
 
 

 
 

Nr. 4972/20.06.2018 
 
 
Răspuns solicitare clarificări la achiziţia de servicii organizare evenimente având anunţul 

4971/14.06.2018 
 
Referitor la solicitarea de clarificări primită în data de 18.06.2018 cu privire la Achiziţia de servicii 
organizare evenimente – procedura simplificată proprie, vă trimitem următoarea clarificare: 
 

1. servicii sala de conferinte capacitate 300 locuri: “mese cu scaune aranjate în sală şi 6 scaune 
pentru masa de prezidiu” 
Va rugam sa ne precizati tipul aranjamentului salii de conferinta. 
 
R: dorim ca aranjamentul să fie astfel: 4-6 scaune la o masă (în funcţie de dimensiunea mesei), 
pentru ca desfăşurăm, cu participanţii, ateliere şi workshop-uri în grupuri de lucru. Masa de 
prezidiu trebuie aşezată astfel încât, speaker-ii să poată utiliza ecranul pentru videoproiector, 
laptop-ul şi să poată fi vizibili de către toţi participanţii. 

  
2. cina pentru 9 persoane. Ofertanţii vor prezenta meniul. 

Va rugam sa ne precizati ce doriti sa contina meniul. 
 
R: Meniul trebuie să conţină: un preparat din carne + garnitură + salată + desert (plăcintă sau 
fructe).  

  
3. Masa de pranz in 3 iulie: “timp de aşteptare redus între momentul efectuării comenzii şi cel al 

servirii” 
Va rugam sa precizati daca se doreste meniu fix sau tip bufet. 
Avand in vedere faptul ca meniul este prestabilit, despre ce “moment al efectuarii comenzii” este 
vorba? 

  
 R: Dorim ca meniul să fie fix. De asemenea, se pot prezenta cateva tipuri de meniu şi, de comun 
acord, Beneficiarul şi Ofertantul câştigător pot alege. Pentru că sunt multe persoane participante 
(prânz – 3 iulie) dorim să avem două tipuri de variante de meniu fix, aşa cum este specificat în 
caietul de sarcini (variante: 2 supe/ ciorbe + 2 feluri principale + 2 garnituri + 2 salate + 2 
deserturi). Momentul efectuării comenzii este acela în care participanţii pot alege / comanda una 
dintre cele două variante de meniuri prestabilite între Beneficiar şi Ofertantul câştigător. 
Variantele de meniuri prezentate nu sunt motive de descalificare a ofertantului. 
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