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Funcții principale Suprafețe utile și capacități  

*maximum (m²): indică suprafețele utile 
maxime 

Program 

Hemiciclu maximum* 7 100 m² 

Hemiciclu nr. minim: 780 locuri deputați 
obiectiv: 900 locuri deputați 

Tribune 700 locuri 

Cabine de interpretare 160 locuri (32 cabine) 

Bar Hemiciclu 400 persoane 

Comisii maximum* 5 800 m² 

Sala mare a comisiilor nr. minim: 350 locuri deputați 
obiectiv: 400 locuri deputați 

Sala medie 1 a comisiilor 150-200 locuri deputați 

Sala medie 2 a comisiilor 150-200 locuri deputați 

Sala mică 1 a comisiilor 80-120 locuri deputați 

Sala mică 2 a comisiilor 80-120 locuri deputați 

  
obiectiv: 1 sală medie sau 1 sală mică a comisiilor 

suplimentară (suprafața nu este inclusă în 
maximumul de 5 800 m²) 

Tribune 320 locuri 

Cabine de interpretare nr. minim: 96 locuri 

Bar comisii 300 persoane 

Trilog maximum* 5 200 m² 

Sala mare trilog 
130 locuri deputați 

și 3 săli de „break-out” 

Sala medie 1 trilog 
80 locuri deputați 

și 3 săli de „break-out” 

Sala medie 2 trilog 
80 locuri deputați 

și 3 săli de „break-out” 

Sala medie 3 trilog 
80 locuri deputați 

și 3 săli de „break-out” 

Sala medie 4 trilog 
80 locuri deputați 

și 3 săli de „break-out” 

Sala medie 5 trilog obiectiv: 1 sală medie de 80 locuri deputați 
suplimentară și 3 săli de „break-out” 
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Cabine de interpretare nr. minim: 66 locuri 
obiectiv: 78 locuri 

Bar trilog 240 persoane 

Spațiu pentru mass-media maximum* 4 100 m² 

Zone de lucru 130 locuri pentru activități 

Sala pentru conferința de presă 120 locuri 

Săli de briefing 40 și 20 locuri 

Spațiul mass-media din hemiciclu 1 000 m² 

Cabine de interpretare 36 locuri 

Bar presă 
Inclus în barul hemiciclului (minimum) 

obiectiv: bar presă 100 persoane 

Protocol maximum* 3 000 m² 

Intrarea de protocol 490 m² 

Saloane și săli de reuniuni 4 + 2 saloane 

Vizitatori maximum* 6 500 m² 

Intrare vizitatori 500 m² 

Săli de briefing nr. minim: 5 x 40 persoane 
obiectiv: 1 sală de 40 persoane suplimentară 

Bar vizitatori 200 persoane 

Tribune vizitatori Incluse în hemiciclu și spațiile comisiilor 

Spațiu activități vizitatori 1 600 m² 

Cultură & Evenimente maximum* 5 800 m² 

Spații multifuncționale 900 + 350 persoane 

Spații expoziționale min. 700 m² 
obiectiv: 1 700 m² 

Alimentație publică maximum* 5 700 m² 

Restaurant „à la carte” 100 locuri 

Restaurante cu autoservire 250 + 300 + 350 locuri 

Restaurant VIP și sală de mese 80 + 15 locuri 

Bucătărie centrală 2.000 porții 

Structuri auxiliare maximum* 4 800 m² 

Suprafețe utile totale maximum* 48 000 m² 

 


