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SPECIFICAȚII TEHNICE 

 

DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI 
În vederea achiziţionării de servicii de organizare evenimente in cadrul proiectului  

„ȘANSĂ pentru Beceni – Împreună reușim” 
Nr. Contract de finanțare: POCU/140/4/2/114909 

 

I. FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI 

 La depunerea ofertelor, ofertanţii trebuie să respecte toate instrucţiunile, formularele și specificațiile 
tehnice conţinute în această documentaţie.  Anexele şi formularele prevăzute în cadrul documentaţiei trebuie 
completate în mod corespunzător. Formularele, declaraţiile şi certificatele prevăzute trebuie semnate (nume, 
prenume, semnătura) şi ştampilate, în original, dacă nu se specifică altfel, de persoanele sau instituţiile autorizate. 

 
I.1) DENUMIRE, ADRESA DE CONTACT BENEFICIAR 

Denumire oficială:  
Asociatia - Centrul de formare profesionala, orientare, consiliere si plasarea fortei de munca "FORMATEMP" 
Adresă: Bucuresti, Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 25, Bloc WILSON, Et.7, Ap.14, Sector 1 
Localitate: Bucuresti Cod postal: - Ţara: România 
Punct(e) de contact: 
În atenţia: Gheorghe Valentin Dimon 
POCU/140/4/2/114909 

Telefon:  031100 68 25 
E-mail: office.formatemp@gmail.com  

 
Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 3 
(înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor) 

 
  I.2) OBIECTUL CONTRACTULUI 

 
I.2.1) Denumirea contractului/concursului/proiectului  
„Servicii de organizare evenimente” in cadrul proiectului „ȘANSĂ pentru Beceni – Împreună reușim 
I.2.2) Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor 
a) Lucrari                                   □ B) Produse                   □ c) Servicii                            X 
I.2.3) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizițiile) 
 Vocabular principal  
Obiect principal 79951000-5–Servicii de organizare seminarii 

79952000-2–Servicii pentru evenimente 
79950000-8–Servicii de organizare de expoziţii, 
de târguri şi de congrese 

 

I.2.4) Împărțire în loturi       da □ nu X 
Dacă da, este necesar să se depună oferte pentru (bifați o singură căsuță): 
un singur lot                                  □ 
 

unul sau mai multe loturi              □ toate loturile                                  □ 
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I.2) VALOAREA CONTRACTULUI 

I.2.1) Valoare estimată (fără ajustare de preț)  
Valoarea estimată totală fără TVA: 302.788,1 lei    
(360.317,84 TVA inclus) 
I.2.2) Principalele modalități de finanțare și plată:  
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 

 
I.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 

Durata în luni: de la data atribuirii contractului până la 31.01.2023 

 
II: GRAFICUL DE DESFĂȘURARE A PROCEDURII DE ATRIBUIRE 
 

ACTIVITATEA DATA ORA LOCAȚIA 
Publicare anunț  04.08.2021  Site www.sansa-beceni.ro  
Termen limită de solicitare a 
clarificărilor de către 
potențialii ofertanți 

06.08.2021 12:00 Solicitările de clarificări pot fi depuse prin e-
mail la office.formatemp@gmail.com  

Termen limită de transmitere 
a răspunsurilor la clarificări 
către ofertanți 

08.08.2021 16:00 Site www.sansa-beceni.ro 
Meniu achizitii, si prin e-mail 

Termen limită de depunere a 
ofertelor 

09.08.2021 10:00 Ofertele se depun prin e-mail la 
office.formatemp@gmail.com 

Publicarea anunțului de 
semnare a contractului cu 
câștigătorul contractului  

În maxim 3 zile 
calendaristice de la 
semnarea 
contractului de 
achiziție 

 Site www.sansa-beceni.ro 
Meniu achizitii, si prin e-mail 

 
 
 

III.1) CONDIȚII DE PARTICIPARE 
III.1.1) Documente de eligibilitate 
Se vor prezenta următoarele documente: 

- documentele care dovedesc forma de înregistrare a operatorului economic, respectiv Certificatul 
constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului în raza căruia este situat sediul ofertantului, din 
care să rezulte cel puțin informațiile legate de structura acționarilor, reprezentanților legali și obiectul 
de activitate. (CAEN 8230) Certificatul constatator trebuie să conțină date actuale/reale la termenul 
limită stabilit pentru depunerea ofertelor. Se va prezenta extras online ONRC. Sau document scanat. 

Notă: 
a. În cazul persoanelor fizice autorizate se va prezenta autorizația de funcționare sau alte documente 
echivalente din care să rezulte competența acestora de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract. 
b. Operatorii economici nerezidenți (străini): vor prezenta documente care dovedesc o formă de 
înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional, din care să rezulte abilitarea persoanei 
juridice/fizice străine de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract, în conformitate cu țara de 
origine/țara în care operatorul economic este stabilit.  
 

