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WWF Danube-Carpathian Programme Romania (WWF Romania) cauta contractant pentru 
executarea serviciilor din cadrul proiectului 

 TRANSGREEN 

Planificare integrată a infrastructurii de transport și a infrastructurii verzi în regiunea 
Dunăre-Carpați în beneficiul oamenilor și al naturii 

Numarul proiectului: DTP1-187-3.1         

 

                              

Termeni de referință   

pentru Servicii organizare eveniment final 

1. Servicii moderare conferință: 1 moderator care să ofere: 
- moderare pentru întreaga zi, în limba engleză: prezintă, asigură tranziția între vorbitori și 

momentele din agenda, asigură interacțiunea cu publicul, sumarizează, asigură o atmosferă 
agreabilă și colaborativă 

- documentare pe tema evenimentului (participă la minim 2 întâlniri online cu echipa de 
organizare) 
 

2. Servicii traducere simultană:  

2 X translatori EN-RO & RO-EN  

1 X cabină dublă pentru translatori, EN-RO & RO-EN,  echipată complet (aer condiționat, scaune, 
mese, microfoane, lumini) 

150 X căști pentru public 

 

3. Servicii producție:   
1. fundal foto : 1 X  spider textil curbat – print și support. Dimensiuni: 300 cm X 228 cm  

2. sacoșe personalizate : 150 X sacoșe textil personalizate cu grafica evenimentului (color) 

3. agende pentru participanți : 150 X agendă A5 legată cu spiră . Coperta personalizată cu 

grafica evenimentului (color) 

4. mape pentru participanți : 150 X mape A4 carton personalizate 

5. interior mape pentru participanți : 150 X print seturi 25 coli A4  
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Data limită pentru trimiterea ofertei este 10 iunie 2019, ora 12:00. Oferta se poate trimite prin e-
mail catre Ioana Ismail, asistent proiect, adresa: iismail@wwfdcp.ro sau prin poștă la adresa: WWF 
România * www.wwf.ro, Afi Tech Park 1, Bdul. Tudor Vladimirescu, nr. 29, etaj 3, sector 5, 
cod 050881, București, Tel: +4021 317 49 96  

Mai multe informatii despre proiect gasit atasat acestui document, în Anexa 1.  

Perioada de colaborare se întinde pe întreaga perioadă a proiectului, începând cu data intrării în 
vigoare a  contractului până la finalul lunii iunie 2019 

Bugetul maxim disponibil pentru acest serviciu este 27.989,40 lei (valoare la care se adauga TVA). 
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ANEXA 1: Scurta descriere a proiectului 

TRANSGREEN Planificare integrată a infrastructurii de transport și a infrastructurii verzi în 
regiunea Dunăre-Carpați în beneficiul oamenilor și al naturii 

Numarul proiectului: : DTP1-187-3.1      
Durata: 1 ianuarie 2017 – 30 iunie 2019 
Buget: : ~ 2.4 Mil EUR, ~ 2.1 Mil EUR co-finantare EU ERDF     
Beneficiar proiect:  WWF International Programul Dunare Carpati    
 
Parteneri proiect:  Austria: WWF Internațional Programul Dunăre-Carpați (coordonator proiect); 
Republica Cehă: Friends of the Earth Republica Cehă – filiala Olomouc, Agenția pentru conservarea 
naturii, Centrul de cercetare în domeniul transporturilor; România: WWF România, Asociația 
”Grupul Milvus”; Slovacia: Compania națională de autostrăzi, Agenția de stat pentru conservarea 
naturii, Centrul de excelență al Uniunii Europene SPECTRA – Universitatea Tehnologică din 
Bratislava; Ungaria: CEEweb for Biodiversity (Rețeaua Central-Est Europeană pentru 
Biodiversitate);. 
Parteneri asociati : Austria: Ministerul Transportului, Inovației și Tehnologiei; Republica Cehă: 
Ministerul Mediului; Ungaria: Compania Privată pentru Dezvoltarea Infrastructurii Naționale SRL; 
Polonia: Ministerul Infrastructurii și Construcțiilor; România: Ministerul Mediului, Ministerul 
Transporturilor; Slovenia: Ministerul Infrastructurii; Ucraina: Ministerul Ecologiei și a Resurselor 
Naturale, Administrația Regională Transcarpatică de Stat – Departamentul de Ecologie și Resurse 
Naturale.  
 
Sumar: Dezvoltarea rețelei de autostrăzi și căi ferate ce conectează între ele puncte cheie ale 
României și, mai departe, țara noastră cu restul Europei este un proces în plină desfășurare. 
Planurile de dezvoltare a acestor tipuri de „infrastructură mare” prevăd traversarea Munților 
Carpați și, implicit, fragmentarea și perturbarea unor ecosisteme valoroase incluse în arii naturale 
protejate, inclusiv siturile de interes european Natura 2000. Pentru a evita și, după caz, și diminua 
aceste presiuni și amenințări asupra naturii, proiectul TRANSGREEN își propune să dezvolte soluții 
pentru crearea unei rețele de transport cu impact cât mai redus asupra mediului și pe care să se 
circule în siguranță, în România, Cehia, Solvacia, Ucraina, Ungaria.  
Obiectiv principal: să contribuie la dezvoltarea unor rețele de drumuri și căi ferate mai sigure și 
mai prietenoase cu mediul în Carpați prin integrarea elementelor de Infrastructură Verde în 
proiectele de infrastructură din cadrul Rețelei Trans-Europene de Transport (TEN-T) la nivel local, 
național și transnațional în toate domeniile de activitate relevante. 

Obiective specifice: 
1.  Cooperarea dintre parteneri relevanți din domeniile transport, planificare spațială și 

ecologie este îmbunătățită.  
2. O bază de informații științifice pentru facilitarea unor procese decizionale calitative este 

creată.  
3. Conflictele dintre obiectivele de planificare în transport și cele referitoare la infrastructura 

verde sunt minimizate 
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Zone pilot:  
 Beskydy (Cehia, Slovacia) 
 Miskolc – Košice – Uzhgorod (Ungaria, Slovacia, Ucraina) 
 Tîrgu Mureş – Iaşi (România) 
 Arad (Radna) – Deva (România) 

 
Parteneri-cheie din diferite sectoare de activitate (autorități publice naționale și regionale, centre 
de cercetare și universități, companii de autostrăzi, organizații de mediu) se reunesc în cadrul 
TRANSGREEN pentru a promova dialogul și includerea diverselor perspective în procesele de 
planificare și luare a deciziilor în domeniul transporturilor.  

 

 

 


