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CAIETUL DE SARCINI 

 SPECIFICATII TEHNICE 
 
 

Servicii de organizare evenimente 
cod CPV: 79952000-2, Servicii pentru evenimente 

Solicitate de FUNDAŢIA TERRA MILENIUL III 
 

in cadrul proiectului 
„Parteneri pentru Politici Publice: Imbunatatirea Capacitatii de  Colaborare a ONG-urilor  cu 

Administratia Publica in contextul Strategiei Europa 2020” 
 

cofinantat de: Fondul Social European -98% 
 

prin programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, 

axa 1, domeniul de intervenţie 1.1; Cererea de proiect 1/2010, cod SMIS 35343; Contractul de 
finanţare 369/ 29.11.2012 cu Ministerului Administraţiei şi Internelor; 

‐ 2 % Fonduri proprii; 

 
1. Descrierea proiectului : „ Parteneri pentru Politici Publice: Imbunatatirea Capacitatii de  

Colaborare a ONG-urilor  cu Administratia Publica in contextul Strategiei Europa 2020” 
  
 
Durata proiectului:  29 noiembrie 2012 – 28 noiembrie 2013 
 
Obiectivul general al proiectului este: „Cresterea capacitatii ONG-urilor in vederea sprijinirii 
administratiei publice din Romania pentru punerea in aplicare a politicilor publice rezultate in contextul 
Strategiei Europa 2020. “ 

 
2.   Obiectul procedurii de atribuire a contractului de achizitii publice 

 
Prezentul caiet de sarcini este elaborat in vederea atribuirii unui contract de achizitie publica prin 

care se vor organiza o serie de 9 evenimente, respectiv:  
‐ 3(trei) - întâlniri de lucru în vederea discutării proiectului „ Parteneri pentru Politici Publice: 

Imbunatatirea Capacitatii de  Colaborare a ONG-urilor  cu Administratia Publica in contextul 
Strategiei Europa 2020”; 

‐  1(unu) „Curs managementul politicilor publice”; 
‐  2(doua) -  „Cursuri manager proiecte”; 
‐  1(unu)- „Seminar si Conferinta de presa ”; 
‐  1(una)- „Conferinta nationala  ”;  

Orice organizatie/societate  interesata si care indeplineste criteriile minime poate depune oferta pentru 
serviciile solicitate. Nu se accepta depunerea de oferte pentru realizarea unei parti din aceste servicii. 
Serviciile solicitate in cadrul acestui contract constau in: 
• Servicii de organizare de evenimente, cod CPV: 79952000-2, Servicii pentru evenimente 
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3.   Specificatiile tehnice ale serviciilor solicitate 
 
Respectarea cu strictete a specificatiilor tehnice descrise in cele ce urmeaza reprezinta o conditie obligatorie 
pentru participarea la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica. 
 

I. Servicii de organizare de evenimente (întâlniri de lucru în cadrul 
proiectului) – 3 buc. 

Incepand cu luna martie si pana la finalul proiectului  
Durata: 4 ore 
Nr. persoane: 10-12 
Localitatea: Bucuresti: 
Coffee break :1 / intalnire; 
  

Data organizării acestor întâlniri, in perioada mai sus mentionat,  va fi anunţată prestatorului de catre 
autoritatea contractanta, pe bază de comandă, cu minim 5 zile inainte înaintea fiecărei întâlniri. Prestatorul va 
stabili împreună cu autoritatea contractanta detaliile de organizare a evenimentelor si va asigura buna 
esfăşurare a acestora, dupa cum urmează: d 

• închirierea şi amenajarea unei săli pentru desfăşurarea întâlnirilor de lucru cu o capacitate de 10-
12 de persoane;   

• organizarea unui Coffee break    pentru 10-12  participanţi.  
Alte cerinţe 
 
1.1 Închirierea sălii 
 
În ceea ce priveşte închirierea sălii aferente desfăşurării evenimentelor, Prestatorul va trebui să asigure 
espectarea următoarelor cerinţe: r 

• locatia   de   desfasurare   a   intalnirilor   va   fi   situată   într-o   zona   usor accesibila de la metrou 
si RATB max. 150 m ), in  municipiul Bucuresti. 

 
Oferta va conţine obligatoriu numele a 3 locaţii propuse  pentrueveniment, precum şi denumirea sălii 
sau orice alt element de identificare a acesteia. 
Ssala în care se desfăşoară evenimentele trebuie să aibă o capacitate coroborată cu numărul de 
participanţi 10-12 si să dispună de aer condiţionat/incalzire, dupa caz, precum si lumina naturala 

• aranjarea sălii trebuie să se realizeze de o aşa manieră încât să asigure confortul participanţilor la 
eveniment, precum şi o bună vizibilitate a proiecţiilor ce se vor realiza. Participanţii trebuie aşezati 
fie la o masă mare, fie la mese mai mici, astfel încât să poată scrie.  

 
• locaţia unde se desfăşoară evenimentele trebuie să fie dotată cu garderobă, spaţiu şi mobilier pentru 

secretariatul evenimentului, respectiv două mese, precum şi loc pentru depozitarea şi distribuirea 
materialelor promoţionale, în faţa sălii aferente desfăşurării evenimentelor.  

 
• sala va fi dotată cu: video-proiector  cu ecran dimensionat funcţie de caracteristicile sălii pentru 

spaţiul de proiecţie.   
 
