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Răspuns solicitare de clarificări
ÎNTREBARE 1: “ Exista neconcordante intre numarul de persoane la cazare si cel de cina, il
voi evidentia cu rosu. In Caietul de sarcini se specifica faptul ca doar cei cazati beneficiaza
de Cina.”
RĂSPUNS: În conformitate cu prevederile caietului de sarcini, cina se asigură doar pentru
persoanele care beneficiază de cazare în fiecare dintre locațiile menționate în caiet.
În cazul evenimentelor/întâlnirilor prevăzute în caietul de sarcini pentru locația SINAIA, locație
pentru care ați identificat diferențe între numărul de persoane pentru care se solicită cazare
și numărul de persoane pentru care se solicită cină, vă rugăm să analizați cu atenție tabelul de
la pagina 5 din Caietul de sarcini din care rezultă că sunt prevăzute a se desfășura 3 serii diferite
de participanți, pentru care se suprapune o seara, respectiv unei grupe de participanți îi
corespunde cina de ieșire, iar celei de-a doua grupe îi corespunde cina de intrare, conform
exemplu de mai jos:
- Grupa 1 (25 de persoane) intra in 04.07.2022 și iese in data de 06.07.2022 (2 nopti cazare
si 2 cine) ;
- Grupa 2 (25 de persoane) intra in data de 05.07.2022 si iese in 07.07.2022 (2 nopti cazare
si 2 cine)
- 5 persoane din partea Achizitorului vor fi cazate din 04.07.2022 pana in 08.07.2022 (4
nopti cazare.
Rezultă în total că pentru seara de 05.07.2022 (comună tuturor) la cină vor fi aprox. 55 de
persoane.
ÎNTREBARE 2: “Va rog sa ne confirmati/infirmati daca pentru fiecare eveniment sunt
aceeași participanți sau in fiecare zi altii ”
RĂSPUNS: Conform celor mai sus menționate și prevederilor caietului de sarcini la cele 13
evenimente/întâlniri de consultare și diseminare sunt așteptați să participe aprox. 330
participanți din toate regiunile țării.
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