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Nr. 637/2/POCU_146587/22.11.2022 

 

 

Către,  

OPERATORI ECONOMICI INTERESAȚI  

 

Referitor: Răspuns la solicitarea de clarificări privind achiziția de servicii 

organizare evenimente - ateliere de lucru mentorat didactic și Caietul de sarcini 

achiziție servicii organizare ateliere de lucru 

 

Cu privire la Instrucțiunile privind achiziția de servicii organizare evenimente 

- ateliere de lucru mentorat didactic și Caietul de sarcini achiziție servicii organizare 

ateliere de lucru – mentorat didactic ca suport la activitatea A6 în cadrul proiectului 

Profesionalizarea carierei didactice - PROF PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL 

UMAN 2014 – 2020 POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 

146587, vă comunicăm răspunsul la solicitarea de clarificări a unui operator 

economic: 

 

Întrebarea 1 

„Pentru LOTURILE 1 – 11, referitor la punctul 2. Logistica, a) Servicii de 

transport, care sunt localitățile de reședință pentru persoanele din teritoriu care vor 

participa pentru fiecare atelier de lucru? Dacă nu se cunosc localitățile de reședință, 

există stabilită o valoarea medie pentru serviciile de decont calculată pentru fiecare 

participant cazat? Sau având în vedere faptul că evenimentele sunt realizate 

regional, care este distanța maximă de la care se poate deplasa un participant pentru 

fiecare localitate de desfășurare în parte?” 

Răspuns:  

Pentru LOTURILE 1 – 11, referitor la punctul 2. din Caietul de sarcini privind 

achiziția de servicii organizare ateliere de lucru – mentorat didactic, serviciile de 

transport se organizează pe regiuni, după cum urmează: 

 Lotul 1. - ACHIZIȚIE ATELIERE DE LUCRU MENTORAT DIDACTIC P5 – Casa 

Corpului Didactic Brăila – CCD Brăila:  
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Participanții sunt din următoarele județe: Brăila, Buzău, Galați, Vrancea, 

București 

 Lotul 2. - ACHIZIȚIE ATELIERE DE LUCRU MENTORAT DIDACTIC P6 – Casa 

Corpului Didactic Grigore Tabacaru - CCD Bacău:  

Participanții sunt din următoarele județe: Bacău, Brașov, Neamț, Vaslui, 

București 

 Lotul 3. - ACHIZIȚIE ATELIERE DE LUCRU MENTORAT DIDACTIC P7 – Casa 

Corpului Didactic Bistrița-Năsăud - CCD Bistrița-Năsăud:  

Participanții sunt din următoarele județe: Bistrița Năsăud, Cluj, Maramureș, 

București 

 Lotul 4. - ACHIZIȚIE ATELIERE DE LUCRU MENTORAT DIDACTIC P8 – Casa 

Corpului Didactic Constanța - CCD Constanța:  

Participanții sunt din următoarele județe: Constanța, Călărași, Ialomița, Tulcea, 

București  

 Lotul 5. - ACHIZIȚIE ATELIERE DE LUCRU MENTORAT DIDACTIC P9 – Casa 

Corpului Didactic Dolj - CCD Dolj:  

Participanții sunt din următoarele județe: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea, 

București  

 Lotul 6. - ACHIZIȚIE ATELIERE DE LUCRU MENTORAT DIDACTIC P10 – Casa 

Corpului Didactic Hunedoara - CCD Hunedoara:  

Participanții sunt din următoarele județe: Hunedoara, Alba, Arad, Caraș Severin, 

Timiș, București 

 Lotul 7. - ACHIZIȚIE ATELIERE DE LUCRU MENTORAT DIDACTIC P11 – Casa 

Corpului Didactic Spiru Haret Iași - CCD Iași:  

Participanții sunt din următoarele județe: Iași, Botoșani, Suceava, București 

 Lotul 8. - ACHIZIȚIE ATELIERE DE LUCRU MENTORAT DIDACTIC P13 – Casa 

Corpului Didactic Mureș - CCD Mureș:  

