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MINIGHID cu privire la desfășurarea activităților / evenimentelor ONLINE 

  

În continuarea informărilor anterioare privind implementarea proiectelor în contextul 

prevenirii efectelor pandemiei de  COVID-19  și ținând cont de măsurile de prevenție 

recomandate, structurile Programului Interreg V-A România – Ungaria reiterează 

importanța luării unor măsuri de precauție în cazul activităților care presupun prezența 

concomitentă, față în față, a unui număr mare de persoane. 

Astfel, vă recomandăm să analizați activitățile/evenimentele planificate în cadrul 

proiectelor, pentru a le identifica pe acelea care pot fi implementate/organizate în mediul 

online. 

În cazul în care puteți identifica oportunitatea de a vă desfășura evenimentele ONLINE, 

vă rugăm să aveți în vedere notificarea Secretariatului Comun, în vederea modificării 

aplicației, privind: 

   Revizuirea descrierii activităților planificate 

   Revizuirea bugetului aferent acestor activități. 

Vă recomandăm să vă asigurați că indicatorii proiectului nu sunt afectați în mod negativ 

de activitățile și/sau evenimentele organizate online. Nu uitați că, în cazul organizării unui 

eveniment online, indicatori cum ar fi  numărul de participanți  pot fi documentați inclusiv 

prin prezentarea de print screen-uri, fotografii, liste de prezență (online), număr de log-

uri etc. 

De asemenea, vă sugerăm să vă asigurați că alegeți o platformă sau o aplicație care 

suportă, din punct de vedere tehnic, desfășurarea activităților planificate, cum ar fi Zoom 

Meetings, Google Hangouts Meetings, Microsoft Teams –  detalii 

aici  https://zoom.us/meetings sau aici https://www.microsoft.com/ro-ro/microsoft-

365/microsoft-teams/video-conferencing. 

Librăria online Interact oferă acces la mai multe resurse gratuite referitoare la 

organizarea de evenimente online, ca de exemplu instrumente online video gratuite sau 

instrucțiuni cu privire la înregistrarea unui eveniment online – detalii 

aici http://www.interact-eu.net/library#2940-presentation-free-online-tools-and-

resources-video-stories-interact și aici 

https://www.youtube.com/watch?v=sk9MH3fxX18&feature=emb_title. 

Precizăm din nou că în cazul unor evenimente pentru care nu este posibilă conversia 

totală sau parțială în online și pentru care este necesară amânarea la o data ulterioară, 

pot apărea modificări sau întârzieri în implementare care ar putea afecta rezultatele 

proiectului. Astfel, beneficiarul principal va aplica dispozițiile contractuale prevăzute 

pentru astfel de situații (modificarea planificării activităților, prelungirea perioadei de 

implementare a proiectului etc.). 
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Pentru a vă sprijini în revizuirea și modificarea activităților, vă rugăm să vă adresați 

Ofițerului de Monitorizare desemnat pentru proiectul dumneavoastră. 

Prima noastră prioritate este sănătatea și siguranța tuturor! Prin urmare, este foarte 

important să fim pregătiți și să putem preveni, cu mijloacele care ne stau la dispoziție, 

răspândirea pandemiei. Rămânem angajați, împreună, astfel încât să vă putem acorda 

sprijinul necesar și să putem răspunde prompt și eficient provocărilor aduse de evoluția 

situației curente.  

 