- Declarație conflict de interese – Formularul 1, atașat la prezentele specificații tehnice.  

http://www.sansa-beceni.ro/
mailto:office.formatemp@gmail.com
http://www.sansa-beceni.ro/
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III.1.2) Capacitatea tehnică și/sau profesională 
Informații și/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru 
evaluarea respectării cerințelor menționate 

Modalitate de îndeplinire 

Cerința nr. 1 – Experiența similară 
În scopul asigurării competenței profesionale a 
Ofertantului, se solicită dovada că acesta a prestat 
servicii de același tip (organizare evenimente) care sa 
includa cazare, servicii de masa, organizare conferinte, 
etc. 

 
 

Cerințele se vor considera îndeplinite în măsura în 
care operatorul economic pune la dispoziție 
documente suport corespunzătoare: 

Se solicita minim 3 recomandari din partea 
beneficiarilor sau minim 3 contracte similare. 

 
 

V PROCEDURA 
 
IV.1)  PROCEDURA 

Tipul procedurii: 
Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire - Online pe site-ul AC www.sansa-Beceni.ro  

 
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE  

Cel mai mic preț                                                                                                                          
Sau 
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic                                                               X 

 
IV.3) INFORMAȚII ADMINISTRATIVE 

IV.3.1) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare: 
Română  
IV.3.2) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta: 30 de zile de la termenul 
limită de primire a ofertelor 

 
IV.4). PREZENTAREA OFERTEI 

IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice 
a. Propunerea tehnică se va întocmi conform Formularului 2, în limba română, într-o manieră organizată, astfel 
încât procesul de evaluare a ofertelor să permită identificarea facilă a corespondenţei informaţiilor cuprinse în 
ofertă cu specificaţiile tehnice. 
b. În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul că nu sunt respectate  elementele 
propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini), beneficiarul îşi 
rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul şi de a solicita sistarea serviciilor. 
c. Ofertanţii au libertatea de a-şi prevedea propriile consumuri şi metodologii de prestare a serviciilor, cu 
respectarea cerinţelor cantitative şi calitative prevăzute în specificațiile tehnice/actele normative în vigoare care 
reglementează prestarea respectivelor servicii. În acest sens, ofertanţii trebuie să aloce în planul de proiect 
timpi suficienţi de verificare şi validare din punct de vedere cantitativ şi calitativ a serviciilor prestate în cadrul 
contractului. 
d. Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatată în privinţa documentelor ofertei, în raport cu 
specificațiile tehnice ori prevederile legislaţiei în vigoare poate conduce la declararea ofertei ca fiind 
neconformă. 
e. În cazul lipsei unui document aferent propunerii financiare/tehnice şi/sau completarea greşită a unui 
document ori neprezentarea acestuia în forma solicitată, sunt considerate incidente prevederile de la lit. d) de 
mai sus. 

http://www.sansa-beceni.ro/


 
 

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare 
Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze preţul total.  
Ofertantul trebuie să prezinte oferta financiară detaliată și structurată conform Formularului 3.  
Prețurile vor fi exprimate în Lei fără TVA. Prețul din oferta financiară va fi ferm și nu se va actualiza. Contractul 
va fi încheiat în lei. Oferta va cuprinde inclusiv termenul de prestare a serviciilor, în funcție de data plasării 
comenzii. 
Notă 
Beneficiarul se obligă să achite numai serviciile efectiv prestate, pe bază de documente justificative.     
Valoarea totală decontată în baza contractului de prestări servicii ce urmează a fi atribuit poate fi mai mică 
decât preţul total ofertat în cadrul procedurii. 
 
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei 
Ofertele vor fi transmise exclusiv prin poștă electronica la adresa office.formatemp@gmail.com 

 
 
 

Specificații tehnice 
 

Privind achiziţionarea serviciilor de organizare evenimente in cadrul proiectului  
„ȘANSĂ pentru Beceni – Împreună reușim” 

Nr. Contract de finanțare: POCU/140/4/2/114909 
 
 
 

I. INTRODUCERE 
Această secțiune conţine condiţii tehnice şi calitative, cerinţe de bază, solicitate de către beneficiarul 

proiectului, în funcţie de care se vor evalua ofertele. 
Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens, orice ofertă care se abate de la aceste 

prevederi va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui 
nivel calitativ superior cerinţelor minimale solicitate. 

 
II. SCURTĂ DESCRIERE A PROIECTULUI ÎN CADRUL CĂRUIA SE ACHIZIŢIONEAZĂ SERVICIILE 

 
PROIECT: „ȘANSĂ pentru Beceni – Împreună reușim” Nr. Contract de finanțare: POCU/140/4/2/114909 - 
cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 

BENEFICIARUL PROIECTULUI:  Asociatia - Centrul de formare profesionala, orientare, consiliere si plasarea fortei 
de munca "FORMATEMP"          

DURATA PROIECTULUI: 36 LUNI    
 
Obiectivul general:  
 
