
 
B-dul Libertătii nr. 12, Sector 5, Bucuresti   Tel/Fax: 004 021 316 37 04    www.mmediu.ro 

 
                               

 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

 

 

 

 

Clarificare nr. 1 

 

cu privire la achiziționarea serviciilor de organizare evenimente şi pentru promovarea 

PROGRAMULUI RO02 „BIODIVERSITATE ŞI SERVICII ALE ECOSISTEMELOR”; RO04 

“REDUCEREA SUBSTANŢELOR PERICULOASE” ŞI RO07 “ADAPTARE LA SCHIMBĂRI 

CLIMATICE” 

“MECANISMUL FINANCIAR AL SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN 2009 - 2014” 

 

 

ÎNTREBĂRI OPERATOR ECONOMIC 

 

1.       Ce valoare are garantia de participare ? 

2.       In invitatia de participare se specifica data de 12.02.2014, ora 10.00 pentru deschiderea 

ofertelor, desi depunerea este pe 14.02.2014. In ce zi si la ce ora   va avea loc deschiderea ofertelor? 

3.       In caietul de sarcini se specifica: “ servicii transport international cu avionul pentru 

reprezentii  statelor donatoare precum şi preluare de la aeroport; decontare transport pentru 

participanţii români, din afara Bucureştiului, în limita a doi participanţi per institutie”, va solicitam 

sa clarificati: cati reprezentanti ai statelor donatoare vor beneficia de servicii de transport cu 

avionul, de unde vin, cati participanti vin din afara Bucurestiului si din ce judete sunt acestia? 

4.       Cele doua comunicate de presa vor fi transmise in presa centrala, cea scrisa sau cea on line? 

Care este formatul solicitat si care este numarul minim de caractere? 

5.       Monitorizarea presei va fi pre  si post eveniment? Va fi o monitorizare a presei scrise sau a 

celei on line? Cate cuvinte cheie vor fi urmarite? 

6.       Cate persoane vor beneficia de cazare la conferinta? Dar la seminar? 

7.       Care sunt sarcinile moderatorului de evenimente? 

8.       Pentru cate persoane, la conferinta, se va asigura pauza de cafea? Dar la seminar? 

9.       Cate USB –uri vor fi  asigurate? 

 

 

RĂSPUNSURI AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 

 

1. Autoritatea contractantă NU solicită constituirea garanției de participare.  

 

2. Data limită pentru depunerea ofertelor: 14.02.2014, ora 10:00. 

În conformitate cu Normele procedurale interne ale Ministerului Mediului și Schimbărilor 

Climatice, privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractelor servicii 

prevăzute în anexa nr. 2B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările și 

completările ulterioare, autoritatea contractantă derulează o procedură competitivă, care va consta 
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în respectarea următoarelor etape: publicitate, punerea la dispoziţia tuturor operatorilor economici 

interesaţi a documentaţiei şi/sau a informaţiilor suplimentare solicitate de către aceştia, primirea 

ofertelor, evaluarea ofertelor primate, stabilirea operatorului economic căruia îi este atribuit 

contractual, emiterea deciziei de atribuire a contractului, transmiterea comunicării privind rezultatul 

analizei ofertelor, încheierea contractului. 

        In acest sens după data limită de primire a ofertelor, ofertele vor fi analizate și evaluare de 

reprezentanți de specialitate din cadrul autorității contractante, respectându-se pe tot parcursul 

derulării procesului de evaluare principiile enunţate de art. 2 alin. (2) din ordonanţă, urmând ca 

după finalizarea evaluării ofertelor, autoritatea contractantă să transmită operatorilor economici 

care au depus ofertă, comunicări privind rezultatul analizei ofertelor. 

 

3. Toti reprezentantii statelor donatoare vor beneficia de transport cu avionul si cazare pentru doua 

nopti. 

