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prezentare proiect din cadrul proiectului SIPOCA 129872 
 
Anunț de publicitate publicat în SEAP: ADV1272895 din 23.02.2022 

 
 
 

Răspuns solicitare de clarificări 
 
 
ÎNTREBARE 1: Care este supafata minima acceptata(mp) pentru sala de conferinta? In acest moment 
reglementarile in vigoare prevad o suparafata de 4mp/pers, prin urmare, pentru 100 pers se solicita o sala 
de minim 400 mp? 
 
RĂSPUNS: În conformitate cu prevederile caietului de sarcini, sala de conferință trebuie să fie suficient de 
spațioasă pentru a putea găzdui numărul estimat de 100 participanți în condiții bune, fără a fi aglomerat, 
cu posibilitatea amenajării scaunelor în stil teatru și care să asigure o bună vizibilitate a proiecțiilor de 
către participanți.  Prestatorul se va asigura că la momentul derulării evenimentului, sunt respectate 
condițiile și restricțiile în vigoare pentru combaterea virusului SARS Cov-2.  
 
 
ÎNTREBARE 2: Având in vedere ca se solicita cazarea in unitati hoteliere categoria 3*, va rugam sa 
renuntati la urmatoarea cerinta “camerele/sala vor fi dotate cu aparate de aer conditionat”. In Sinaia, 
categoria 3*, nu exista unitati hoteliere care sa aiba camerele sau salile  dotate cu aparate de aer 
conditionat. 
 
RĂSPUNS: În conformitate cu prevederile caietului de sarcini, cazarea participanților se va realiza în unități 
hoteliere de 3* sau echivalent cu încadrarea în tariful maxim de 230 lei/noapte/persoană, conform 
prevederilor HG 714/2018. Aceasta reprezintă o condiție minimă, Prestatorul are posibilitatea să ofere 
cazare în unități hoteliere echivalente sau superioare cu încadrarea în tariful maxim impus de HG 
714/2018.  
 
ÎNTREBARE 3: Pentru o estimare cat mai corecta, va rugam sa ne spuneti din ce regiuni vin participantii. 
 
RĂSPUNS:  În conformitate cu prevederile caietului de sarcini, participanții la acest eveniment vin din 
toate regiunile țării.  

  
ÎNTREBARE 4: De asemenea, va rugam sa ne transmiteti documentatia in format editabil. 
 
RĂSPUNS: Documentația în format editabil a fost publicată pe site-ul ANC, secțiunea ANUNȚURI 
  
ÎNTREBARE 5: Distanta aceea de 10 minute, dintre unitatea hoteliere unde sunt cazati si sala de 
conferinta, este de 10 minute mers pe jos sau 10 minute de mers cu masina? 
  
RĂSPUNS: Autoritatea Contractantă acceptă ca distanța dintre unitatea hotelieră unde sunt cazați 

participanții și sala/locația de desfășurare a evenimentului să fie de maximum 10 minute de mers pe jos.  
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