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 
OBIECTIVUL GENERAL al proiectului il reprezinta reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si 
excluziune sociala din comunitatea marginalizata a com.Beceni, judetul Buzau, prin implementarea de masuri 
integrate. Proiectul contribuie la obiectivul specific al Programului Operational Capital Uman prin reducea 
disparitatilor de dezvoltare economica si sociala a unui grup de 560 de persoane dintr-o comunitate marginalizata 
si restul comunitatilor. Ob. General este concordant cu AP.4, care urmareste promovarea incluziunii sociale, 
combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare prin asigurarea oportunitatii de dezvoltare a intregului 
potential individual, indiferent de originea sociala sau etnica, prin dezvoltarea abilitatilor, cunostintelor si 
experientei necesare. 
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Prin proiect se acopera obiectivele tematice de dezvoltare ale UE pentru o crestere inteligenta, durabila si 
favorabila incluziunii (Europa 2020), vizate prin POCU: 
 

• promovarea sustenabilitatii si calitatii locurilor de munca si sprijinirea mobilitatii fortei de munca (prin 
crearea a 110 locuri de munca); 

• promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare (prin conferintele 
pe tematica nediscriminarii si tratamanetului egal, activitatile extra curriculare , a taberelelor si excursiilor 
pe aceeasi tematica cu elevii); 

• investitiile în educatie, formare si formare profesionala pentru competente si învatare pe tot parcursul 
vietii (prin cursurile de formare profesionala, si prin sesiunile de orientare si consiliere). 
 

Obiectivul proiectului se suprapune integral cu obiectivul apelului, deoarece vizeaza reducerea numarului de 
persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata a comunei Beceni, judetul 
Buzau, prin implementarea de masuri integrate. 
 
Activitatile ce urmeaza a fi implementate sunt un raspuns la nevoile reale constatate in comunitatea marginalizata. 
Beceni este o comunitate marginalizata non-roma(a se vedea analiza realizata). 
 
Cerinţă obligatorie: toate serviciile prevăzute în prezentul document trebuie să fie acoperite, în caz contrar oferta 
va fi respinsă ca neconformă. 

Serviciile ce fac obiectul prezentei proceduri vor fi prestate în locaţii amplasate în judetul Buzau sau dupa caz in 
localitati cu profil turistic. (ex: litoralul Marii Negre)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prestatorul va asigura prestarea următoarelor servicii: 
 

A) Organizare evenimente – Mese rotunde pentru dezvoltarea comunitatii  
B) Organizare evenimente – Conferinta de stimulare a sustenabilitatii activitatilor si rezultatelor proiectului in comunitate  
C) Organizare evenimente – Sejur / vacanta + workshop pentru familiile defavorizate 
D) Organizare evenimente – Tabara interculturalitate si nediscriminare 
E) Organizare evenimente – Excursii tematice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

A) Organizare evenimente – Mese rotunde pentru dezvoltarea comunitatii  
 
Descrierea evenimentului: 
 
Numar de evenimente organizate: 4 (vor fi organizate 4 mese rotunde pentru dezvoltarea comunitatii) 
Numar de participanti / eveniment: 14 (10 participanti membrii ai grupului tinta + 4 experti) 
 
Descriere eveniment: Organizatorul de evenimente va asigura o locatie de tip hotel dotata cu sala de conferinte. 
Acesta va asigura decontarea cheltuielilor de transport pentru participanti membrii ai grupului tinta (Beceni – 
locatia desemnata si retur). Locatia va fi localizata in regiunea de implementare (Sud-Est). Cei 14 participanti vor 
ajunge la locatie la orele 11:00 si vor servi pranzul. Incepand cu orele 12:00 si pana la orele 17:00 vor avea acces 
la sala de conferinte, si vor beneficia de coffee break. Seara vor servi cina, vor beneficia de o noapte de cazare si 
in dimineata urmatoare vor beneficia de mic dejun inclus. Pentru fiecare participant, prestatorul va asigura: 
 

• Mapa prezentare proiect (cu respectarea normelor de identitate vizuala) 
• Notes si pix (cu respectarea normelor de identitate vizuala) 
• Ecuson si snur (lanyard) personalizat  (cu respectarea normelor de identitate vizuala) 
• 10 buc masti protectie SARS COV 2 + dezinfectant 

 

Deasemenea, prestatorul va asigura 

• 2 buc roll-up prezentare proiect (cu respectarea normelor de identitate vizuala) 
• 5 buc AFIS A3 prezentare proiect (cu respectarea normelor de identitate vizuala) 
• X-Spider curb, latime minim 3m, prezentare proiect (cu respectarea normelor de identitate vizuala) 

 

 

BUGETARE  
Cantitate 4 x eveniment mese rotunde Cost / eveniment (fara TVA): 7000 lei 

Cost total (fara TVA): 28.000 lei 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

B) Organizare evenimente – Conferinta de stimulare a sustenabilitatii activitatilor si 
rezultatelor proiectului in comunitate  

 
Descrierea evenimentului: 
 
Numar de evenimente organizate: 1 (o conferinta – 3 zile / 2 nopti) 
Numar de participanti / eveniment: 60 (persoane) 
 
Descriere eveniment: Organizatorul de evenimente va asigura o locatie de tip hotel dotata cu sala de conferinte. 
Acesta va asigura decontarea cheltuielilor de transport pentru participanti membrii ai grupului tinta (Beceni – 
locatia desemnata si retur). Locatia va fi localizata in regiunea de implementare (Sud-Est) sau in judetele limitrofe 
regiunii – in functie de disponibilitatea unitatilor de cazare. 
 
