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COMUNICARE CLARIFICARE Nr. 6 - Servicii de cazare la hotel, Servicii de restaurant şi de servire a 

mâncării, Servicii de reuniuni si conferințe organizate la hotel 

 

Referitor la documentaţia de atribuire pentru încheierea Acordului-cadru de Servicii de cazare la hotel CPV 

55110000-4, Servicii de restaurant şi de servire a mâncării COD CPV 55300000-3, Servicii de reuniuni si conferințe 

organizate la hotel COD CPV 55120000-7, în vederea implementării proiectului „Formare pentru magistraţii români 

în dreptul european al concurenţei”, proiect finanţat de către Comisia Europeană – DG Concurenţă, implementat 

de către Asociaţia Română pentru Transparenţă în parteneriat cu Asociaţia Magistraţilor din România, s-a primit 

următoarea cerere de clarificări cu privire la aspectele de mai jos: 

 <<1. Referitor la Caietul de sarcini Specificaţii tehnice privind cele 3 Loturi:  

„Având în vedere faptul că training-urile durează 3 zile, în Caietul de sarcini fiind solicitate 3 nopţi, vă rugăm 

precizaţi zilele de intrare şi de ieşire din unităţile de cazare.”>> 

Răspuns: Perioada de organizare a cursurilor de formare profesională în  

 

 or. Târgu-Jiu este 25-26-27 mai 2012 pentru Lotul nr. 1 – Cazarea solicitată fiind pentru nopţile de 24-25, 25-

26 şi 26-27, respectiv check-in 24 mai 2012 iar check-out în data de 27 mai 2012.  

 

 or. Constanţa este 08-09-10 iunie 2012 pentru Lotul nr. 2 – Cazarea solicitată fiind pentru nopţile de 07-08, 

08-09 şi 09-10, respectiv check-in 07 iunie 2012 iar check-out în data de 10 iunie 2012. 

 

 or. Sibiu este 28-29-30 septembrie 2012 pentru Lotul nr. 3 – Cazarea solicitată fiind pentru nopţile de 27-28, 

28-29 şi 29-30, respectiv check-in 27 septembrie 2012 iar check-out în data de 30 septembrie 2012. 

 

 

Data,                                                                                                         Manager proiect, 

09.05.2012                                                                                                Victor Alistar 

 

 

 


