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”
Toate materialele realizate, inscriptionate, multiplicate si distribuite, conform caietului de sarcini,
trebuie sa respecte cerintele Manualului de identitate vizuala a Programului de Cooperare
Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013. Inainte de realizarea acestora, conform regulilor
programului trebuie obtinut avizul de identitate vizuala pentru fiecare dintre materialele
realizate/inscripionate (afise, ecusoane, mape, pixuri etc.)
1. Raspuns intrebarea 1
Subpunctul a) Pana la sfarsitul proiectului trebuie organizate 2 conferinte (de ex. una in
septembrie 2013 (midterm) si alta inainte de finalizarea proiectului – de ex. in iunie 2014). In cadrul
acestor conferinte vor participa si experti tehnici. Expertii tehnici vor fi din tari membre UE. Pentru
experti se vor asigura: invitatii, transport, cazare, preluare de la aeroport, transport, etc. Prestatorul
asigura remuneratia expertilor tehnici. Numarul maxim de experti va fi de 10 (zece) pe toata durata
proiectului. Baza de date (care contine numele, institutia, date de contact, domeniul de activitate/expertiza
etc. ) precum si criteriile de selectie pentru alegerea expertilor tehnici vor fi furnizate de catre Beneficiar.
Subpunctul b) – intrebare incompleta (raspunsul este, probabil, inclus la Subpunctul a) )
2. + 3. Raspuns intrebarea 2 + 3
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 precum si
stakeholders.
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 vor fi 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 vor 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). La fiecare conferinta vor participa approx. 100-120 persoane.
4. Raspuns intrebarea 4
Invitatiile se vor transmite doar pentru urmatoarele evenimente: regional events si conferinte (4
regional events si 2 conferinte). Pentru fiecare dintre tipurile de evenimente mentionate anterior se pot
trimite pana la 200 de invitatii per eveniment.
5. Raspuns intrebarea 5
Afisele/indicatoarele folosite pentru ghidarea participantilor catre salile in care se vor desfasura
evementele vor contine (conform Manualului de identitate vizuala a proiectului) insemnele proiectului
precum si denumirea evenimentului si a institutiei gazda. Afisele/indicatoarele vor fi realizate astfel incat
sa isi indeplineasca scopul si sa serveasca viziblitatea evenimentului/ghidarea participantilor catre salile
in care se vor desfasuara evenimentele. Acestea vor fi adaptate conform locatiei in care se vor desfasura
evenimentele (de ex daca evenimentul se organizeaza intr-o locatie care are o receptie, in holul de la
intrare/receptie va fi amplasat un afis care va contine elementele sus mentionate (format cel putin A3 (sau
mai mare daca este necesar), astfel incat sa fie vizibil si amplasat corespunzator) si apoi in functie de
localizarea salii/salilor vor fi amplasate indicatoare pentru ghidarea participantilor (sageti de
directionare)). Afisele/indicatoarele pot fi tiparite pe hartie normala (80g/m2), color. In functie de
amplasament pot fi tiparite pe hartie autoadeziva pentru a facilita amplasare acestora. Afisele vor fi
realizate pentru fiecare eveniment (fiecare eveniment are o alta tematica, data de organizare, locatie etc.)
6. Raspuns intrebarea 6
Toate materialele ce vor fi distribuite in cadrul evenimentelor vor fi realizate, inscriptionate,
multiplicate si distribuite de catre prestator – aceasta este cerinta din caietul de sarcini!
Subpunct a) Mape carton plastifiat cu elastic, format A4, carton 350gr/mp

Subpunct b) Conform agendei de lucru agreate de partenerii din cadrul proiectului, precum si de
aspectele/subiectele tehnice discutate in cadrul intalnirilor se vor stabili si comunica numarul de pagini,
suportul si modul de imprimare. Datorita specificului proiectului (pentru evidentierea logourilor sau a
detaliilor tehnice ce vor fi incluse) imprimarea va fi in mai multe culori. Imprimarea se va efectua pe
hartie format A3, A4 sau A5 conform necesitatilor.
Subpunct c) Caiete repertoar format A5, 48 file, liniatura AR, DR, coperti policromie, hartie
interior 55 gr/mp; Pix subtire, cu clema si buton din metal; rezerva interschimbabila; cu varf mediu si
cerneala rezistenta la apa, cu format si dimensiuni care sa permita inscriptionare.
7. Raspuns intrebarea 7
Costurile aferente pentru personalul din partea prestatorului care va asigura suportul organizatoric
necesar fiecarui eveniment sunt parte a costurilor incluse in contractul de atribuire – adica sunt suportate
de catre prestator in cadrul contractului. Prestatorul va asigura un numar adecvat de persoane care sa
asigure asistenta si suport participantilor la evenimente in functie de numarul de participanti, locatie,
amploarea evenimentului etc.

8. Raspuns intrebarea 8
Categoriile de cheltuileli eligibile pentru acest proiect precum si tipurile de documente suport ce
sunt necesare pentru justificarea cheltuielilor pentru fiecare eveniment se regasesc in Manualul de
implementare al proiectelor si Manualului de identitate vizuala a proiectelor derulate in cadrul
Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013 (revizuit), care se regaseste pe
website-ul Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013 la sectiunea
Documente/Publicatii (www.cbcromaniabulgaria.eu) precum si regulile legislatiei nationale in domeniu
aplicabile pentru institutiile care beneficiaza de finantare de la bugetul de stat (inclusiv, dar nu limititat la,
prevederile OG 552/1991 si OG 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile
administratiei publice si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, etc.) si legislatia
europeana in domeniu.

