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CLARIFICARE NR. 4 
 

Referitor la contractul „Sprijin pentru funcţionarea Autorităţii pentru Coordonarea 
Instrumentelor Structurale şi a Autorităţii de Management pentru Programul 

Operaţional Asistenţă Tehnică” 
 
 

NR. Lot Nr. 
(Daca e 
cazul) 

Întrebări Răspunsuri 

  
1. Nu este cazul La sectiunea V.4. Capacitatea tehnică şi sau 

profesională, este mentionat faptul ca Ofertantul (operator 
economic sau membrii asocierii împreună) trebuie sa 
prezinte ca si referinte, cel puţin 2 proiecte de prestări 
servicii de organizare expoziţii, târguri şi congrese. 
Avand in vedere faptul ca in cadrul proiectului, operatorul 
trebuie sa furnizeze pe langa activitatile de logistica si 
activitati tehnice specifice pentru ACIS, intelegerea noastra 
este ca pot fi considerate ca si referinte, proiecte de 
asistenta tehnica (de servicii de consultanta) implementate 
de catre operatori economici (proiecte cu componenta 
tehnica) in cadrul carora s-au organizat si activitati logistice 
de genul:  expoziţii, târguri şi congrese. 
 
Va rugam sa clarificati daca intelegerea noastra este 
corecta. 
 
In plus, avand in vedere  cele mai sus mentionate, va rugam 
sa clarificati daca organizarea de seminarii (cu toata 
logistica aferenta: pregatire materiale de instruire, transport, 
cazari, asigurare mese, materiale promotionale etc) poate fi 
considerata relevanta pentru prezentarea referintelor unei 
companii. 

Răspunsul 
autorităţii 
contractante este: 
DA,  pot fi 
considerate ca si 
referinte, proiecte 
de asistenta 
tehnica (de servicii 
de consultanta) 
implementate de 
catre operatori 
economici (proiecte 
cu componenta 
tehnica) in cadrul 
carora s-au 
organizat si 
activitati logistice 
de genul:  expoziţii, 
târguri şi congrese, 
cu condiţia ca 
serviciile de 
organizare 
expoziţii, târguri şi 
congrese din cadrul 
a cel puţin 2 
proiecte să fie în 
valoare de cel 
puţin, echivalentul 
în lei a 400.000 
euro. 
 
NU, organizarea de 
seminarii nu poate 
fi considerata 
relevanta pentru 
prezentarea 
referintelor unei 
companii. 

2.  Avand in vedere faptul proiectul este de fee-uri (onorarii), va 
rugam sa clarificati daca pentru organizarea activitatilor din 

DA,  pentru 
organizarea 



 2

 
 
 

cadrul proiectului (Comitete, grupuri de lucru etc) se pot 
aproba CV-urile unor experti pe termen scurt care sa se 
ocupe de organizarea si coordonarea activitatilor logistice 
aferente activitatilor prevazute in proiect. 

activitatilor din 
cadrul proiectului 
(Comitete, grupuri 
de lucru etc) se pot 
aproba CV-urile 
unor experti pe 
termen scurt care 
sa se ocupe de 
organizarea si 
coordonarea 
activitatilor logistice 
aferente activitatilor 
prevazute in 
proiect. 


