
RĂSPUNS LA SOLICITAREA DE CLARIFICĂRI  

 

cu privire la achiziționarea serviciilor pentru organizarea de evenimente, conferințe, seminarii, 

workshop-uri cu excepția evenimentelor pentru diseminare pentru implementarea Proiectului 

“Danube WATER integrated management 2SR2.1-1, MIS ETC code 161” 

 

 

 

Referitor la anuntul privind achizitia serviciilor pentru Organizarea de evenimente, conferinte, 

seminarii, work-shopuri – cu exceptia evenimentelor pentru diseminare pentru implementarea 

Proiectului “Danube WATER – Integrated Manageent (WATER)” MIS ETC code: 161, va rugam 

sa ne faceti urmatoarele clarificari la documentatia de atribuire: 

 

1. Care este localitatea de desfasurare a acestor evenimente, conferinte, seminarii, workshop-

uri? – BUCURESTI + 4 regional events (workshops) (de ex. Giurgiu, Calarasi) organizate 

in orase din zona eligibila a programului de finantare si care vor fi comunicate ulterior. 
 

2. Care este numarul de participanti estimat pentru fiecare eveniment, conferinta, seminar, 

workshop?  
Seminarii – approx. 50 persoane/seminar; workshop. 

Seminariile pot dura intre 1 si 3 zile in functie de tematica. 

La fiecare seminar pot participa, in functie de tematica, approx. 50 de invitati. 

Pentru fiecare zi de seminar se vor asigura: 3 pauze de cafea și o masa de pranz (bufet suedez). 

Pana la finalizarea proiectului se vor organiza approx. 4 seminarii + 4 regional events (workshops) 

la care vor participa reprezentati ai tuturor partenerilor din cadrul proiectului. 

 

De asemenea in anumite cazuri se va asigura si o masa festiva/cocktail (masa de seara) – pentru 

acelasi nr de persoane (approx. 50 persoane). 

 

In cadrul proiectului se vor organiza intalniri de lucru la care vor participa reprezentanti ai 

partenerilor de proiect din Romania. Intalnirile se desfasoara pe parcursul unei zile sau o jumatate 

de zi. Pentru aceste intalniri sunt necesare: pauza de cafea (pentru intalnire de ½ zile) si pranz 

(bufet suedez) pt intalnirile de 1 zi. Numarul de participanti va fi de approx. 25-35 persoane. Pana 

la finalizarea proiectului vor avea loc approx. 5-6 intalniri de lucru. 
 

Pana la sfarsitul proiectului trebuie organizate 2 conferinte (de ex. una in septembrie 2013 

(midterm) si alta inainte de finalul proiectului – de ex. in iunie 2014). In cadrul acestor conferinte 

vor participa si experti (Expertii pot fi din tari membre UE. Pentru experti se vor asigura: invitatii, 

transport, cazare, preluare de la aeroport, transport, etc. Numarul maxim de experti va fi de 10 pe 

toata durata proiectului). Vor participa approx. 100-120 persoane. 

 


