nu va putea fi organizată așa 
cum este descrisă în prezentul caiet de sarcini și a 
fost asumată în propunerea tehnică, autoritatea 
contractantă poate să intervină și să organizeze 
evenimentul în altă locație, ofertantul urmând a 
achita costurile integral” 

Precizarea din caietul de sarcini se referă 

la faptul că ofertantul va avea 

responsabilitatea achitării în 

integralitate a oricăror servicii 

suplimentare necesare pentru buna 

derulare a activității, în cazul în care 

autoritatea contractantă constată 

imposibilitatea organizării așa cum a fost 

asumată de către ofertant prin 

propunerea tehnică. (cu titlu de 

exemplu: ofertantul a propus în oferta 

hotelul X pentru cazarea participanților 

la vizita de studiu. Dacă, din diverse 

motive, independente de autoritatea 

contractanta, participanții la vizita de 

studiu nu se pot caza la respectivul hotel, 

autoritatea poate să intervină și să 

organizeze cazarea într-o locație care 

poate fi mai scumpă decat cea ofertata, 

costurile suplimentare rezultate în urma 

schimbarii locatiei fiind suportate în 

acest caz de către ofertant). 
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2. La ce anume se refera servicii de gestiune? 

 

Prin servicii de gestiune înțelegem 

activitățile prestate de ofertant prin 

personalul desemnat să asigure buna 

organizare a activităților contractate  

3. Este necesar a fi inclus si transferul de la aeroport 

la hotel si hotel – aeroport? 

 

Nu vor fi necesare servicii de transfer 

aeroport-hotel și hotel aeroport, acestea 

fiind asigurate de către partenerii 

norvegieni.  

4. Pentru serviciile de traducere/interpretare este 

nevoie de ghid autorizat local? 

 

Conform caietului de sarcini sunt 

solicitate doar servicii de 

traducere/interpretariat engleză-

română/română-engleză, pentru a 

facilita comunicarea participanților la 

vizita de studiu cu reprezentanții 

norvegieni. Serviciile de interpretariat 

pot fi asigurate prin intermediul unui 

traducător/interpret autorizat pentru 

limba engleză. Nu este necesară 

autorizarea ca ghid local.  

5. Răspuns din oficiu În cadrul formularului tehnic, la durata 

contractului, a se citi ”4 luni” în loc de 

”5 luni”, așa cum este prevăzută în 

caietul de sarcini.   

 

 

 

Va mulțumim! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                            


