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Departamentul: DEFA – COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII 

Nr. ........................................................................                                  

 

 

                  APROB, 

                DIRECTOR, 

         Andrei – Dorin BĂNCILĂ 

 

 

Urmare solicitării de clarificare primite pe adresa de e-mail referitoare la 

achiziția de servicii suport pentru organizare evenimente (servicii de cazare, 

servicii de restaurant și catering și servicii de închiriere săli de seminar/conferință), 

vă comunicăm răspunsul autorității contractante și anume: 

Întrebare: 

Va rog sa ne comunicați dacă trebuie să publicăm oferta noastră și pe SEAP sau este 

suficientă depunerea documentației la dvs. 

Răspuns: Modul de prezentare a ofertei este descris atât în anunțul de participare 
cât și în documentația de atribuire.  

- Extras din Documentația de atribuire - 

Ofertanții trebuie să transmită Oferta și documentele precizate în Partea III, 
pct. III.3) din prezentele instrucţiuni într-un plic închis pe care se va menţiona 
NUMELE ŞI ADRESA AUTORITĂŢII CONTRACTANTE, PROCEDURA DE ATRIBUIRE 
SERVICII SUPORT PENTRU ORGANIZARE EVENIMENTE ÎN PROIECTUL ““FEPEAJU-
Formare eficientă pentru practici etice, administrative si judiciare unitare” si 
A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE 23.02.2022, ORA 12.00.   

Riscurile depunerii Ofertei, inclusiv forța majoră, sunt suportate de către Ofertant. 
Autoritatea contractantă nu va lua în considerare nici o Ofertă întârziată sosită 
după termenul limită de depunere a Ofertelor şi va returna oferta nedeschisă. 

… 

Ofertele vor fi depuse la registratura Şcolii Naţionale de Grefieri, din Bucureşti, 
bdul Regina Elisabeta, nr. 53, sector 5. Termen limita pentru primirea ofertelor 
23.02.2022, ora 12.00 
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Ofertele primite după termenul-limită de primire a Ofertelor nu vor fi luate în 
considerare.  

Întrebare: 

Si încă o dată întreb dacă se poate trimite documentația prin curier sau trebuie să 

ne prezentăm personal? 

Răspuns: Rămâne la latitudinea dvs. modalitatea de transmitere a ofertei.  

 

 

ÎNTOCMIT,                         

RESPONSABIL ACHIZIȚII                                                                       

Natalia-Mădălina CRĂCANĂ                                    
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