Participanții sunt din următoarele județe: Mureș, Covasna, Harghita, Sibiu, 

București 

 Lotul 9. - ACHIZIȚIE ATELIERE DE LUCRU MENTORAT DIDACTIC P14 – Casa 

Corpului Didactic Prahova - CCD Prahova:  

Participanții sunt din următoarele județe: Prahova, Argeș, Dâmbovița, Giurgiu, 

Teleorman, București 



 
 
 
 

 

 
Proiect: Profesionalizarea carierei didactice - PROF   
Beneficiar: Ministerul Educației 
POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587 

                                                     
Profesionalizarea carierei didactice - PROF – ID 146587 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin  Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 3 

 Lotul 10. - ACHIZIȚIE ATELIERE DE LUCRU MENTORAT DIDACTIC P15 – Casa 

Corpului Didactic - CCD Sălaj:  

Participanții sunt din următoarele județe: Sălaj, Bihor, Satu Mare, București 

 Lotul 11. - ACHIZIȚIE ATELIERE DE LUCRU MENTORAT DIDACTIC P12 – Casa 

Corpului Didactic Ilfov - CCD Ilfov:  

Participanții sunt din următoarele județe: cele 41 de județe la care se adaugă și 

Municipiul București. 

Întrebarea 2 

„Pentru LOTUL 6, referitor la punctul 2. Logistica, d) Servicii de catering și de 

restaurant, Cina, sunt specificate următoarele „ Cina se va organiza la restaurantul 

hotelului unde se realizează cazarea participanților (2 cine), sub formă de bufet 

suedez (bufet cald și rece) pentru 50 de persoane, iar meniul va fi realizat de viitorul 

prestator și avizat de beneficiar”, iar la conținutul meniului este specificat „ apă 

minerală și plată (minim 2 tipuri): sticle sigilate pentru 40 persoane (fiecare sticlă 

va avea o cantitate de maxim 1000 ml)”. Vă rugăm să ne clarificați care este numărul 

real/corect pentru care se solicită asigurarea serviciilor de masă (cină).” 

Răspuns:  

Menționăm faptul că, dintr- o eroare materială, la pagina 63, din Caietul de 

sarcini achiziție servicii organizare ateliere de lucru – mentorat didactic, a fost scris 

„Cina se va organiza la restaurantul hotelului unde se realizează cazarea 

participanților (2 cine), sub formă de bufet suedez (bufet cald și rece) pentru 50 de 

persoane, iar meniul va fi realizat de viitorul prestator și avizat de beneficiar”.  Se 

va corecta cu următorul text „Cina se va organiza la restaurantul hotelului unde se 

realizează cazarea participanților (2 cine), sub formă de bufet suedez (bufet cald și 

rece) pentru 40 de persoane, iar meniul va fi realizat de viitorul prestator și avizat 

de beneficiar.„ 

 

Întrebarea 3 

„Pentru LOTURILE 1 – 11, referitor la punctul 2. Logistica, b) Asigurare 

serviciilor de cazare la hotel, cu mic dejun inclus, sunt specificate următoarele „ Se 

vor asigura 2 nopți de cazare cu mic dejun inclus, într-o singură structură de cazare, 

cu camere în regim single, minim 3*** sau similar. În acest sens, se va prezenta în 

copie certificatul de clasificare al unității de cazare” şi „Cazarea participanților se 

va face în cadrul hotelului amplasat în apropierea locului de derulare a 

evenimentului (cca. min 500 m – max. 1,5 km de față de locația în care se desfășoară 

evenimentul, pusă la dispoziție de beneficiar)”. Vă rugăm să ne clarificați care sunt 

modalitățile de soluționare a situațiilor în care cazarea nu se poate asigura într-o 
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singură structură sau nu este disponibilă nicio unitate hotelieră situată în limitele 

maxime de distanță stabilite fată de locațiile puse la dispoziție de beneficiar.” 

Răspuns:  

Referitor la punctul 2. Logistica, pentru loturile 1-11, facem mențiunea că se 

vor respecta cerințele minime impuse, prevăzute în caietul de sarcini. 

 

 

Responsabil achiziții, 

 

Cristina SÂIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