1.2. Organizarea Coffee Break – ului, 
Durata: aprox. 15 – 20 minute; 
 
În ceea ce priveşte asigurarea serviciilor de coffee break,  prestatorul va trebui să respecte următoarele 
erinţe: c 
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• locatia trebuie să dispună de un spaţiu de intampinare a participantilor si de servire a cafelei 
suficient de mare pentru a permite deservirea în bune condiţii a 10-12  persoane ;  

•  în pauza de cafea de pe parcursul desfăşurării întâlnirilor de lucru  vor fi oferite cafea, ceai, apă 
plată, apă minerală, zahăr, îndulcitor, lapte pentru cafea, bauturi racoritoare, produse de patiserie 
dulce ;i sărată pentru 10-12  persoane;   

 
Orele de servire a cafelei vor fi comunicate prestatorului de servicii de către Autoritatea Contractantă cu cel 
puţin 5 zile înainte de fiecare intalnire, în baza agendei acesteia. 
 
Pe parcursul tuturor coffee break –urilor  furnizorul de servicii va asigura prezenţa a minimum 
1(una)persoana, personal propriu, pentru a menţine buna desfăşurare a acestora. 
 
Pentru derularea evenimentului, furnizarea serviciilor şi prezentarea documentelor de decont vor fi avute în 
vedere şi vor fi respectate toate dispozitiile legale prevăzute de legislatia în vigoare, precum şi prevederile 
legale pentru implementarea proiectelor finantate din Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative  . 
 
1.3. Alte precizări: 
Costurile pentru cheltuielile efectuate cu coffee break-ul vor fluctua în funcţie de numărul participanţilor. 
Pentru decontarea lor prestatorul va intocmi lista cu persoanele participante care vor semna de prezenta. 

 

II. Servicii de organizare de evenimente „Curs managementul politicilor 
publice” – 1 buc. 
 

Perioada: 22-24 februarie 2013* (de preferat) 
Durata: 2 zile 
Nr. persoane: 24; 
Nr. nopti de cazare: 1(una) pentru max. 15 persoane= 15 nopti cazare; 
Localitatea: Bucuresti: 
Cofee break :4 (patru) pentru max. 24 persoane  ; 
Masa pranz: 2(doua) pentru max. 24 persoane ; 
Cina: 1(una) pentru max. 24 persoane ; 
Mic dejun inclus: max 15 persoane; 

 
Prestatorul va stabili împreună cu autoritatea contractanta detaliile de organizare a evenimentelor si va 
asigura buna desfăşurare a acestuia, dupa cum urmează:  
 

• închirierea şi amenajarea unei săli pentru desfăşurarea cursului cu o capacitate de 24 de 
persoane;   

• asigurarea unei săli în imediata vecinătate a sălii pentru desfăşurarea întâlnirilor de lucru 
destinată intampinarii participantilor (secretariatul evenimentului) si servirea cafelei;  

• organizarea a 2 (doua) Coffee break-uri/zi    pentru 24 participanţi; 
• Organizarea mesei de pranz/zi pentru 24 participanti; 
• Organizarea mesei de seara pentru 24 participanti; 
• Mic dejun inclus: max 15 de participanti: 
• Asigurarea cazarii pentru max.15 de participanti; 
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Alte cerinţe 
 
2.1. Închirierea sălii 
 
În ceea ce priveşte închirierea sălii aferente desfăşurării evenimentelor, Prestatorul va trebui să asigure 
espectarea următoarelor cerinţe: r 

• locatia   de   desfasurare   a   evenimentului   va   fi   situată   într-un   hotel 3*,  usor accesibil de 
la metrou si RATB(max.150 m) , in   municipiul Bucuresti; locatia va fi identica cu locatia de 
cazare pentru participanti si pentru organizarea meselor.  

Oferta va conţine obligatoriu numele a 3 locaţii propuse pentru eveniment, precum şi denumirea sălii sau 
orice alt element de identificare a acesteia.   

  
• sala în care se desfăşoară evenimentele trebuie să aibă o capacitate coroborată cu numărul de 

participanţi 24 si să dispună de lumina naturala si aer condiţionat/incalzire, dupa caz;   
• aranjarea sălii trebuie să se realizeze de o aşa manieră încât să asigure confortul participanţilor la 

eveniment, precum şi o bună vizibilitate a proiecţiilor ce se vor realiza. Participanţii trebuie 
aşezati fie la o masă mare, fie la mese mai mici, astfel încât să poată scrie.   

• locaţia unde se desfăşoară evenimentele trebuie să fie dotată cu garderobă, spaţiu şi mobilier 
pentru secretariatul evenimentului, respectiv două mese, precum şi loc pentru depozitarea şi 
distribuirea materialelor promoţionale, în faţa sălii aferente desfăşurării evenimentelor.   

• sala va fi dotată cu: video-proiector  cu ecran dimensionat funcţie de caracteristicile sălii pentru 
spaţiul de proiecţie, instalaţie de sonorizare.  