Regiunea Sud-Est: Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea 
Judete invecinate: Calarasi, Ialomita, Prahova, Brasov, Covasna, Bacau, Vaslui 
 

• Conferinta va avea o durata de 3 zile. Prestatorul va pune la dispozitie minim o sala de conferinta in 
fiecare zi de desfasurare 

• Prestatorul va lansa minim 5 comunicate de presa in presa nationala si presa buzoiana 
 

Sală eveniment și dotări: 

 
1. Va fi disponibilă pentru intervalul 10:00-18:00 zilnic 
2. Capacitatea necesară este pentru minim 60 de persoane  
3. Prezidiu de aproximativ 6 persoane, după caz, vizibil integral din orice punct al sălii; 
4. Locația va dispune de locuri de parcare pentru participanți la eveniment, minimum 30 locuri;  
5. Sala va fi prevăzută cu dotările necesare desfăşurării în condiţii foarte bune a evenimentului:  
• mobilier (masă și scaune); 
• instalaţie de climatizare (funcţională, silenţioasă); 
• poziționarea  celor 2 roll-up-uri realizate de prestator si a X-SPIDER; 
• se va asigura un spaţiu de recepţie adecvat poziționat la intrarea în sală și minimum 1 persoana pentru 
primirea şi înregistrarea participanţilor şi distribuirea materialelor informative; 
• spațiu pentru servirea pauzelor de lucru poziționat la intrarea în sală; 
• panou cu informații referitoare la poziționarea sălii evenimentului – afiș cu denumirea proiectului/ 
evenimentului/sala/etajul etc.; 
• acces Internet gratuit în sistem wireless; 
• panouri/ecran de proiecţie; 
• video-proiector cu telecomandă; 
• pupitru moderator; 
• sistem de sonorizare cu 2 microfoane fixe și 1 mobil; 
• înregistrarea audio si video a evenimentului; 
 
• fotograf pe toată durata evenimentului; 
• laptop cu telecomandă pentru rularea slide-urilor; 
• flipchart și markere; 
• 6 etichete tip „călăreți” pentru vorbitori  (suport plastic și carton A4 landscape) – personalizare policromie 
cu elementele de identitate ale conferinței și nume, prenume, instituție; 
• apă plată și pahare în timpul reuniunii pentru fiecare membru la masa de prezidiu; 



 
 

• să fie izolată fonic astfel încât participanţii să nu fie deranjaţi de alte activităţi care au loc în aceeași clădire 
sau în imediata apropiere; 
• nu se admite ca sala de evenimente/conferințe să fie situată la subsolul clădirii sau în spaţii fără aerisire, 
să fie improvizată în holuri, baruri, separeuri ale unităților de alimentație publică sau în spații cu destinație curentă 
de restaurant; 
• să dispună de lifturi pentru acces rapid al participanților (dacă spațiile se află la etajele superioare ale 
clădirii, cu acces facil inclusiv pentru persoanele cu dizabilități); 
• personalul de întreținere trebuie să fie disponibil și să răspundă prompt solicitărilor participanților, pe 
parcursul reuniunilor conferinței. 
 
Sala pusă la dispoziție trebuie să fie fără coloane în interior, climatizată, iluminată corespunzător, curată, suficient 
de spaţioasă pentru a găzdui numărul comunicat de participanţi pentru eveniment, în condiţii bune, fără a fi 
aglomerat. 
 
Sala pusă la dispoziție va asigura vizibilitatea integrală a prezidiului și a locației amenajate pentru participanți din 
orice punct al sălii (lipsa structurilor ce pot obtura vizibilitatea). 
 
Pauze de cafea 
 
În pauzele de cafea, inclusiv welcome coffee, se vor servi: cafea naturală cu și fără cofeină, cu diverse tipuri de 
îndulcitori naturali, apă plată și natural carbogazoasă (minimum 0,5 litri/persoană), ceai-minimum 3 tipuri, miere 
și lămâie, patiserie proaspătă dulce și sărată (minimum 150 grame/persoană), fructe și sucuri naturale de fructe 
- minimum 2 tipuri (minimum 0,5 litri/ persoană). 
 
Produsele incluse la fiecare pauză de cafea trebuie să fie suficiente pentru numărul de participanți la eveniment. 
Apa plată și cea minerală, cafea și ceaiul vor fi asigurate nelimitat pe durata conferinței. Furnizorul de servicii de 
catering va asigura tot echipamentul și suportul logistic necesar pauzelor de cafea – termos/expresor, lingurițe, 
farfurii, pahare, cești, etc. 
 
Pauzele de cafea se vor asigura într-un spațiu adecvat, în incinta locației de desfășurare a evenimentului, separat, 
cât mai aproape de sala unde se desfășoară evenimentul/conferința. 
 
