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Nr. 1028/POCU_146587/20.03.2023 

 

Către,  

OPERATORI ECONOMICI INTERESAȚI  

 

Referitor: Răspuns la solicitarea de clarificări privind achiziția de servicii 

organizare conferință internațională cu tema Cariera didactică – acces și evoluție 

– cadrul național de formare în cariera didactică ca suport la activitatea A5.1 în 

cadrul proiectului sistemic necompetitiv Profesionalizarea carierei didactice – 

PROF 

Cu privire la solicitarea de clarificări privind achiziția de servicii organizare 

conferință internațională cu tema Cariera didactică – acces și evoluție – cadrul 

național de formare în cariera didactică ca suport la activitatea A5.1 în cadrul 

proiectului sistemic necompetitiv 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 

„Care este tipul de ambulanță solicitat, inclusiv componența echipajului aferent 

acesteia;” 

Răspuns:  

Pachetul de servicii pentru organizarea evenimentelor - servicii medicale/prim 

ajutor –  

Având în vedere numărul mare de participanți la eveniment, beneficiarul solicită 

prestatorului, asigurarea serviciilor medicale/prim ajutor, pentru toți  participanții, 

pe toată perioada desfășurării, în caz de accidentare sau în situații de urgență. Acest 

aspect, va fi consemnat de prestator în oferta transmisă și asumată. Îndeplinirea 

acestei cerințe va fi demonstrată ulterior, prin dovada existenței unui contract de 

prestări servicii/ colaborare cu o firmă specializată în servicii medicale și pus la 

dispoziție beneficiarului la data desfășurării evenimentului. 
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Întrebarea 2 

„Având în vedere capacitatea mare de cazare solicitată (250 camere în regim single) 

și faptul că nu se regăsește, în zona stabilită prin Caietul sarcini, nicio locație cu 

această capacitate, vă rugăm să ne transmiteți dacă se poate oferta un complex 

hotelier sau dacă se pot oferta mai multe unități diferite;” 

Răspuns:  

Menționăm faptul că, în Caietul privind achiziția de servicii organizare conferință 

internațională, la art. 14.6, este clar explicată solicitarea privind caracteristicile 

minime obligatorii pentru unitatea de cazare: 

„(...) Se vor asigura 3 nopți de cazare cu mic dejun inclus, într-o singură structură 

de cazare pentru toți participanții, cu camere în regim single, minim 3*** sau 

similar. În acest sens, se va prezenta în copie certificatul de clasificare al unității de 

cazare. 

Structura de cazare trebuie să îndeplinească următoarele condiții minime: 

Cazarea tuturor participanților, se va face în cadrul aceluiași hotel, la o distanță de 
maximum 25 km de față de locațiile în care se desfășoară evenimentele, locații puse 
la dispoziție de beneficiar și menționate în prezentul caiet de sarcini la punctul 13.  

 Operatorul economic va asigura cazarea pentru 3 nopți, cu mic dejun inclus, 
în restaurantul hotelului pentru un număr de 250 de persoane.  
(...)”  

Întrebarea 3 

„Vă rugăm să ne transmiteți în format editabil documentele achiziției: caiet de 

sarcini și formulare” 

Răspuns:  

Urmare solicitării dumneavoastră, găsiți atașata secțiunea Propunere tehnică - 

Formular de ofertă, aferentă achiziției de servicii organizare conferință 

internațională cu tema Cariera didactică – acces și evoluție – cadrul național de 

formare în cariera didactică. 

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Achizitii/2023/Conferinta_internationala_PROF/03_Propunere_tehnica_Formular_oferta.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Achizitii/2023/Conferinta_internationala_PROF/03_Propunere_tehnica_Formular_oferta.pdf