 
2.2. Organizarea Coffee Break – ului, 
Durata: aprox. 15 – 20 minute; 
 
În ceea ce priveşte asigurarea serviciilor de coffee break,  prestatorul va trebui să respecte următoarele 
erinţe: c 

• locatia trebuie să dispună de un spaţiu de intampinare a participantilor si de servire a cafelei 
suficient de mare pentru a permite deservirea în bune condiţii a 24 de persoane ;  

•  în pauza de cafea de pe parcursul desfăşurării întâlnirilor de lucru  vor fi oferite cafea, ceai, apă 
plată, apă minerală, zahăr, îndulcitor, lapte pentru cafea, bauturi racoritoare, produse de patiserie 
dulce ;i sărată pentru 24 de  persoane;   

 
Orele de servire a cafelei vor fi comunicate prestatorului de servicii de către Autoritatea Contractantă cu cel 
puţin 5 zile înainte de organizarea evenimentului, în baza agendei acestuia. 
 
2.3. Asigurarea serviciilor de masă 
Î n ceea ce priveşte asigurarea serviciilor de masă, prestatorul va trebui să respecte următoarele cerinţe: 

• locatia trebuie sa fie situata in hotelul unde se asigura serviciile de cazare si organizare curs; 
• locatia trebuie să dispună de un spaţiu de intampinare a participantilor si de servire a cafelei 

suficient de mare pentru a permite deservirea în bune condiţii a 24 de persoane la mese ;  
• pe parcursul sesiunii de intampinare a participantilor, precum şi în pauza de cafea de pe 

parcursul desfăşurării cursului, vor fi oferite cafea, ceai, apă plată, apă minerală, zahăr, 
îndulcitor, lapte pentru cafea, bauturi racoritoare, produse de patiserie dulce ;i sărată pentru 24 
de persoane;   

• masa de prânz si cina pentru cei 24 de participanţi trebuie să fie servită într-o sală concepută 
special pentru această destinaţie, astfel încât toţi participanţii să poată fi aşezaţi pe scaune, la 
mese. Servirea se va face la masa   
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• masa de pranz si cina va fi compusa dintr-un meniu variat care să includă, pe durata desfasurarii 
evenimentului, minim 4 feluri de mâncare caldă, minim 4 feluri de aperitive, minim 3 feluri de 
salate, minim 3 feluri de desert, minim un meniu ovo-lacto-vegetarian. In timpul mesei se vor 
asigura pentru toţi participanţii cel puţin apă plată, apă minerală, bauturi racoritoare, cafea şi ceai 
(inclusiv zahar, indulcitori si lapte pentru cafea).   

• prestatorul va prezenta Autorităţii Contractante minim 2 opţiuni privind meniurile, opţiuni care 
să corespundă condiţiilor menţionate anterior si minim 1(un) meniu complet ovo-lacto-
vegetarian. 

 
Orele de servire a meselor şi de organizare a pauzelor de cafea vor fi comunicate prestatorului de servicii de 
către Autoritatea Contractantă cu cel puţin 5 zile înainte organizarea cursului, în baza agendei acestuia. 
 
Pe parcursul organizarii cursului furnizorul de servicii va asigura prezenţa a două persoane, personal propriu, 
pentru a menţine buna desfăşurare a acestora. 
 
Pentru derularea evenimentului, furnizarea serviciilor şi prezentarea documentelor de decont vor fi avute în 
vedere şi vor fi respectate toate dispozitiile legale prevăzute de legislatia în vigoare, precum şi prevederile 
legale pentru implementarea proiectelor finantate din Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative  . 
 
2.4. Asigurarea serviciilor de cazare 

• cazarea participantilor   va   fi   efectuata   într-un   Hotel,  usor accesibil de la metrou si 
RATB(max.150 m),  din   municipiul Bucuresti, categoria de clasificare: 3 * 

• cazarea participantilor se va realiza in camere duble cu paturi twin. 
Oferta va conţine obligatoriu numele locaţiei propuse pentru organizarea cursului, precum şi  orice alt 
element de identificare a acestuia. Se recomanda furnizarea de fotografii si planse ale locatiilor selectate. 
 
2.5. Alte precizări: 
Costurile pentru cheltuielile efectuate cu organizarea meselor, coffee break-ul si cazarea vor fluctua în 
funcţie de numărul participanţilor. Pentru decontarea lor prestatorul va intocmi lista cu persoanele 
participante care vor semna de prezenta. 
 
Facturarea pentru cazare si masa se va face separat cu cota TVA aferenta fiecarei activitati. 
 
Responsabilităţile personalului ofertantului  sunt:  

• informarea şi îndrumarea participanţilor  
• marcarea corespunzătoare a spaţiilor necesare activităţilor (săli de conferinţă, holuri, secretariat, săli 

de mese etc);   
• buna desfă;urare logistică si tehnica a evenimentului.  

 
Relaţia dintre participanţii la seminarii şi personalul de deservire care asigură derularea activităţilor se va 
face exclusiv prin intermediul coordonatorilor de eveniment, iar personalul de deservire va fi instruit privind 

odul de lucru şi cerintele Autorităţii Contractante. m 
Autoritatea Contractantă nu este responsabilă pentru nici un fel de cheltuieli suplimentare generate de 
preluarea unor instrucţiuni ale participanţilor la seminarii, suplimentare faţă de pachetul inclus în contractul 
specific, direct de către personalul de deservire, acestea fiind exclusiv în sarcina operatorilor economici care 
sigură deservirea şi a participanţilor care dau astfel de instrucţiuni. a 

Cerinţele minimale din prezentul caietul de sarcini se aplică cumulativ. 
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III. Servicii de organizare de evenimente „Seminar si conferinta de presa” – 1 
buc. 