NOTĂ: 
În cazul în care măsurile excepționale se vor dispune în perioada în care se vor organiza cele două evenimente, 
reprezentanți ai Autorității Contractante și ai Prestatorului vor elabora o metodologie comună în care vor include 
măsuri minimale privind conduita socială responsabilă în vederea prevenirii răspândiri virusului COVID-19.  
Astfel, Prestatorul va avea obligația de a asigura furnizarea, transportul și ambalarea produselor aferente meselor 
în ambalaje individuale sigilate pentru fiecare participant, folosind pahare, cești, tacâmuri etc. de unică folosință. 
În vederea gestionării acestei situații, Prestatorul va pune la dispoziția participanților meniul disponibil pentru 
alegerea sortimentelor de preparate de către aceștia și facilitarea procesului de structurare sub formă de 
pachete, fără a fi utilizată opțiunea de bufet suedez. 
Astfel vor fi asigurate premisele necesare implementării măsurilor de creștere a securității biologice a produselor 
furnizate și diminuarea impactului contaminării/ alterării produselor prin manipulare suplimentară în vederea 
prevenirii răspândiri virusului COVID-19. 
 
Prestarea serviciilor va fi efectiv realizată respectând aceste cerințe legale, iar în cadrul raportului de activitate se 
va menționa modalitatea de îndeplinire în aplicarea legislației europene și naționale referite/incidente) și 
prevederile Caietului de Sarcini. Mijloacele de transport și containerele folosite la transportul alimentelor vor 
respecta prevederile din punct de vedere sanitar, menținute în bună stare de igienă și vor fi de natură să protejeze 



 
 

produsele alimentare de contaminare, precum și reglementările în materie de curățenie și/sau dezinfecție, 
nerespectarea acestor condiții putând atrage rezilierea contractului.  
 
Sala în care se va servi prânzul va fi rezervată exclusiv pentru participanții la conferință, în intervalul orar 
menționat. Sala pusă la dispoziție trebuie să fie fără coloane în interior, climatizată, iluminată corespunzător 
(lumină naturală), nu va fi amplasată la demisol, să fie curată, suficient de spaţioasă pentru a găzdui numărul 
comunicat de participanţi pentru eveniment, în condiţii bune, fără a fi aglomerat.  
 
Programul de desfășurare al conferinței, inclusiv intervalele orare pentru pauzele de cafea/pauza de lucru, vor fi 
comunicate Prestatorului cu minimum 3 zile lucrătoare înainte de eveniment. 
 
Servirea în pauzele de cafea/pauza de lucru se acceptă doar pentru persoanele incluse în listele transmise de 
Autoritatea Contractantă și pentru perioadele menționate în aceste liste, fiind necesară aprobarea prealabilă a 
acesteia pentru modificările ulterioare. Spațiul destinat pauzelor de cafea trebuie să asigure toate condițiile de 
igienă necesare, situat lângă sala de eveniment în care se află participanții şi în incinta structurii de primire. 
 
Cazare si mese: 

Cazarea participantilor se va realiza intr-o unitate de tip hotel, cu clasificarea de minim 3 stele. In prima zi, 
participantii vor beneficia de pranz si cina, in a doua zi de mic dejun, gustare rece pranz la sala de conferinte, cina 
festiva, in cea de-a treia zi, mic dejun. 
 
Pentru fiecare participant, prestatorul va asigura: 
 

• Mapa prezentare proiect (cu respectarea normelor de identitate vizuala) 
• Notes si pix (cu respectarea normelor de identitate vizuala) 
• Ecuson si snur (lanyard) personalizat  (cu respectarea normelor de identitate vizuala) 
• 10 buc masti protectie SARS COV 2 + dezinfectant 

 

Deasemenea, prestatorul va asigura 

• 2 buc roll-up prezentare proiect (cu respectarea normelor de identitate vizuala) 
• 5 buc AFIS A3 prezentare proiect (cu respectarea normelor de identitate vizuala) 
• X-Spider curb, latime minim 3m, prezentare proiect (cu respectarea normelor de identitate vizuala) 
• Cina festiva cu foc de tabara sau DJ / formatie live / foc artificii etc. 
• Activitati de tip team-building / jocuri / competitii 

 

BUGETARE  
Cantitate 1 x eveniment - Conferinta Cost / eveniment (fara TVA): 79.631,80 lei 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
C) Organizare evenimente – Sejur / vacanta + workshop pentru familiile defavorizate  

 
Descrierea evenimentului: 
 
Numar de evenimente organizate: 1 (sejur/vacanta) 
Numar de participanti / eveniment: aproximativ 160 (adulti si copii) 
 
Descriere eveniment: In cadrul evenimentului vor fi organizate workshop-uri / ateliere familiale (copii + parinti) pe 
teme de educatie pentru sanatate, igiena, dezvoltare personala, alimentatie sanatoasa, ingrijire personala, etc – 
plecand de la ideea ca nu numai copii trebuiesc educati, ci educarea comunitatilor marginalizate trebuie avuta in 
vedere integral pentru a putea pune bazele unei consolidari solide in privinta unor situatii de igiena, sanatate, 
alimentatie care trebuie invatate din epicentrul familial. 
 
Evenimentul va fi organizat intr-o zona turistica, de preferat pe litoralul Marii Negre sau in Delta Dunarii. 
 
Tipul de camere solicitate:  
Conform numarului de participanti. Camerele vor fi ocupate in regim single sau double in functie de optiunea 
participantiilor.  
 
