
Răspunsuri la solicitari de clarificare : 
  

1. Intrebare : De ce solicitati ca valoarea acestor contracte sa fie dubla fata de suma la 
care evaluati contractele pe loturi, caci din experienta noastra, de obicei se cere 
un contract pe valoare egala? 

   Raspuns:  Deoarece se doreste realizarea unei achizitii publice pentru servicii 
cuprinse în Anexa 2B a OUG 34/2006, cu modificările și completările ulterioare, 
pentru care exista aprobate norme procedurale proprii, care nu limiteaza pragul 
valoric solicitat pentru a dovedi experienta similara, autoritatea contractantă a 
inteles sa solicite demonstrarea capacității de indeplinire a  respectivei cerințe prin 
prezentarea a minim un contract in valoare egala sau mai mare cu dublul valorii 
estimate a fiecarui lot. 
De asemenea, facem precizarea ca prevederile Ordinului Președintelui ANRMAP nr 
509/2011 nu se aplică pentru normele procedurale proprii de atribuire a  serviciilor 
cuprinse in anexa 2B. 
 
  

2. Intrebare:  Rugam comunicati contul bancar pentru viramentul garantiei de 
participare. 
Răspuns: Contul de trezorerie ISE.  
COD IBAN: RO14TREZ7015003XXX000047, CIF 4283279, TREZORERIA SECT. 
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3. Întrebare:  Lot 1 Bucuresti - Seria I : ce capacitate trebuie sa aiba cele 4 sali de 

conferinte ? 
Răspuns: Seria este împărțită pe grupe, fiecare grupa având minim 20 – 
maxim 25 participanți (exceptând reprezentanții beneficiarului si formatorii). 
Este nevoie de 4 sali de conferinta. Se va avea in vedere păstrarea raportului 
intre suprafața sălii și numărul de participanți. 
 

4. Intrebare: Lot 1 Bucuresti - Seria V: Daca este nevoie de sali de conferinta si cate sali 
? 

5. Răspuns: Autoritatea contractanta solicită un număr de 2(două) sali x 25 
locuri. 
Prânzul și pauza de cafea vor fi servite în regim de bufet suedez. 
 

6. Intrebare: Lot 2 Cluj - Napoca - Seria 2 : daca se acorda cina persoanelor cazate ? 
Răspuns: Da se acorda cină celor 5 persoane cazate. 

  
7.  Intrebare: Daca se accepta, in cadrul unei serii, oferta pe mai multe hoteluri ? 

Precizam ca nu este vorba de oferta alternativa ci de impartirea seriilor, pe grupe, in 
locatii diferite. 
Răspuns: Se acceptă ofertarea a două sau mai multe hoteluri pentru fiecare 
lot, fără a separa însă grupele de participanții în cadrul aceleiași serii. Fiecare 
grupă va fi cazata la un hotel care deține și facilitățile de sevire a mesei și 
facilitățile de formare în aceeași locație. 