Perioada: 25 aprilie 2013* (de preferat) 
Durata: 1 zi 
Nr. persoane: 25-30; 
Localitatea: Bucuresti: 
Cofee break : 2(doua) pentru 25-30 persoane  ; 
Masa pranz: 1(una) pentru 25-30 persoane ; 

 
Prestatorul va stabili împreună cu autoritatea contractanta detaliile de organizare a evenimentelor si va 
asigura buna desfăşurare a acestora, dupa cum urmează:  

• închirierea şi amenajarea unei săli pentru desfăşurarea seminarului si conferintei de presa cu o 
capacitate de 25-30 de persoane;   

• asigurarea unei săli în imediata vecinătate a sălii pentru desfăşurarea întâlnirilor de lucru 
destinată intampinarii participantilor (secretariatul evenimentului) si servirea cafelei;  

• organizarea unui Coffee break  pentru 25-30 de  participanţi; 
• Organizarea mesei de pranz pentru 25-30 de participanti; 

 
Alte cerinţe 
 
3.1. Închirierea sălii 
În ceea ce priveşte închirierea sălii aferente desfăşurării evenimentelor, Prestatorul va trebui să asigure 
espectarea următoarelor cerinţe: r 

• locatia   de   desfasurare   a   evenimentului   va   fi   situată   într-o zona  usor accesibila de la 
metro si RATB(max.150 m), in   municipiul Bucuresti; locatia va fi identica cu locatia 
organizarea mesei.  

Oferta va conţine obligatoriu numele a 3 locaţii propuse propuse pentru eveniment, precum şi denumirea 
s  ălii sau orice alt element de identificare a acesteia.  

• sala în care se desfăşoară evenimentele trebuie să aibă o capacitate coroborată cu numărul de 
participanţi 25-30 si să dispună de lumina naturala si aer condiţionat/incalzire, dupa caz;   

• aranjarea sălii trebuie să se realizeze de o aşa manieră încât să asigure confortul participanţilor la 
eveniment, precum şi o bună vizibilitate a proiecţiilor ce se vor realiza. Participanţii trebuie 
aşezati fie la o masă mare, fie la mese mai mici, astfel încât să poată scrie.   

• locaţia unde se desfăşoară evenimentele trebuie să fie dotată cu garderobă, spaţiu şi mobilier 
pentru secretariatul evenimentului, respectiv două mese, precum şi loc pentru depozitarea şi 
distribuirea materialelor promoţionale, în faţa sălii aferente desfăşurării evenimentelor.   

• sala va fi dotată cu: video-proiector  cu ecran dimensionat funcţie de caracteristicile sălii pentru 
spaţiul de proiecţie, instalaţie de sonorizare.  

 
3.2. Organizarea Coffee Break – ului, 
Durata: aprox. 15 – 20 minute; 
În ceea ce priveşte asigurarea serviciilor de coffee break,  prestatorul va trebui să respecte următoarele 
erinţe: c 

• locatia trebuie să dispună de un spaţiu de intampinare a participantilor si de servire a cafelei 
suficient de mare pentru a permite deservirea în bune condiţii a 25-30 de persoane ;  

•  în pauza de cafea de pe parcursul desfăşurării întâlnirilor de lucru  vor fi oferite cafea, ceai, apă 
plată, apă minerală, zahăr, îndulcitor, lapte pentru cafea, bauturi racoritoare, produse de patiserie 
dulce ;i sărată pentru 25-30 de  persoane;   

Orele de servire a cafelei vor fi comunicate prestatorului de servicii de către Autoritatea Contractantă cu cel 
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puţin 5 zile înainte de organizarea evenimentului, în baza agendei acestuia. 
 
3.3. Asigurarea serviciilor de masă 
Î n ceea ce priveşte asigurarea serviciilor de masă, prestatorul va trebui să respecte următoarele cerinţe: 

• locatia trebuie sa fie situata in hotelul unde se asigura serviciile de cazare si organizare seminar; 
• locatia trebuie să dispună de un spaţiu de intampinare a participantilor si de servire a cafelei 

suficient de mare pentru a permite deservirea în bune condiţii a 30 de persoane la mese ;  
• pe parcursul sesiunii de intampinare a participantilor, precum şi în pauza de cafea de pe 

parcursul desfăşurării seminarului, vor fi oferite cafea, ceai, apă plată, apă minerală, zahăr, 
îndulcitor, lapte pentru cafea, bauturi racoritoare, produse de patiserie dulce ;i sărată pentru max 
30 de persoane;   

• masa de prânz pentru cei 30 de participanţi trebuie să fie servită într-o sală concepută special 
pentru această destinaţie, astfel încât toţi participanţii să poată fi aşezaţi pe scaune, la mese.    

• masa de pranz si cina va fi compusa dintr-un meniu variat care, pe durata desfasurarii 
evenimentului, să includă minim 4 feluri de mâncare caldă, minim 4 feluri de aperitive, minim 3 
feluri de salate, minim 3 feluri de desert, minim un meniu ovo-lacto-vegetarian. In timpul mesei 
se vor asigura pentru toţi participanţii cel puţin apă plată, apă minerală, bauturi racoritoare, cafea 
şi ceai (inclusiv zahar, indulcitori si lapte pentru cafea).   

