
 
 

 
 
Către, 
Participanţii la procedura achiziție publică organizată pentru atribuirea contractului 
de Servicii organizare eveniment în contextul exercitării de către România a 
Președinției Consiliului Uniunii Europene: Reuniunea rețelei Birourilor Europa 
Creativă, 5-6 iunie 2019, Cluj-Napoca 
 
În urma solicitărilor de clarificare primite din partea unor prestatori de servicii interesați, vă 
comunicăm răspunsurile noastre punctuale la următoarele întrebări: 
 
Punctul 1: Închirierea de spații cu dotările tehnice aferente 
Întrebare: Costul pentru închirierea sălilor din incinta Sălii Polivalente - BT Arena Cluj-
Napoca va trebui inclus în costul total ofertat? 
Răspuns: Da, acest cost va fi inclus în oferta de preț finală. Așa cum am precizat în 
anunț, AC a făcut o pre-rezervare a celor 2 săli cu o capacitate de 100, respectiv 60 de 
locuri, precum și a spațiului de lounge aferent acestora la etajul 2, pentru o durată de 9 
ore în 6 iunie a.c., între orele 08:00 - 17:00. Puteți solicita detalii despre costul aferent 
spațiilor la adresa de e-mail generală disponibilă pe website-ul Sălii Polivalente, 
evenimente@polivalentacluj.ro.  
 
Punctul 3: Asigurarea serviciilor de amenajare a sălilor pentru eveniment și 
asigurarea suportului logistic aferent 
Întrebare: Este nevoie de 4 flipchart-uri la Casino și 4 la Bt Arena sau de 4 flipchart-uri la 
Casino, 4 la Sala 1 BT Arena, 4 la Sala 2 BT Arena? În documentație se specifică: 4 
flipchart-uri cu hârtie aferentă/locație. Aceeași întrebare este valabilă și pentru markere. 
Răspuns: Sunt necesare câte 4 flipchart-uri cu hârtie aferentă/ locație în data de 6 iunie 
a.c., adică: 4 în total la Casino și 4 în total la Sala Polivalentă/BT Arena (2 într-o sală și 2 
în altă sală). Numărul de markere va urma același principiu: 20 markere colorate în total 
pentru Casino, 20 în total pentru ambele săli din Sala Polivalentă/BT Arena (10 într-o sală 
și 10 în altă sală). 
 
Punctul 4: Asigurarea serviciilor de catering 
Întrebare: Sumele prevăzute în Anexa la Hotărârea Guvernului 396/2018 sunt sume fără 
TVA sau includ TVA? 
Răspuns: Sumele prevăzute în Anexa la H.G. nr. 396/2018 includ TVA.  
          
Punctul 5: Documentarea fotografică a evenimentului și realizarea unor filme de 
promovare sub formă de interviuri 
Întrebare: Cine va asigura persoana care realizează interviurile: Autoritatea Contractantă 
sau Prestatorul? 
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Răspuns: Prestatorul va asigura profesionistul/profesioniștii care va/vor face 
documentarea fotografică a evenimentului și realizarea celor 10  mini-interviuri video în 
format  final de 2 – 4 minute fiecare.   
 
Întrebare: Este necesară filmarea evenimentului din 5 și 6 iunie? Dacă da, în 6 iunie este 
necesară filmarea concomitent în cele două locații? Se filmează integral sau highlight-uri 
de eveniment? 
Răspuns: Interviurile se vor realiza doar în data de 5 iunie, în intervalul 11.00–16:30 în 
timpul pauzelor de cafea și al pauzei de prânz, în limbile engleză și română, după caz, 
întrebările urmând a fi formulate de Autoritatea Contractantă. În afara celor 10 interviuri 
nu vor fi realizate alte filmări. Prin urmare nu vorbim despre o filmare a evenimentului în 
sine și nici despre filmarea unor highlight-uri din timpul evenimentului. 
 
Punctul 7: Asigurarea de servicii de ghidaj turistic și achiziția de bilete la proiecțiile 
de film din cadrul TIFF pentru unii dintre participanții la eveniment 
Întrebare: Este necesară asigurarea unui mijloc de transport pentru 50 de persoane de la 
Casino până în centrul orașului? 
Răspuns: Având în vedere că Centrul de Cultură Urbană Cluj-Napoca (Casino) se află în 
vecinătatea centrului orașului Cluj, nu este necesară asigurarea de către Prestator a unui 
mijloc de transport pentru cele 50 de persoane participante de turul ghidat. Plecarea de la 
Casino va fi pe jos, împreună cu grupul interesat de traseu.  
 
Întrebare: Există anumite locații stabilite a priori care ar trebui să fie parcurse în cadrul 
acestui tur ghidat sau acestea pot fi recomandate de noi, ținând cont și de sugestiile 
ghidului? 
Răspuns: Nu există locații prestabilite pentru turul ghidat, așteptăm recomandările dv. și 
ale ghidului/ghizilor identificat/identificați. Precizăm însă că turul ar trebui să se 
desfășoare în zona centrală a orașului, să includă o serie de repere turistice importante 
pentru orașul Cluj și să poată fi parcurs pe jos în cel mult o oră și jumătate din momentul 
plecării de la Casino.  
 
Întrebare: În cazul biletelor la evenimentele din cadrul TIFF, pentru calculul ofertei finale, 
luăm în calcul cuantumul maxim de 50 RON/bilet? 
Răspuns: Oferta pentru bilete în cadrul TIFF va fi estimată de dv. pornind de la costurile 
uzuale pentru acest tip de serviciu și nu va depăși cuantumul de 50 RON/bilet. 
Decontarea se va efectua la costul efectiv al biletelor la evenimentele din cadrul TIFF, și 
nu va depăși cuantumul de 50 RON/bilet. 
 
Aspecte generale 
Întrebare: În cât timp se va lua decizia după data-limită de depunere a ofertelor? 
Răspuns: Decizia privind rezultatul procedurii se va comunica în cel mai scurt timp posibil 
după expirarea termenului-limită pentru depunerea ofertelor și primirea răspunsurilor la 
eventualele clarificări care ar putea fi solicitate ofertanților de către AC.  
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Întrebare: Care va fi termenul de plată agreat pentru serviciile și produse furnizate mai 
sus? 
Răspuns: Plata serviciilor se va efectua în contul Prestatorului deschis la Trezorerie, în 
termen de maximum 30 de zile de la finalizarea acestora și întocmirea facturii finale, care 
va fi însoțită de un proces verbal de recepție a serviciilor prestate.  
 
 
 

 
Bogdan Ștefan TRÎMBACIU 

DIRECTOR  


