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O Federatie mai puternica pentru dezvoltarea drepturilor copilului 
- Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România -  

  

 
 
Ref: Solicitare oferta servicii de organizare seminar de lansare proiect 
 
 
Stimata doamna / Stimate domn, 
 
Federatia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) solicită  o ofertă fermă pentru 

servicii de catering pentru proiectul C5.1_55 „O Federație mai puternică pentru promovarea 
drepturilor copilului”, proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în 
România.  
 
Proiectul se desfăşoară in perioada 1 aprilie 2015 - 31 martie  2016 si vizează consolidarea 

dezvoltării rețelei ONG-urilor din domeniul protecției copilului în vederea creşterii contribuției 
acestuia l afurnizarea de servicii sociale de calitate pentru copiii din categoriile vulnerabile, 

precum şi o mai buna promovare, protecție si monitorizare a Drepturilor copilului în România. 
 
Vor fi necesare urmatoarele servicii de organizare seminar de lansare proiect pentru 50 de 

persoane: 

 

 A.  Sala dotata corespunzător 

- Numar de participanti estimat: 50 

- Locatia solicitata pentru desfasurarea evenimentelor : zona centrala  in fiecare  oras unde 
vor fi organizate intalnirile pentru  
a putea permite accesul cu usurinta pentru toti participantii. 
Locatia propusa trebuie sa dispuna de spatii speciale pentru servirea pauzelor de cafea si  
pentru servirea mesei pentru numarul de participanti estimat; 

Sala solicitata trebuie sa corespunda urmatoarelor cerinte:  
- sa fie suficient de spatioasa pentru a gazdui un numar de 50 

de persoane, in conditii bune, fara a fi aglomerat.  

- sa contina suficiente scaune si mese pentru numarul de participanti estimat.    

- sa fie izolate fonic astfel incat participantii sa nu fie deranjati de alte activitati care au loc in 

 aceasi  cladire  sau in imediata apropiere,  zgomot sau miros.  

Echipamente necesare    
- 1 laptop dotat cu programul Microsoft Office ,   

- 1 videoproiector, 1ecran proiectie dimensionat în funcție de caracteristicile salii   
- 1 flipchart cu suficienta hartie si markere  
B.Cazare pentru participanţi  
- Se va asigura cazare pentru minim 7 persoane, in masura posibilitatilor, in camera single  intr-

un hotel de  3*** .  
- Achizitorul va comunica furnizorului numarul de cazari necesare pentru seminar cu o zi inainte 
de eveniment în funcţie de numărul participanţi confirmaţi care au nevoie de servicii de cazare in 
Bucuresti.  
 

http://www.eeagrants.org/


                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                       

 

                                          
                      Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014   
                                 Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org   

  
 
 
www.fondong.fdsc.ro                         

 

 

 
C. Servicii de masa si pauză de cafea  
- se va asigura o cina si o masa de pranz pentru  50 de  persoane .   
Mesele de pranz  vor fi compuse dintr- un meniu variat care să includă cel puţin două feluri de 
mâncare caldă .  
-  In timpul  fiecărei întâlniri se va asigura  cel puţin o pauză de cafea  pentru  53 de persoane 
conţinând cafea, ceai (diverse sortimente), apa plata si apa minela si produse de patiserie.  
 
Evenimentul va avea loc, miercuri 27 mai 2014, intre orele 10 :00-14:00, la Hotel Ibis- Gara de 
Nord,Str.  Calea Grivitei nr.143, sector 1, Bucuresti. 
 
Va rugam sa aveti amabilitatea de a ne trimite oferta dumneavoastra de pret la adresa 
dan.pana@fonpc.ro pana la data de 21.05.2015 ora 16:00. 
 
Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contacti la telefonic 0753 012 866 sau email 
ioana.barbu@fonpc.ro – Ioana Barbu.  
 
 
Va multumim. 
 

 
Cu stima, 
 
Ioana Barbu 
Coordonator Comunicare şi Promovare  
 
Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) 
Tel/Fax. (021) 326 84 58, 0753 012 866, 0753 012 896. 
Str. Matei Basarab Nr. 41, sector 3 Bucuresti, cod postal 030671 
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