• prestatorul va prezenta Autorităţii Contractante minim 2 opţiuni privind meniurile, opţiuni care 
să corespundă condiţiilor menţionate anterior si minim 1(un) meniu complet ovo-lacto-
vegetarian. 

 
Orele de servire a meselor şi de organizare a pauzelor de cafea vor fi comunicate prestatorului de servicii de 
către Autoritatea Contractantă cu cel puţin 5 zile înainte de organizarea seminarului si conferintei de presa, în 
baza agendei acestuia. 
 
Pe parcursul organizarii evenimentului furnizorul de servicii va asigura prezenţa a două persoane, personal 
propriu, pentru a menţine buna desfăşurare a acestuia. 
 
Pentru derularea evenimentului, furnizarea serviciilor şi prezentarea documentelor de decont vor fi avute în 
vedere şi vor fi respectate toate dispozitiile legale prevăzute de legislatia în vigoare, precum şi prevederile 
legale pentru implementarea proiectelor finantate din Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative  . 
 
3.4. Alte precizări: 
Costurile pentru cheltuielile efectuate cu organizarea meselor, coffee break-ului vor fluctua în funcţie de 
numărul participanţilor.  

Facturarea pentru cazare si masa se va face separat cu cota de TVA aferenta fiecarei activitati  

Responsabilităţile personalului ofertantului sunt:  
- informarea şi îndrumarea participanţilor   
- marcarea corespunzătoare a spaţiilor necesare activităţilor (săli de conferinţă, holuri, secretariat, 
săli de mese etc);   

- buna desfă;urare logistică si tehnica a evenimentului.  
 
Relaţia dintre participanţii la seminarii şi personalul de deservire care asigură derularea activităţilor se va 
face exclusiv prin intermediul coordonatorilor de eveniment, iar personalul de deservire va fi instruit privind 
modul de lucru şi cerintele Autorităţii Contractante. 
 
Autoritatea Contractantă nu este responsabilă pentru nici un fel de cheltuieli suplimentare generate de 
preluarea unor instrucţiuni ale participanţilor la seminarii, suplimentare faţă de pachetul inclus în contractul 
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specific, direct de către personalul de deservire, acestea fiind exclusiv în sarcina operatorilor economici care 
asigură deservirea şi a participanţilor care dau astfel de instrucţiuni. 
 
Se va asigura semnarea unor liste de prezenţă pentru eveniment şi se va asigura informarea oportună a 
reprezentanţilor Autorităţii Contractante în ceea ce priveşte prezenţa participanţilor, apariţia unor persoane 
neincluse în listele iniţiale, cerinţe ale participanţilor sau alte aspecte relevante. 
 
Cerinţele minimale din prezentul   caietul de sarcini se aplică cumulativ. 
 

 

IV. Servicii de organizare de evenimente „Curs manager proiecte” – 2 buc. 
Perioada: 21-23 iunie 2013 si 5-7 iulie 2013* (de preferat) 
Durata: 3+3 zile 
Nr. persoane: 23; 
Nr. nopti de cazare: 6(sase) pentru max. 16 persoane 
Localitatea: Bucuresti: 
Cofee break : 2(doua)/zi= 12 pentru max. 23 persoane  ; 
Masa pranz: 6(sase) pentru max. 23 persoane ; 
Cina: 6(sase) pentru max. 16 persoane ;  

 
Prestatorul va stabili împreună cu autoritatea contractanta detaliile de organizare a evenimentelor si va 
asigura buna desfăşurare a acestora, dupa cum urmează:  
 

• închirierea şi amenajarea unei săli pentru desfăşurarea cursului cu o capacitate de 23 de 
persoane;   

• asigurarea unei săli în imediata vecinătate a sălii pentru desfăşurarea întâlnirilor de lucru 
destinată intampinarii participantilor (secretariatul evenimentului) si servirea cafelei;  

• organizarea a 2 (doua) Coffee break/zi    pentru 23  participanţi; 
• Organizarea mesei de pranz/zi pentru 23 participanti; 
• Organizarea mesei de seara pentru 23 participanti; 
• Mic dejun inclus: max 16 de participanti; 
• Servicii de cazare pentru max 16 de participanti; 

 
Alte cerinţe 
 
4.1. Închirierea sălii 
 
În ceea ce priveşte închirierea sălii aferente desfăşurării evenimentelor, Prestatorul va trebui să asigure 
espectarea următoarelor cerinţe: r 

• locatia   de   desfasurare   a   evenimentului   va   fi   situată   într-un   hotel 3*, usor accesibil de 
la metrou si RATB(max. 150m),   in   municipiul Bucuresti; locatia va fi identica cu locatia de 
cazare pentru participanti si pentru organizarea meselor Oferta va conţine obligatoriu numele a 3 
locaţii propuse pentru eveniment, precum şi denumirea sălii sau orice alt element de identificare 
a acesteia.   

  
• sala în care se desfăşoară evenimentele trebuie să aibă o capacitate coroborată cu numărul de 

participanţi 23 si să dispună de lumina naturala si aer condiţionat/incalzire, dupa caz;   
• aranjarea sălii trebuie să se realizeze de o aşa manieră încât să asigure confortul participanţilor la 

eveniment, precum şi o bună vizibilitate a proiecţiilor ce se vor realiza. Participanţii trebuie 
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aşezati fie la o masă mare, fie la mese mai mici, astfel încât să poată scrie.   
• locaţia unde se desfăşoară evenimentele trebuie să fie dotată cu garderobă, spaţiu şi mobilier 

pentru secretariatul evenimentului, respectiv două mese, precum şi loc pentru depozitarea şi 
distribuirea materialelor promoţionale, în faţa sălii aferente desfăşurării evenimentelor.   