Numar de nopti de cazare: 4 zile / 3 nopti 
 
Mese:  
Ziua 1 – (check-in 14:30) Pranz, Cina 
Ziua 2 – Mic dejun, pranz, cina 
Ziua 3 – Mic dejun, pranz, cina 
Ziua 4 – Mic dejun (check-out) 12:00 
 
Transport pe ruta Beceni, BZ si retur:  
2 x autocar / 60+1 locuri 
 
Alte servicii:  
 
Se vor asigura un fotograf si un videograf al evenimentului  
La finalul evenimentului vor fi livrate minim 100 de fotografii si un material video redactat si editat profesional 
Organizarea de workshop-uri (2 workshop) 
Organizarea unei seri festive cu muzica live  
Servicii de asigurare animatori pentru copii 
Acces la plaja (daca este cazul) sau servicii similare incluse in cost 
Daca locatia permite, vizita la locatie de tip Delfinariu / gradina zoologica, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
CARACTERISTICI SALĂ WORKSHOP 
O sală cu capacitate de găzduire pentru 120 persoane. 
 
Sala de conferință va fi izolata fonic, astfel încât evenimentul să nu fie perturbat de zgomote exterioare, având cel 
puțin următoarele facilități: 
Dotată cu o anticameră/recepție sau echivalent, unde se va realiza recepția şi înregistrarea participanților;  
Aer condiționat 
Spaţiu deschis 
Amenajarea sălii în sistem ”teatru” -  prezidiu tip scenă şi așezare tip amfiteatru a participanților; 
Videoproiector şi laptop funcționale; 
Sistem de sonorizare, microfoane fixe şi mobile funcționale; 
1 suport flipchart, hârtie flipchart şi 1 set de markere; 
Acces pentru persoanele cu dizabilități: rampe de acces şi grupuri sanitare pentru persoanele cu dizabilități. 
 
CARACTERISTICI CAZARE 
 
Hotel de minim 2* sau echivalent. 
 
Cazarea se va face în camere double 
Cazarea participanților se va efectua în aceeași unitate hotelieră în care se va desfășura evenimentul (workshop), 
sau, după caz, în  unități hoteliere apropiate de locația unde se va desfășura acesta, camerele având cel puțin 
următoarele facilități:  
 
• Duş cu apă caldă;  
• Acces internet;  
• TV color; 
 
CARACTERISTICI MIC DEJUN / MASĂ PRANZ / CINĂ   
 
Micul dejun, prânzul şi cina trebuie să fie organizate în stil bufet suedez 
 
Restaurantul se va afla în incinta hotelului şi va avea suficiente locuri la mese pentru servirea bufetului suedez, 
indiferent de numărul persoanelor cazate care vor servi masa în restaurantul hotelului şi care nu participă la 
evenimentul organizat în cadrul proiectului.  
 
În timpul tuturor meselor se va asigura pentru toți participanții cel puțin: apă plată, apă minerală şi cafea  
(pentru fiecare participant).  
 
Bufetul suedez asigurat pentru fiecare tip de masă va fi compus dintr-un meniu variat, cu minim o variantă de 
meniu hrană caldă, precum şi minim un meniu vegetarian.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
ALTE ACTIVITĂŢI CARE INTRĂ ÎN ATRIBUŢIA OPERATORULUI ECONOMIC 
 
Înregistrarea participanților pe listele de prezentă pentru fiecare zi a evenimentului,  
Informarea și îndrumarea acestora, 
Buna desfășurare logistică și tehnică a evenimentului,  
Marcarea sălilor cu  informații despre eveniment pentru localizarea cu ușurință a acestora de către participanți, 
Organizarea coffee-break-urilor și a meselor de prânz/cină conform programului  
 
OBSERVAŢII 
 
Operatorul economic este obligat să asigure prezența a cel puțin un coordonator de eveniment pe tot parcursul 
desfășurării evenimentului, care va fi responsabil cu:  
• Înregistrarea participanților pe listele de prezentă,  
• Informarea și îndrumarea participanților, 
• Asigură buna desfășurare logistică şi tehnică a evenimentului, 
• Marcarea sălilor pentru localizarea cu ușurință a acestora de către participanți, 
• Organizarea coffee-break-urilor şi a meselor de prânz/cină 
 
- Operatorul economic are obligativitatea de a realiza rezervările participanților  
- Operatorul economic se va asigura de completarea listelor de către participanți cu nume, prenume, date 
de contact și semnătura în original de către fiecare participant; 
- Pe toată perioada de desfășurarea a evenimentelor, operatorul economic va asigura prezența 
permanentă a personalului propriu care vor sprijini participanții pe toată perioada evenimentului; 
- Operatorul economic va realiza fotografii pe perioada desfășurării evenimentului. Aceste fotografii vor fi 
predate autorității contractante pe suport electronic după eveniment. Dreptul de proprietate al acestor fotografii 
aparține autorității contractante; 
 
 
Prestatorul va asigura: 
 

• Bratara de identificare (culori diverse) 
• 50 buc masti protectie SARS COV 2 + dezinfectant / camera 

 

