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RASPUNSURI 2 LA SOLICITARILE DE CLARIFICARI primite in cadrul procedurii de achizitie 

directa de:  Servicii de realizare a unei campanii de informare, educare si comunicare in 

domeniul hematologiei si oncologiei pediatice, procedura publicata in SEAP in data de 

16.02.2016, cu anuntul nr 28924 in cadrul proiectului ”IMBUNATATIREA SERVICIILOR 

ACORDATE IN DOMENIUL HEMATOLOGIEI  SI ONCOLOGIEI PEDIATRICE IN ROMANIA, PRIN 

ACHIZITIA DE BUNURI, SERVICII SI LUCRARI DE SPECIALITATE” 

  

In urma publicarii anuntului voluntar de achizitionare a serviciilor identificate mai sus, s-au 

primit intrebari pentru care s-au formulat urmatoarele raspunsuri: 

  
Intrebare 3: 
Beneficiarul va pune la dispozitia prestatorului o baza de date cu persoanele ce se doresc a fi 
invitate la conferinta?  
Raspuns 3: 
Nu, beneficiarul nu va pune la dispozitia prestatorului o baza de date cu persoanele invitate 
la conferinta. 
 
Intrebare 4: 
Flyerele si pixurile personalizate sunt deja produse sau trebuie sa le produca prestatorul? 
Daca trebuie produse de prestator exista caracterisitici speciale impuse, in afara de 
respectarea identitatii vizuale a programului?  
Raspuns 4: 
Flyerele si pixurile personalizate trebuie sa le produca prestatorul: macheta flyer + pix cu 
respectarea identitatii vizuale a programului (necesita avizare de la operatorul de program), 
cumparare pixuri, personalizare pixuri, imprimare flyere. 
   
Intrebare 5: 
Pentru a putea asigura un impact de minim 1000 de persoane pentru postarile de pe 
Facebook, va rugam sa ne spuneti numarul total al postarilor pe perioada contractului astfel 
incat sa putem calcula exact costurile implicate.  
Raspuns 5: 
Nu poate fi specificat numarul total al postarilor care sa asigure impactul solicitat. Sarcina 
prestatorului este sa asigure un impact de minim 1000 persoane pentru fiecare postare. 
 
Intrebare 6: 
Youtube poate fi considerata retea de socializare? (in special pentru postarea filmuletelor)  
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Raspuns 6: 
Da, canalul You Tube poate fi luat in considerare pentru postarea filmuletelor. 
 
Intrebare 7: 
Conform cererii dvs. avem obligatia de a asigura 100 de difuzari TV film - 10 minute si 100 
difuzari clip scurt - 1 - 2 minute sau doar clip scurt - 1 -2 minute? (in total 200 difuzari sau 
doar 100 difuzari?)  
Raspuns 7: 
Cf. Caietului de sarcini transmis, prestatorul trebuie sa asigure urmatoarele: 
 "• Asigurarea unui numar de  20 difuzari pentru fiecare film (100 difuzari in total) la un post 
de televiziune din regiune. Prin post de televiziune se intelege atat televiziunea clasica cat si 
cea on-line, dar care sa aiba o grila de programe declarata. 
• Asigurarea difuzarii pentru un numar de  20 de difuzari fiecare (100 de difuzari in total) a 
fiecarui clip scurt de 1-2 minute realizat pe baza filmelor mari" 
Rezulta ca in total sunt 200 de difuzari. 
 
 
Intrebare 8: 

Care este durata contractului? 

Raspuns 8: 

Durata contractului este de aproximativ 6 luni, pana la data de 15.08.2016, cu mentiunea ca: 

decalarea termenului de finalizare a proiectului atrage dupa sine in mod automat decalarea 

termenului de realizare a serviciilor, fara modificarea pretului contractului. 

 

Intrebare 9: 

In ce perioada va fi realizata conferinta de presa? 

Raspuns 9: 

Conferinta de presa (de tip workshop) va fi organizata in a doua luna de contract, respectiv 

in luna martie 2016. 

 

Intrebare 10: 

Unde va avea loc conferina, avand in vedere ca trebuie bugetatul cateringul si sala, solicitam 

mai multe informatii privind locatia. Putem sa o propunem noi? 

Raspuns 10: 

Nu exista informatii suplimentare referitoare la locatia in care va avea loc conferinta de tip 

workshop. Intra in sarcina prestatorului sa asigure o locatie care sa respecte cerintele din 

Caietul de sarcini.                                                                

 

Intrebare 11: 
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Va rugam sa ne transmiteti draft-ul – declaratia privind respectarea conditiilor impuse de 

art 180 si art 181 din OUG 34/2006 pentru completare. 

Raspuns 11: 

Va rugam sa folositi formularele de declaratii privind respectarea conditiilor impuse de art. 

180 si art. 181 din OUG 34/2006 de pe site-ul 

ANRMAP:  http://www.anrmap.ro/documents/10180/0/formulare.pdf/f3d9a580-6dfb-4026-

aac7-9e68ead605e7 

http://www.anrmap.ro/documents/10180/0/formulare.pdf/f3d9a580-6dfb-4026-aac7-9e68ead605e7
http://www.anrmap.ro/documents/10180/0/formulare.pdf/f3d9a580-6dfb-4026-aac7-9e68ead605e7