In acest moment nu se poate spune numarul exact al reprezentantilor statelor donatoare deoarece 

una dintre obligatiile contractantului este sa trimita invitatiile catre participanti si sa centralizeze 

confirmarile de participare a acestora. Putem oferi insa un numar estimativ si anume in jur de 25 

de persoane. Acestia vor veni din Norvegia, in principal din orasele: Oslo, Bergen, Trondheim. 

O situatie similara este si in cazul participantilor din tara - una dintre obligatiile contractantului este 

sa trimita invitatiile catre participanti si sa centralizeze confirmarile de participare a acestora. Toti 

participantii din tara, din afara Bucurestiului, vor beneficia (daca solicita) de o noapte de cazare si 

decontarea transportului (maxi-taxi, tren sau combustibil in limita a doi participant per 

institutie/organizatie). Participantii din tara vor veni din toate judetele tarii. 

Avand in vedere interesul manifestat pentru participarea la seminar estimam ca vor participa in jur 

de 150 de persoane si dintre aceastea un numar estimativ de 130 de persoane vor solicita 

decontarea cheltuililor de transport si o noapte de cazare.  

 

4. Comunicatele de presa vor fi transmise in presa central, scrisa si online. Comunicatele vor avea 

maximum 2.500 de cuvinte.  

 

5. Monitorizarea presei va fi pre si post. Rezultatele vor fi incluse in newsletter. Cuvinte cheie 

urmarite: programul ro02 „biodiversitate şi servicii ale ecosistemelor”; programul ro04 “reducerea 

substanţelor periculoase”; programul ro07 “adaptare la schimbări climatice”; “mecanismul 

financiar al spaţiului economic european 2009 – 2014” (MF SEE 2009-2014); Ministerul Mediului 

si Schimbarilor Climatice (MMSC), operator de program, conferinta de lansare, seminar. 

 

6. Reprezentantii statelor donatoare (aproximativ 25 de persoane) vor beneficia de 2 nopti de 

cazare. 

Participantii din tara (aproximativ 130 de persoane) vor beneficia de 1 noapte de cazare. 

 

7. Sarcinile moderatorului de evenimente constau in: 

- cunoasterea obiectivelor care trebuie sa fie atinse in urma organizarii evenimentului 

- cunoasterea informatiilor generale despre Mecanismul Financiar SEE, a programelor si 

participantilor cheie precum si a rolului acestora 

- prezentarea celor care vor lua cuvantul 

- respectarea agendei evenimentului si a timpului alocat fiecarui punct al agendei (asa cum este 

mentionat in caietul de sarcini agenda intalnirii + pregatirea tuturor materialelor (centralizarea 

acestora de la participant, pregatirea acestora etc este obligatia contractantului)) 
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- abilitatea de a capta audienta 

- abilitatea de a prezenta evenimentul intr-un limbaj cat mai accesibil participantilor, publicului si 

mass-media 

- abilitatea de a se face placut si de a sti sa interactioneze cu cei prezenti 

- abilitatea de a coordona dialogul dintre vorbitori intr-o maniera atractiva, lipsita de rigiditate. 

 

8. La conferinta vor participa in jur de 200 de persoane (ministrul mediului si schimbarilor 

climatice, secretari de stat, directori, reprezentati ai Ambasadei Norvegiei in Romania, reprezentanti 

ai Oficiul Mecanismului Financiar, reprezentanti ai statelor donatoare, reprezentanti ai institutiilor 

interesate din România, etc). Pentru acestia se vor asigura 2 pauze de cafea si o pauza de pranz 

(bufet suedez). 

La seminar vor participa in jur de 150 de persoane. Pentru acestia se vor asigura 2 pauze de cafea 

si o pauza de pranz (bufet suedez). 

 

9. Stick-urile USB vor fi oferite participantilor la conferinta – in data de 25.02.2014 – si vor fi 

contine toate materialele relevante pentru MF SEE, programe precum si documentele si prezentarile 

de la conferinta. Astfel vor fi necesare 400 de stick-uri USB. 
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