• sala va fi dotată cu: video-proiector  cu ecran dimensionat funcţie de caracteristicile sălii pentru 
spaţiul de proiecţie, instalaţie de sonorizare daca este cazul.  

4.2. Organizarea Coffee Break – ului, 
Durata: aprox. 15 – 20 minute; 
În ceea ce priveşte asigurarea serviciilor de coffee break,  prestatorul va trebui să respecte următoarele 
erinţe: c 

• locatia trebuie să dispună de un spaţiu de intampinare a participantilor si de servire a cafelei 
suficient de mare pentru a permite deservirea în bune condiţii a 23 de persoane ;  

•  în pauza de cafea de pe parcursul desfăşurării întâlnirilor de lucru  vor fi oferite cafea, ceai, apă 
plată, apă minerală, zahăr, îndulcitor, lapte pentru cafea, bauturi racoritoare, produse de patiserie 
dulce ;i sărată pentru 23 de  persoane;   

 
Orele de servire a cafelei vor fi comunicate prestatorului de servicii de către Autoritatea Contractantă cu cel 
puţin 5 zile înainte de organizarea evenimentului, în baza agendei acestuia. 
 
4.3. Asigurarea serviciilor de masă 
Î n ceea ce priveşte asigurarea serviciilor de masă, prestatorul va trebui să respecte următoarele cerinţe: 

• locatia trebuie sa fie situata in hotelul unde se asigura serviciile de cazare si organizare curs; 
• locatia trebuie să dispună de un spaţiu de intampinare a participantilor si de servire a cafelei 

suficient de mare pentru a permite deservirea în bune condiţii a 23 de persoane la mese ;  
• pe parcursul sesiunii de intampinare a participantilor, precum şi în pauza de cafea de pe 

parcursul desfăşurării cursului, vor fi oferite cafea, ceai, apă plată, apă minerală, zahăr, 
îndulcitor, lapte pentru cafea, bauturi racoritoare, produse de patiserie dulce ;i sărată pentru 23 
de persoane;   

• masa de prânz si cina pentru cei 23 de participanţi trebuie să fie servită într-o sală concepută 
special pentru această destinaţie, astfel încât toţi participanţii să poată fi aşezaţi pe scaune, la 
mese. Servirea se va face la masa   

• masa de pranz si cina va fi compusa dintr-un meniu variat care, pe durata desfasurarii 
evenimentului, să includă minim 4 feluri de mâncare caldă, minim 4 feluri de aperitive, minim 3 
feluri de salate, minim 3 feluri de desert, minim un meniu ovo-lacto-vegetarian. In timpul mesei 
se vor asigura pentru toţi participanţii cel puţin apă plată, apă minerală, bauturi racoritoare, cafea 
şi ceai (inclusiv zahar, indulcitori si lapte pentru cafea).   

• prestatorul va prezenta Autorităţii Contractante minim 2 opţiuni privind meniurile, opţiuni care 
să corespundă condiţiilor menţionate anterior si minim 1(un) meniu complet ovo-lacto-
vegetarian. 

 
Orele de servire a meselor şi de organizare a pauzelor de cafea vor fi comunicate prestatorului de servicii de 
către Autoritatea Contractantă cu cel puţin 5 zile înainte organizarea cursului, în baza agendei acestuia. 
 
Pe parcursul organizarii cursului furnizorul de servicii va asigura prezenţa unei persoane din personalul 
propriu, pentru a menţine buna desfăşurare a acestora. 
 
Pentru derularea evenimentului, furnizarea serviciilor şi prezentarea documentelor de decont vor fi avute în 
vedere şi vor fi respectate toate dispozitiile legale prevăzute de legislatia în vigoare, precum şi prevederile 
legale pentru implementarea proiectelor finantate din Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative  . 
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4.4. Asigurarea serviciilor de cazare 
• cazarea participantilor   va   fi   efectuata   într-un   Hotel,  usor accesibil de la metrou si 

RATB(max.150 m),  din   municipiul Bucuresti, categoria de clasificare: 3 * 
• cazarea participantilor se va realiza in camere duble cu paturi twin. 

  Oferta va conţine obligatoriu numele locaţiei propuse pentru organizarea cursului, precum şi  orice 
alt element de identificare a acestuia. Se recomanda furnizarea de fotografii si planse ale locatiilor selectate. 
 
4.5. Alte precizări: 
Costurile pentru cheltuielile efectuate cu organizarea meselor, coffee break-ul si cazarea vor fluctua în 
funcţie de numărul participanţilor. Pentru decontarea lor prestatorul va intocmi lista cu persoanele 
participante care vor semna de prezenta. 

Facturarea pentru cazare si masa se va face separat cu cota de TVA aferenta fiecarei activitat 

Responsabilităţile personalului ofertantului  sunt:  
• informarea şi îndrumarea participanţilor  
• marcarea corespunzătoare a spaţiilor necesare activităţilor (săli de conferinţă, holuri, secretariat, săli 

de mese etc);   
• buna desfă;urare logistică si tehnica a evenimentului.  