Deasemenea, prestatorul va asigura 

• 2 buc roll-up prezentare proiect (cu respectarea normelor de identitate vizuala) 
• 5 buc AFIS A3 prezentare proiect (cu respectarea normelor de identitate vizuala) 
• X-Spider curb, latime minim 3m, prezentare proiect (cu respectarea normelor de identitate vizuala) 
• Cina festiva cu  DJ / formatie live  
• Activitati de tip team-building / jocuri / competitii 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Prestatorul va asigura 30 de pachete (1 pachet/camera) de igiena (kituri) constand in: 
 

• Materiale informative workshop-uri (de tip notes, mapa, brosura) 
• Sacosa personalizata 
• Brosura educație pentru sănătate, igienă pentru copii și pentru adulți, educație sexuală și planificare familială 
• Pasta dinti x 3 buc 
• Periuta dinti x 4 buc 
• Gel de dus x 2 buc 
• Sapun solid x 5 buc 
• Sapun lichid x 2 buc 
• Foarfeca si unghiera 
• Betisoare bumbac x 2 buc 
• Crema maini 
• Plasturi medicali 
• Alcool sanitar – 200 ml 
• Rivanol soluţie 0,1% – 200 ml 
• Leucoplast 3 m x 5 cm – 1 rolă 
• Prezervative (1 cutie) 
• Absorbante (1 cutie) 
• Servetele umede 
• Deodorant x 2 buc (F/B) 

 

 

BUGETARE  
Cantitate 1 x eveniment – Sejur / vacanta Cost / eveniment (fara TVA): 126.584,87 lei 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

D) Organizare evenimente – Tabara interculturalitate si nediscriminare 
 
Descrierea evenimentului: 
 
Numar de evenimente organizate: 3 (vor fi organizate 3 tabere x 20 elevi) 
Numar de participanti / eveniment: 60 elevi (+15 insotitori adulti) / 20+5 / 20+5 / 20+5 
 
Descriere eveniment: Organizatorul de evenimente va asigura o locatie de tip tabara/ pensiune /hotel. Acesta va 
asigura decontarea cheltuielilor de transport pentru elevi si insotitori  (Beceni – locatia desemnata si retur). 
Locatia va fi localizata in regiunea de implementare (Sud-Est).  
 
Se vor asigura toate mesele (mic dejun, pranz, cina).  
Se va asigura transport cu autocarul. 
 
 
Numar de nopti: 9 nopti (10 zile) 
 

BUGETARE  
Cantitate 3 x eveniment Tabara Cost / eveniment (fara TVA): 20.336,13 lei 

Cost total (fara TVA): 61.008,40 lei 
 

 

 

 

E) Organizare evenimente – Excursii tematice 
 
Descrierea evenimentului: 
 
Numar de evenimente organizate: 2 (vor fi organizate 2 excursii x 20 elevi) 
Numar de participanti / eveniment: 40 elevi (+10 insotitori adulti) / 20+5 / 20+5  
 
Descriere eveniment: Organizatorul de evenimente va asigura o locatie de tip tabara/ pensiune /hotel. Acesta va 
asigura decontarea cheltuielilor de transport pentru elevi si insotitori  (Beceni – locatia desemnata si retur). 
Locatia va fi localizata in regiunea de implementare (Sud-Est).  
 
Se vor asigura toate mesele (mic dejun, pranz, cina) si vizite la punte de interes. 
Se va asigura transport cu autocarul. 
 
Numar de nopti: 2 nopti (3 zile) 
 

BUGETARE  
Cantitate 2 x eveniment excursie Cost / eveniment (fara TVA): 3.781,51 lei 

Cost total (fara TVA): 7.563,02 lei 
 

 
 
 
 



 
 

 
  

Servicii 
 

 
Cost total 
(fara TVA) 

 

 
Cost total 

(TVA inclus) 

A) Organizare evenimente – Mese rotunde pentru dezvoltarea comunitatii 28000 33320 

B) 
Organizare evenimente – Conferinta de stimulare a sustenabilitatii activitatilor si 

rezultatelor proiectului in comunitate 79631.8 94761.84 

C) Organizare evenimente – Sejur / vacanta + workshop pentru familiile defavorizate 126584.87 150636 

D) Organizare evenimente – Tabara interculturalitate si nediscriminare 61008.4 72600 

E) Organizare evenimente – Excursii tematice 7563.03 9000 

Total general (buget maxim) 360.317,84 lei 

 
 
MODUL DE LUCRU 
 
a) După atribuirea contractului, prestatorul are obligaţia de a respecta tarifele ofertate. 
b) În cazul în care detaliile sesiunilor de organizare evenimente suferă modificări ulterior lansării comenzii 

ferme, prestatorul va fi înștiințat prin telefon și în scris în cel mai scurt timp, pentru refacerea rezervărilor, 
respectiv anularea acestora, după caz. 

c) În situația în care la orice moment după semnarea contractului locația selectată încetează a mai corespunde 
cerințelor din prezentul caiet de sarcini, prestatorul se obligă să pună de urgență la dispoziția achizitorului o 
altă locație corespunzătoare, fără costuri suplimentare și fără perturbarea desfășurării sesiunilor. 

d) Locațiile prezentate în oferta tehnică pot fi inlocuite cu altele având caracteristici similare, doar cu acordul și 
la solicitarea expresă a beneficiarului. 

