
 
 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007 -2013 
Investeşte în oameni ! 
 
Titlul proiectului: „Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor 
informatice moderne în predarea eficientă a limbii franceze şi evaluarea la nivel european a 
competenţelor lingvistice” 
Axa prioritară 1. „Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii 
societatii bazate pe cunoastere” 
Domeniul major de intervenţie 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane in educatie si formare 
profesionala” 
Nr. de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/62771 
 
 
Catre cei interesati, 
 
Urmare solicitarii de clarificari primita in data de 5.06.2012, prezentata mai jos transmitem 
urmatoarele raspunsuri: 
 
Intrebare: 
Referitor la anuntul SIVECO Romania SA privind achiziţia de   
„Servicii organizare conferinta” în cadrul proiectului „Formarea continuă a cadrelor 
didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii 
franceze şi evaluarea la nivel european a competenţelor lingvistice”, ID 62771,  
pentru a fi in masura sa va prezentam o oferta adecvata si avantajoasa, va rugam sa ne ajutati 
sa clarificam urmatoarele aspecte: 
 
 
1. Pe data de 15.06.2012, sala mare de minim 160 de persoane intre ce ore trebuie sa fie la 
dispozitia participantilor? 
2. Pe data de 15.06.2012, cele 2 sali mai mici, de 50 de persoane intre ce ore trebuie sa fie la 
dispozitia participantilor? 
3. Pe data de 16.06.2012, cele 2 sali mai mici, de 50 de persoane intre ce ore trebuie sa fie la 
dispozitia participantilor? 
4. In sali sunt necesare retroproiectoare sau videoproiectoare? 
5. Pentru cate persoane trebuie asigurat coffee break-urile din data de 15.06.2012 si 
16.06.2012? 
 
Raspuns: 
1. Pe data de 15.06.2012, sala mare de minim 160 de persoane trebuie sa fie la dispozitia 

participantilor intre orele 9.00 si 17.00. 
2. Pe data de 15.06.2012, cele 2 sali mai mici, de 50 de persoane trebuie sa fie la dispozitia 

participantilor intre orele 15.00 si 19.00 
3. Pe data de 16.06.2012, cele 2 sali mai mici, de 50 de persoane trebuie sa fie la dispozitia 

participantilor intre orele 9.00 si 19.00. 
4. In sali sunt necesare retroproiectoare. 



 
5. In data de 15.06.2012, coffee-break-ul trebuie asigurat pentru 165 persoane, iar in data de 

16.06.2012 pentru 60 persoane, astfel cum se precizeaza in Specificatiile tehnice si in 
anunt  . 


