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Proiect “Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă 
în domeniul calificărilor” cod SMIS 129872 
 
 
Referitor: Procedura de achiziție publică având ca obiect SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENTE 
pentru conferinta finala – anunt de publicitate ADV1349939 
 
 
Nr.inreg.: POCA129872/1852/15.03.2023 
 

 
Răspuns consolidat la solicitări de clarificări 

 
 
 
Întrebare 1. Care este plafonul maxim admis pentru decont transport participant si numarul 
persoanelor carora li se vor deconta transportul 
 
Răspuns: Conform celor menționate în caietul de sarcini (pag. 8) decontarea cheltuielilor de transport 
se asigură pentru toți participanții la eveniment în baza formularului de decont și a documentelor 
justificative și se realizează cu respectarea prevederilor HG 714/2018. Bilete de avion se accepta cu 
titlu de excepție doar în condiții speciale, conform celor prevăzute în legislația specifică. 
 
Întrebare 2. Avand in vedere ca locatiile agreate pentru desfasurarea evenimentului sunt orasul 
Constanta si statiunea Jupiter din judetul Constanta, se poate lua in calcul ca si locatie statiunea 
Mamaia, avand in vedere capacitatea de cazare? 
 
Răspuns:  Având în vedere ca stațiunea Mamaia, este parte integrată a orașului Constanța, Achizitorul 
acceptă oferte de unități hoteliere și din stațiunea MAMAIA, cu conditia ca acestea să respecte cerințele 
din caietul de sarcini.  
 
Întrebare 3. Detalii referitoare la materiale promoționale pentru participanți : mapă, agendă, pix, 
sacoșă/geantă, stick memorie usb (personalizare, capacitate stick memorie usb, dimensiune agenda, 
material pentru confectionare, numar materiale promo etc.) 
 
Răspuns:   

 Mapă personalizată cu buzunar din coală + fanta c.v., ştanţă/ştanţare; format desfăşurat 53,4 x 
40 cm, culori C, M, Y, K faţă, suport 300g dcm, plastifiere mată sau lucioasă faţă-verso, 

Cantitate: 100 buc.  
 

 Pix – culoarea alba, cu pasta de culoare albastră, inscripționare color pe corp (se inscriptionează 
sigla UE) 

Cantitate: 100 buc.  
 

 Agendă – format A5,110 file interior 80gr/mp; 1+1 (negru+negru), coperta – autocolant caserat 
fatza/verso pe mucava 1,25mm, plastifiere mata/lucioasa (corp 1-4) spira metalica alba pe 
latura mare  

Cantitate: 100 buc.  
 

 Sitck USB – capacitate 2 GB personalizat gravura laser cu sigla UE 
Cantitate: 100 buc.  
 

 Sacoșă -  bumbac, dimensiuni 30 cmX 40 cm, cu toartă lungă, personalizare policromie  
Cantitate: 100 buc.  
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Intrebare 4: Ce caracteristici trebuie sa aiba materialele promotionale: mapă, agendă, pix, 
sacoșă/geantă, stick memorie usb? 
 
A SE VEDEA RASPUNSUL DE LA INTREBAREA 3 
 
 
Intrebare 5: De unde vin participantii? 
 
Raspuns: Participanții la acest eveniment provin din toate colțurile tării, Achizitorul nu poate oferi o 
distribuție a acestora la nivel regional, prin urmare Ofertanții vor lua în calcul acest aspect la 
elaborarea ofertei financiare.  
 
 
 

Comisia de evaluare  
 


