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RĂSPUNS LA CLARIFICĂRILE SOLICITATE 

privind procedura de achiziţie pentru atribuirea contractului de prestări servicii 
organizare de evenimente şi servicii de transport în vederea implementării 

proiectului “Descoperiţi frumuseţea culturii rrome !”, cod proiect ROBG 410 
 

La solicitarea unor operatori economici, cu privire la procedura de achiziţie 

publicată pe site-ul www.interregrobg.eu, vă comunicăm următoarele răspunsuri la 

clarificările solicitate: 

Nr. 

crt 

Solicitare clarificări Răspuns  

1.  “Pentru Activitatea T4 - Caravane 
transfrontaliere "Descoperiti 
frumusetea culturii rrome " , care 
este perioada de desfasurare si 
unde va fi locatia ( locatiile ) 
pentru cazare si masa ? Care este 
ruta de trasport cu autocarul in 
Romania si Bulgaria ? “ 
 

Perioada de desfăşurare a tuturor 
evenimentelor din cadrul proiectului, 
inclusiv a Caravanei transfrontaliere  
" Descoperiti frumusetea culturii rrome 
", se stabileşte, de comun acord, de 
către toţi partenerii români şi bulgari 
implicaţi în implementare. Ea va fi 
comunicată firmei câştigătoare a 
contractului, printr-o notă de comandă, 
cu un număr de zile înainte de 
eveniment, în conformitate cu  oferta 
firmei câştigătoare.  
-Locaţiile pentru cazare si masa vor fi 
stabilite de către firma cu care se va 
semna contractul ca urmare a notei de 
comandă în care se ve specifica 
localitatea şi perioada în care se vor 
desfăşura evenimentele. Localităţile în 
care vor avea loc evenimentele sunt 
situate în judeţele Dolj şi Mehedinţi, 
locaţiile şi perioadele desfăşurării 
evenimentelor urmând a fi stabilite 
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ulterior semnării contractului. 
 
 Rutele de transport cu autocarul in 
Romania si Bulgaria vor fi stabilite 
ulterior semnării contractului (în funcţie 
de localităţile prin care va trece 
Caravana şi vor cuprinde judeţele Dolj şi 
Mehedinţi din România şi districtele 
Vidin şi Montana din Bulgaria. 
 

2. “Pentru Activitatea T5 - 
Organizarea de workshopuri 
"Incursiuni in cultura rroma ", cate 
evenimente vor fi, care sunt 
locatiile si perioada de 
desfasurare ? Care este ruta de 
transport cu autocarul ?” 
 

Potrivit punctului 3 “Descriere servicii” 
din documentaţia de atribuire, la 
subpunctul 2 a) se specifică “Furnizarea 
de servicii de cazare şi masă pentru 2 
zile (1 noapte), pentru 2 workshopuri 
„Incursiune în cultura rromă” organizate 
în judeţele Dolj şi Mehedinţi” 
 
Perioada de desfăşurare a tuturor 
evenimentelor din cadrul proiectului, 
inclusiv a workshopurilor "Incursiuni in 
cultura rroma "", se stabileşte, de comun 
acord, de către toţi partenerii români şi 
bulgari implicaţi în implementare. Ea va 
fi comunicată firmei câştigătoare a 
contractului, printr-o notă de comandă, 
cu un număr de zile înainte de 
eveniment, în conformitate cu  oferta 
firmei câştigătoare.  
Locaţiile pentru cazare si masa vor fi 
stabilite de către firma cu care se va 
semna contractul ca urmare a notei de 
comandă în care se ve specifica 
localitatea şi perioada în care se vor 
desfăşura evenimentele. Localităţile în 
care vor avea loc evenimentele sunt 
situate în judeţele Dolj şi Mehedinţi, 
locaţiile şi perioadele desfăşurării 
evenimentelor urmând a fi stabilite 
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ulterior semnării contractului. 
 
Rutele de transport cu autocarul la 
aceste evenimente vor fi stabilite 
ulterior semnării contractului în funcţie 
de localităţile unde vor avea loc cele 2 
workshop-uri, 1 eveniment în judetul 
Dolj şi 1 eveniment în judeţul Mehedinţi.  

3. “ Pentru activitatea T6 - 
Festivaluri de Cultura Roma 
"Bucurati-va de cultura roma" , 
care sunt datele si locatiile celor 
doua festivaluri . Care este ruta 
de transport cu autocarul ? 
Punctul de plecare ?” 
 

Perioada de desfăşurare a tuturor 
evenimentelor din cadrul proiectului, 
inclusiv a Festivaluri de Cultura Roma 
"Bucurati-va de cultura roma", se 
stabileşte, de comun acord, de către toţi 
partenerii români şi bulgari implicaţi în 
implementare. Ea va fi comunicată 
firmei câştigătoare a contractului, 
printr-o notă de comandă, cu un număr 
de zile înainte de eveniment, în 
conformitate cu  oferta firmei 
câştigătoare.  
-Locaţiile pentru cazare si masa vor fi 
stabilite de către firma cu care se va 
semna contractul ca urmare a notei de 
comandă în care se ve specifica 
localitatea şi perioada în care se vor 
desfăşura evenimentele. Localităţile în 
care vor avea loc evenimentele sunt 
situate în judeţele Dolj şi Mehedinţi şi 
districtele Vidin şi Montana din Bulgaria, 
locaţiile, punctul de plecare şi 
perioadele desfăşurării evenimentelor 
urmând a fi stabilite ulterior semnării 
contractului. 
 
 Rutele de transport cu autocarul in 
Romania si Bulgaria vor fi stabilite 
ulterior semnării contractului (în funcţie 
de localităţile unde vor avea loc 
Festivalurile şi de domiciliul 
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participanţilor) rutele de transport vor 
include localităţi din judeţele Dolj şi 
Mehedinţi din România şi districtele 
Vidin şi Montana din Bulgaria în limita 
kilometrilor specificaţi în documentaţia 
de atribuire. 

4. 4. Pentru activitatea T7 
Participarea la Targurile 
Internationale de Turism de la 
Bucuresti si Sofia , care sunt 
datele acestor Targuri ? In Caietul 
de sarcini exista doar descriere 
pentru Bucuresti. Exista si 
deplasare la Sofia ? Care este 
punctul de plecare pentru 
transport participanti ? 

Târgul de Turism de la Bucuresti se 
desfăşoară în perioada 14-17 noiembrie 
2019, conform  
https://www.targuldeturism.ro/despre-
eveniment/. 
Târgul de Turism de la Sofia se 
desfăşoară în perioada 13-15  februarie 
2020, conform https://holidayfair-
Sofia.com/?language_id=2 
Conform documentaţiei de atribuire, se 
vor asigura servicii de cazare, masă şi 
transport doar pentru Târgul de Turism 
de la Bucureşti iar plecarea va fi din 
municipiul Craiova.  

 

 

                                                                                 Gabriel Cătălin VLĂDUŢ 

                                                                            Preşedinte ATeE  
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