 
Relaţia dintre participanţii la seminarii şi personalul de deservire care asigură derularea activităţilor se va 
face exclusiv prin intermediul coordonatorilor de eveniment, iar personalul de deservire va fi instruit privind 

odul de lucru şi cerintele Autorităţii Contractante. m  
Autoritatea Contractantă nu este responsabilă pentru nici un fel de cheltuieli suplimentare generate de 
preluarea unor instrucţiuni ale participanţilor la seminarii, suplimentare faţă de pachetul inclus în contractul 
specific, direct de către personalul de deservire, acestea fiind exclusiv în sarcina operatorilor economici care 
sigură deservirea şi a participanţilor care dau astfel de instrucţiuni. a 

Se va asigura semnarea unor liste de prezenţă pentru eveniment şi se va asigura informarea oportună a 
reprezentanţilor Autorităţii Contractante în ceea ce priveşte prezenţa participanţilor, apariţia unor persoane 
neincluse în listele iniţiale, cerinţe ale participanţilor sau alte aspecte relevante. 
 
Cerinţele minimale din prezentul caiet de sarcini se aplică cumulativ. 
 

 

V. Servicii de organizare de evenimente „Conferinta Nationala ” – 1 buc. 
 

Perioada: 9-10-11 octombrie 2013* (de preferat) 
Durata: 3 zile 
Nr. persoane: 60; 
Nr. nopti de cazare:2(doua) pentru max. 60 persoane = 120 nopti; 
Localitatea: pe Valea Prahovei 
Cofee break : 2(doua)/zi = 4 pentru max. 60 persoane  ; 
Masa pranz: 2(doua) pentru max. 60 persoane ; 
Cina: 2(doua) pentru max. 60 persoane ; 
 
Prestatorul va stabili împreună cu autoritatea contractanta detaliile de organizare a evenimentelor si va 
asigura buna desfăşurare a acestora, dupa cum urmează:  

• închirierea şi amenajarea unei săli pentru desfăşurarea evenimentului cu o capacitate de 60 de 
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persoane;   
• asigurarea unei săli în imediata vecinătate a sălii pentru desfăşurarea întâlnirilor de lucru 

destinată intampinarii participantilor (secretariatul evenimentului) si servirea cafelei;  
• organizarea a 2(doua) Coffee break/zi  pentru 60 de  participanţi; 
• Organizarea mesei de pranz/zi pentru 60 de participanti; 
• Organizarea mesei de seara pentru 60 de participanti; 
• Mic dejun inclus: 60 de participanti: 
• Asigurarea cazarii pentru 60 de participanti; 

 
Alte cerinţe 
 
5.1. Închirierea sălii 
În ceea ce priveşte închirierea sălii aferente desfăşurării evenimentelor, Prestatorul va trebui să asigure 
espectarea următoarelor cerinţe: r 

• locatia   de   desfasurare   a   evenimentului   va   fi   situată   într-un   hotel 3*    de pe Valea 
Prahovei; locatia va fi identica cu locatia de cazare pentru participanti si pentru organizarea 
meselor.  

• In gara din statiune propusa pentru desfasurarea evenimentului este obligatoriu sa opreasca toate 
tipurile de tren (accelerat, rapid, inter-city). 

Oferta va conţine obligatoriu numele a 3 locaţii propuse pentru eveniment, precum şi denumirea sălii sau 
o  rice alt element de identificare a acesteia.  

• sala în care se desfăşoară evenimentele trebuie să aibă o capacitate coroborată cu numărul de 
participanţi 60 si să dispună de lumina naturala si aer condiţionat/incalzire, dupa caz;   

• aranjarea sălii trebuie să se realizeze de o aşa manieră încât să asigure confortul participanţilor la 
eveniment, precum şi o bună vizibilitate a proiecţiilor ce se vor realiza. Participanţii trebuie 
aşezati fie la o masă mare, fie la mese mai mici, astfel încât să poată scrie.   

• locaţia unde se desfăşoară evenimentele trebuie să fie dotată cu garderobă, spaţiu şi mobilier 
pentru secretariatul evenimentului, respectiv două mese, precum şi loc pentru depozitarea şi 
distribuirea materialelor promoţionale, în faţa sălii aferente desfăşurării evenimentelor.   

• sala va fi dotată cu: video-proiector  cu ecran dimensionat funcţie de caracteristicile sălii pentru 
spaţiul de proiecţie, instalaţie de sonorizare.  

 
5.2. Organizarea Coffee Break – ului, 
Durata: aprox. 15 – 20 minute; 
În ceea ce priveşte asigurarea serviciilor de coffee break,  prestatorul va trebui să respecte următoarele 
erinţe: c 

• locatia trebuie să dispună de un spaţiu de intampinare a participantilor si de servire a cafelei 
suficient de mare pentru a permite deservirea în bune condiţii a 60 de persoane ;  

•  în pauza de cafea de pe parcursul desfăşurării întâlnirilor de lucru  vor fi oferite cafea, ceai, apă 
plată, apă minerală, zahăr, îndulcitor, lapte pentru cafea, bauturi racoritoare, produse de patiserie 
dulce ;i sărată pentru 60 de  persoane;  

Orele de servire a cafelei vor fi comunicate prestatorului de servicii de către Autoritatea Contractantă cu cel 
puţin 5 zile înainte de organizarea evenimentului, în baza agendei acestuia. 
 
