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Departamentul: DEFA – COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII 

Nr. 580/9/15.02.2022                                  

 

 

                  APROB, 

                DIRECTOR, 

         Andrei – Dorin BĂNCILĂ 

 

 

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

Anunțul de participare privind 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: 

1. În vederea participării la achiziția de Servicii suport pentru organizare evenimente 

(servicii de cazare, servicii de restaurant și catering și servicii de închiriere săli de 

seminar/conferință), ADV1269957,  

începând cu luna martie 2020 și până în prezent, activitatea agențiilor de turism a 

fost foarte grav afectată, datorită restricțiilor impuse de către autorități. În toată 

această perioadă derularea contractelor a fost amânată și cu excepția câtorva luni, 

nu a fost permisă derularea evenimentelor. Precizăm faptul că în lunile în care s-a 

permis derularea evenimentelor, au fost posibile doar evenimente cu număr mic de 

persoane, ceea ce nu a permis acumularea de experiență similară cu valoare mare. 

Având în vedere cele de mai sus, vă solicităm, ca pentru firmele care dețin Certificat 

pentru situații de urgență, să acceptați experiența similară pe ultimii 5 ani și să 

acceptați ca și experiență și contractele în derulare, pentru care se va lua în calcul 

doar suma serviciilor prestate, pentru care există proces verbal parțial. 

De asemenea, vă rugăm să ne transmiteți documentația în format editabil. 

 

Răspuns: 

1. Prin Ordinul nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situaţii de urgenţă 

operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei 

http://www.poca.ro/
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SARS-CoV-2, Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri a reglementat 

procedura de emitere și o parte din efectele generale ale certificatelor de situație 

de urgență, rezultând din prevederile art. 3 că acesta se utilizează în relaţiile cu 

instituţiile publice pentru obţinerea de facilităţi/măsuri de sprijin ori în relaţiile 

comerciale, în condiţiile legii.  

Prin O.U.G. nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare s-a 

prevăzut că, ”pe durata stării de urgenţă, întreprinderile mici şi mijlocii, astfel cum 

sunt definite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării 

întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care        

şi-au întrerupt activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile 

publice competente, potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate şi care 

deţin certificatul de situaţie de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi 

Mediului de Afaceri, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilităţi 

- electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice şi de internet, precum şi de 

amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinaţie de sediu social şi de 

sedii secundare”. 

Având în vedere cele de mai sus, certificatul de situații de urgență nu poate 

justifica modificarea documentației de achiziție în sensul solicitat de 

dumneavoastră.  

Condiția privind dovedirea experienței similare prevăzută în Documentația de 

atribuire este în concordanță cu dispozițiile art. 179 lit. b) teza I din Legea nr. 

98/2016 privind achizițiile publice, potrivit cărora „operatorul economic face 

dovada îndeplinirii cerinţelor privind capacitatea tehnică şi profesională prin 

prezentarea, după caz, a unora sau mai multora dintre următoarele informaţii şi 

documente: 

b) lista principalelor livrări de produse efectuate sau a principalelor 
servicii prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu 
indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privaţi; 

 
Precizăm că, așa cum reiese și din Documentația de atribuire, documentele 

pentru dovedirea îndeplinirii cerinței privind experiența similară sunt: 
certificate/documente cuprinzând date şi beneficiarii publici sau privaţi precum 
contracte, facturi, procese–verbale de recepţie, recomandări, orice documente din 

http://www.poca.ro/
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care reiese îndeplinirea cerinţei, obiectul, valoarea şi perioada de derulare, fără a 
se înţelege din această enumerare că sunt excluse procesele verbale parţiale. 

 

Urmare solicitării dumneavoastră, găsiți atașată Documentația de atribuire 

aferentă achiziției de servicii suport pentru organizare evenimente (servicii de 

cazare, servicii de restaurant și catering și servicii de închiriere săli de 

seminar/conferință în format editabil. Menționăm că este publicată și poate fi 

descărcată și de pe site-ul SNG la adresa http://www.grefieri.ro:808/?p=14076.  

 

 

ÎNTOCMIT,                         

RESPONSABIL ACHIZIȚII                                                                       

Natalia-Mădălina CRĂCANĂ                                    
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