
 

 

 

 

CLARIFICĂRI 

referitoare la cerințele/ criterii din Caietul de sarcini privind selecția de agenții de turism în 

vederea achiziționării serviciilor turistice aferente biletelor de odihnă și/sau de tratament de 

către angajații societăților E.ON/ Delgaz Grid, exclusiv prin intermediul acestora (în continuare 

”Caiet de sarcini”) 

 

 

Târgu-Mureș, 19.08.2020 

 

Având în vedere solicitările primite din partea unor agenții de turism interesate, transmise cu scopul 

clarificării unor cerințe/ condiții din Caietul de sarcini privind selecția de agenții de turism în vederea 

achiziționării serviciilor turistice aferente biletelor de odihnă și/sau de tratament de către angajații 

societăților E.ON/ Delgaz Grid, exclusiv prin intermediul acestora,  

 

Pentru o înțelegere clară și comună asupra acestor cerințe/ criterii de către toate agențiile de turism 

interesate, care va asigura un tratament egal al acestora în procesul de selecție, 

 

Vă comunicăm următoarele clarificări: 

 

• Referitor la punctul 4, Secțiunea III din Caietul de sarcini - platformele de servicii de 

rezervare online prezentate în Caietul de sarcini au caracter exemplificativ, fiecare agenție de 

turism va prezenta platformele cu care există un parteneriat. Dovada parteneriatului putându-

se face și printr-o scrisoare de la partener care confirmă parteneriatul sau orice altă modalitate 

considerați potrivită. 

 

• Referitor la punctul 7, Secțiunea IV din Caietul de sarcini – pentru a avea o transparență 

totală a cifrei de afaceri vă rugăm ca pe lângă balanța anuală semnată de contabil și 

administrator să depun și o declarație pe proprie răspundere a administratorului referitoare la 

volumul total de vânzări al fiecărui an, respectiv un extras sau un raport consolidat al registrului 

de vânzări aferent anilor 2018 și 2019 din care sa rezulte volumul total al vânzărilor pentru 

fiecare an. Extrasul sau raportul consolidat al registrului de vânzări vor fi semnate de 

administrator. 

 

• Referitor la punctul 8, Secțiunea IV din Caietul de sarcini – se va prezenta comisionul total 

perceput (TVA inclus). 

 

• Referitor la punctul 9, Secțiunea IV din Caietul de sarcini – se va prezenta modelul de 

scrisoare oferit de bancă din care trebuie să reiasă capacitatea financiară a societății de a efectua 

plăți. Fiecare bancă va comunica aceste informații conform procedurilor specifice băncilor. 

 

Agențiile de turism care au depus candidaturile până la data comunicării prezentelor clarificări, au 

posibilitatea de a completa documentația transmisă conform acestora, în cazul în care consideră necesar. 

Completarea documentației se va face în termenul limită comunicat pentru depunerea candidaturilor, 

respectiv 23 august 2020, ora 23.59. 

 

Considerăm că acestea sunt ultimele clarificări necesare pentru depunerea dosarelor complete.  

 

 

E.ON/ Delgaz Grid prin: 

Roxana Băndilă – Director Resurse Umane (împuternicit E.ON/Delgaz Grid) 

Mircea Scridon – Director Politici de Muncă/HR BP Rețele Distribuție (împuternicit Delgaz Grid) 

Elisabeta Dîmbean – Director Resurse Umane (împuternicit E.ON Asist Complet) 


