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   Nr. 3554/343/PDP/18.08.2022 

 

Către: OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI  

Referitor: Răspuns solicitare clarificări 2 la ADV nr. 1309433 completat cu ADV nr.1309759 si ADV 

1310038, publicate in SEAP la sectiuneaanunturi de publicitate 

 

În urma solicitărilor de clarificări primite pe e-mail în data de 17.08.2022 și 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 

Solicitare prelungire termen de depunere a ofertei 
pana la data de 31.08.2022. 

Referitor la solicitarea dumneavoastră, vă 

comunicăm faptul ca acceptăm prelungirea 

termenului de depunere până cel târziu la data  

de 29.08.2022 ora 14:00, având în vedere 

termenul scurt până la data estimată a 

desfășurării activităților vizate de contract 

Ne transmiteti documentatia in format editabil (sau 
macar formularele administrative, form de oferta 
tehnica si cel de oferta financiara) 

Referitor la solicitarea dumneavoastră vă 

comunicăm faptul că documentația a fost 

încarcată în format editabil in SEAP la anunțuri 

de publicitate prin crearea unui nou anunț cu 

nr. ADV1309759 din 17.08.2022, și care face 

trimitere la anunțul publicat inițial. 

Ne clarificati urmatoarele aspecte : 
Ce documente doriti a fi incluse in oferta (partea 
administrativa): form si certif constatator? (sau si 
certif fiscale) 

Ofertantul are obligația să prezinte formularele 

completate cu situația acestuia și să prezinte 

certificatul constatator emis de ONRC care să 

ateste faptul că obiectul contractului are 

corespondent în codul CAEN.   

Ce se intelege ptr experienta similara: organizarea 
de vizite de studiu, organizarea de orice tip de 
evenimente internationale cu serv similare, alta 
varianta. 

Prin experiență similară înțelegem experiența 

ofertantului în furnizarea de servicii similare 

celor solicitate prin caietul de sarcini (servicii 



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

 

2 

 

de transport aerian internațional, servicii de 

cazare și masă, servicii de traducere/ 

interpretariat etc) asigurate pentru grupuri mai 

mari de 15 persoane, respectiv experiență în 

organizarea oricărui tip de eveniment cu 

caracter internațional pentru care ofertantul a 

prestat servicii similare cu cele pe care trebuie 

să le presteze în viitorul contract.  

Sa ne confirmati ca este corecta intelegerea noastra 
ca oferta se poate depune si pe email 

Întelegerea dumneavoastră este corectă, 

ofertele se pot transmite și pe e-mail, așa cum 

este menționat în documentația de atribuire. 

 

 

 

Va mulțumim! 