5.3. Asigurarea serviciilor de masă 
 
În ceea ce priveşte asigurarea serviciilor de masă, prestatorul va trebui să respecte următoarele cerinţe: 

• locatia trebuie sa fie situata in hotelul unde se asigura serviciile de cazare si organizare curs; 
• locatia trebuie să dispună de un spaţiu de intampinare a participantilor si de servire a cafelei 

suficient de mare pentru a permite deservirea în bune condiţii a 60 de persoane la mese ;  
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• pe parcursul sesiunii de intampinare a participantilor, precum şi în pauza de cafea de pe 
parcursul desfăşurării cursului, vor fi oferite cafea, ceai, apă plată, apă minerală, zahăr, 
îndulcitor, lapte pentru cafea, bauturi racoritoare, produse de patiserie dulce ;i sărată pentru 60 
de persoane;   

• masa de prânz si cina pentru cei 60 de participanţi trebuie să fie servită într-o sală concepută 
special pentru această destinaţie, astfel încât toţi participanţii să poată fi aşezaţi pe scaune, la 
mese. Servirea se va face la masa   

• masa de pranz si cina va fi compusa dintr-un meniu variat care să includă minim 4 feluri de 
mâncare caldă, minim 4 feluri de aperitive, minim 3 feluri de salate, minim 3 feluri de desert, 
minim un meniu ovo-lacto-vegetarian. In timpul mesei se vor asigura pentru toţi participanţii cel 
puţin apă plată, apă minerală, bauturi racoritoare, cafea şi ceai (inclusiv zahar, indulcitori si lapte 
pentru cafea).   

• prestatorul va prezenta Autorităţii Contractante minim 2 opţiuni privind meniurile, opţiuni care 
să corespundă condiţiilor menţionate anterior si minim 1(un) meniu complet ovo-lacto-
vegetarian.  

Orele de servire a meselor şi de organizare a pauzelor de cafea vor fi comunicate prestatorului de servicii de 
către Autoritatea Contractantă cu cel puţin 5 zile înainte organizarea evenimentului, în baza agendei acestora. 
 
Pe parcursul organizarii cursului furnizorul de servicii va asigura prezenţa a două persoane, personal propriu, 
pentru a menţine buna desfăşurare a acestora. 
 
Pentru derularea evenimentului, furnizarea serviciilor şi prezentarea documentelor de decont vor fi avute în 
vedere şi vor fi respectate toate dispozitiile legale prevăzute de legislatia în vigoare, precum şi prevederile 
legale pentru implementarea proiectelor finantate din Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative  . 
 
 
5.4. Asigurarea serviciilor de cazare 

• cazarea participantilor   va   fi   efectuata   într-un   Hotel  de pe Valea Prahovei, categoria de 
clasificare: 3 * 

• cazarea participantilor se va realiza in camere duble cu paturi twin. 
 

In gara din statiunea propusa pentru desfasurarea evenimentului este obligatoriu sa opreasca urmatoarele 
tipuri de tren: accelerat/rapid/intercity. 
 
Oferta va conţine obligatoriu numele a 3 locaţii propuse pentru organizarea cursului, precum şi  orice alt 
element de identificare a acestuia. Se recomanda furnizarea de fotografii si planse ale locatiilor selectate. 
 
5.5. Alte precizări: 
Costurile pentru cheltuielile efectuate cu organizarea meselor, coffee break-ul si cazarea vor fluctua în 
funcţie de numărul participanţilor. Pentru decontarea lor prestatorul va intocmi lista cu persoanele 
participante care vor semna de prezenta. 
 
Facturarea pentru cazare si masa se va face separat cu cota de TVA aferenta fiecarei activitati  
 
Responsabilităţile personalului ofertantului  sunt:  

• informarea şi îndrumarea participanţilor  
• marcarea corespunzătoare a spaţiilor necesare activităţilor (săli de conferinţă, holuri, secretariat, săli 

de mese etc);   
• buna desfă;urare logistică si tehnica a evenimentului.  
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Relaţia dintre participanţii la seminarii şi personalul de deservire care asigură derularea activităţilor se va 
face exclusiv prin intermediul coordonatorilor de eveniment, iar personalul de deservire va fi instruit privind 

odul de lucru şi cerintele Autorităţii Contractante. m 
Autoritatea Contractantă nu este responsabilă pentru nici un fel de cheltuieli suplimentare generate de 
preluarea unor instrucţiuni ale participanţilor la seminarii, suplimentare faţă de pachetul inclus în contractul 
specific, direct de către personalul de deservire, acestea fiind exclusiv în sarcina operatorilor economici care 
sigură deservirea şi a participanţilor care dau astfel de instrucţiuni. a 

Se va asigura semnarea unor liste de prezenţă pentru eveniment şi se va asigura informarea oportună a 
reprezentanţilor Autorităţii Contractante în ceea ce priveşte prezenţa participanţilor, apariţia unor persoane 
neincluse în listele iniţiale, cerinţe ale participanţilor sau alte aspecte relevante. 
 
Cerinţele minimale din prezentul caietul de sarcini se aplică cumulativ. 
 
Nerespectarea conditiilor minimale din caietul de sarcini va conduce la declararea ofertei ca neconforma. 
 

 
Intocmit:         Aprobat: 

Cornel Poteca         Ioana Ciută 

 

Expert achizitii publice        Director Executiv 


		2013-01-17T16:34:37+0200
	CIUTA IOANA




