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CAIET DE SARCINI
Privind achiziția de servicii de coffee-break
in cadrul Proiectului
Cercetare calitativă cu privire la integrarea profesională a categoriilor vulnerabile (E-QUAL) 13SEE/ 30.06.2014
derulat de Universitatea de Vest din Timisoara, în calitate de Beneficiar

In perioada 01 iulie 2014 – 31 decembrie 2016, Universitatea de Vest din Timisoara, în
calitate de Beneficiar implementează proiectul “Cercetare calitativă cu privire la integrarea
profesională a categoriilor vulnerabile” (E-QUAL) – contract nr. 13SEE/ 30.06.2014”, finanțat prin
Mecanismul Financiar SEE 2009-2014.
In vederea derulării acestui proiect, este nevoie de achizitia de Servicii de coffee-break, în
vederea organizării evenimentelor „Grupuri de lucru consultative” (6 evenimente, fiecare cu
aproximativ 15 participanti) si „Conferință de încheiere a proiectului organizată în România” (1
eveniment cu aproximativ 30 participanti), în cadrul activității A.7 „Implicarea actorilor interesați și
alte activități orizontale”.
Evenimentele sunt preconizate a se derula în perioada 1 aprilie – 20 decembrie 2016, la sediul
Universității de Vest din Timișoara, Bd. Vasile Pârvan, nr. 4, Timișoara, jud. Timiș.
Contractorul va fi anuntat cu privire la data exactă și ora organizării evenimentului cu min. 3
zile lucratoare înainte de susținerea acestuia.
Serviciile vor cuprinde:
Coffee-break pentru 6 Grupuri de lucru consultative (aproximativ 15 participanti la fiecare
eveniment):
 Cafea – 100 ml/pers
 Ceai – 200 ml/pers
 Apa plata imbuteliata individual – 500 ml/pers
 Patiserie sarata/dulce – 50 gr/pers

Coffee-break pentru 1 Conferință de încheiere a proiectului organizată în România
(aproximativ 30 participanti):
 Cafea – 100 ml/pers
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 Ceai – 200 ml/pers
 Apa plata imbuteliata individual – 500 ml/pers
 Patiserie sarata/dulce – 50 gr/pers
Mentionam ca, in conformitate cu bugetul proiectului, aprobat de către finanțator, bugetul
total alocat achiziției acestor servicii este de maxim 7.600 lei, TVA inclus.

Facultatea de Sociologie si Psihologie
Decan,
Prof. Univ. Dr. Alin Gavreliuc

Manager proiect,
Conf. univ. dr. Teodor Mircea Alexiu
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