 
 

OFERTA TEHNICĂ: 

 Nerespectarea oricăreia dintre cerinţele specificate privind structura şi prezentarea ofertei duce la 
declararea acesteia ca fiind neconformă. 

PROPUNEREA FINANCIARĂ: 
 

 Oferta financiară va include preţul ofertei pentru serviciile solicitate, conform Formularului 3. Prețul va 
include toate cheltuielile necesare pentru prestarea serviciilor. 

RECEPŢIA SERVICIILOR 

 Prestatorul de servicii va prezenta documente justificative privind respectarea obligaţiilor contractuale. 
Recepţia şi verificarea serviciului se va realiza prin întocmirea unui Proces verbal de recepţie a serviciilor, semnat de 
către prestator şi reprezentantul desemnat al beneficiarului. Recepţia serviciilor se va efectua la sfârşitul fiecărei 
prestari de servicii. 

 

- Factura va fi însoțită de următoarele documente: 

• Lista de participare, semnată de către participanții la evenimente; 

• Lista participanților cazați; 

• Lista participanților ce au beneficiat de servicii de restaurant (cină, prânz, pauze de cafea); 



 
 

• Cel puțin 10 poze clare, relevante; 

• Procesul verbal de recepție a serviciilor semnat de ambele părți. 

- Ofertantul își va asuma responsabilitatea prestării serviciilor în termenul prevăzut în oferta depusă, inclusiv în situația 
generată de pandemia de Covid -19 cu respectarea tuturor prevederilor legale incidente impuse într-o astfel de situație, în caz 
contrar autoritatea contractantă va putea lua măsuri de penalizare a acestuia. In siuatia in care prevederile legale vor impune 
restrictionarea desfasurarii evenimentelor cu un numar mai mare de 50 de persoane, evenimentul se va amana pana la 
momentul ridicarii restrictiilor impuse. 

Plata se va face, în termen de 30 de zile de la primirea și înregistrarea facturii la autoritatea contractantă. Factura va fi însoțită 
de procesul verbal de recepție și documentele justificative solicitate de către achizitor. 

În cazul în care, din motive ce nu ţin de Beneficiar, numărul de participanți prezenți este mai mic decât numărul de participanți 
prevăzuți conform proiectului, Beneficiarul va achita doar costurile aferente numărului de participanți prezenți la evenimente.  

DOCUMENTE NECESAR A FI DEPUSE DE CATRE OFERTANTI: 

• Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului (in termenul de valabilitate) 
• Experienta similară (recomandari) 
• Formularul 1 (Declarație conflict de interese ) 
• Formularul 2 (Propunerea tehnică) 
• Formularul 3 (Propunerea financiară) 
• Declaratie disponibilitate finantare proprie minim 50% din valoarea ofertata 

 

CRITERIUL DE ATRIBUIRE : Cel mai bun raport pret-calitate 

Oferta de pret  30 puncte 
Oferta tehnica  70 puncte 

Criterii de evaluare oferta tehnica 

Recomandari prezentate de ofertant 3 recomandari 
0 puncte 

4 recomandari 
3 puncte 

5 recomandari 
5 puncte 

Ofertantul transmite fotografii si filmari de la evenimente simlare organizate Nu - 0 puncte Da - 5 puncte 

Termen de plata asumat prin propunerea financiara 30 zile 
0 puncte 

60 zile 
3 puncte 

90 zile 
5 puncte 

Clasificare hotel pentru achzitia  C) Organizare 
evenimente – Sejur / vacanta + workshop pentru 

familiile defavorizate 

2 stele ** 
0 puncte 

3 stele *** 
3 puncte 

4 stele **** 
5 puncte 

Ofertantul precizeaza locatiile (hotel / sala conferinta etc) pentru toate 
evenimentele A) – E) 

Nu - 0 puncte Da - 5 puncte 

Ofertantul furnizeaza CV si prezentare coordonator proiect din care sa 
reiasa experienta coordonatorului de minim 3 ani in activitati similare 

Nu - 0 puncte Da - 5 puncte 

Ofertantul asigura transport cu autocar dotat cu aer conditionat Nu - 0 puncte Da - 5 puncte 
Ofertantul transmite prin propunerea tehnica o planificare Gantt pentru 

perioada 15 august 2021 – 31 ianuarie 2022 in care sa reflecte toate 
activitatile ce urmeaza a fi desfasurate 

Nu - 0 puncte Da - 10 puncte 

Calitatea informatiilor din oferta tehnica 

Oferta tehnica 
contine informatii 

minimale, 
incomplete sau 
lipsite de detalii 

specifice 
 

5 puncte 

Oferta tehnica 
contine informatii 

complete, sunt 
prezentate la nivel 

general toate 
activitatile 

 
15 puncte 

Oferta tehnica 
contine informatii 

complete si 
complexe, detaliaza 

in mod distinct 
serviciu prestat, 

riscurile, si 
modalitatea de 

raportare 
 

25 puncte 
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