Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară nr. 6 - Educație și competențe
Denumire proiect: Cresterea participarii la programele de formare profesionala continua a persoanelor angajate din regiunea
Sud-Vest Oltenia
Denumire beneficiar: Centru European pentru Promovarea si Integrarea Romilor
Cod SMIS: 134938

Ca raspuns la e-mailul d-stra transmis prin posta electronica in data de 09.02.2021 prin care ne
solicitati clarificari cu privire la achizitia servicii integrate de cazare, masa si transport pentru
participantii la cursurile initiere/perfectionare in cadrul proiectului „Cresterea participarii la
programele de formare profesionala continua a persoanelor angajate din regiunea Sud-Vest
Oltenia” Cod SMIS 134938 va aducem la cunostinta urmatoarele:
1. Hotelurile ofertate trebuie sa fie din Craiova sau pot fi localizate si in alte zone ( din judetele
din care vin participantii sau alte zone; daca exista o distanta maxima dus/intors catre locatiile
ofertate)?
Raspuns:
Hotelurile ofertate trebuie sa fie minim de 3 stele localizate intr-un oras/ judet din cele 8
Regiuni de dezvoltare ale Romaniei
2. Va rog sa ne mentionati cele 4 Sali cerute/ vor fi cursuri desfasurate simultan?
Raspuns
Exista posibilitatea ca toate cele 4 cursuri specificate in documentatie sa se desfasoare simultan
Hotelul ofertat trebuie sa dispuna de 4 Sali de conferinta
3. Va rugam sa ne mentionati impartirea pe grupe pentru participant/ca numar de persoane ,
pentru a putea estima capacitatea salilor de curs si a busului folosit pentru partea de
transport.
Raspuns:
Grupele de participanti pentru cursuri vor fi min. 14- max 28 participanti /curs
4. Va rugam sa ne mentionati numarul de participant/estimative din fiecare localitate ( pentru a
putea calcula decontul de transport) .
Raspuns:
La momentul actual nu se poate oferi un numar de participanti pe localitate, itinerariul se va
raporta la localitatile mentionate in documentatie (pag 11)
5. Va rugam sa ne precizati in conditiile in care se deconteaza costul de transport catre locatia /de
la locatia de eveniment, care va fi traseul acoperit de autocar/bus? Va fi plecarea catre locatie
curs dintr-un loc anume pentru toti participantii?
Raspuns:
Va veti raporta la localitatile mentionate in documentatia de atribuire, transportul va fi cu
autocarul din localitatile mentionate in documentatie la pag 11 catre hotelul ofertat dus -intors
6. Cazare - Cand se va face intrarea in locatie/dupa ce ora tinand cont de faptul ca toate cele 8
zile de curs au prevazut pranz sau cina?

( ex intrare Luni – cina, M,M,J,V,S,D,L,M,ultima marti doar pranz?-2 coffe,pranz,cina)
Raspuns:
Prima zi- Intrare ora 12:00:pranz , 1 coffe breck si cina
Ultima zi – doar coffe breck
Se va pleca pana in ora 12:00
7. Asigurare materiale Covid 19- pentru mastile de unica folosinta, conform legislatiei , se
schimba la 4 ore masca. Se vor oferta 3 masti /zi de sesiune de persoana?
Raspuns:
Asigurare materialelor Covid 19 se vor acorda conform legislatiei in vigoare

