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CAIET DE SARCINI
Privind achiziția de servicii de Organizare evenimente (Conferinţa Internaţională SIEO 2016)
în cadrul Proiectului
Cercetare calitativă cu privire la integrarea profesională a categoriilor vulnerabile (E-QUAL) 13SEE/ 30.06.2014
derulat de Universitatea de Vest din Timişoara, în calitate de Beneficiar

Ȋn perioada 01 iulie 2014 – 31 decembrie 2016, Universitatea de Vest din Timişoara, 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.
Ȋn vederea derulării acestui proiect, este nevoie de servicii de organizare evenimente
conferință în Timișoara după cum urmează:
Denumire serviciu
1. Servicii de cazare și
masă pentru 2 invitați
speciali (keynotespeakers)

2. Servicii de închiriere
sală și echipamente
video-audio (min. 1
laptop, 1 videoproiector
și 2 microfoane / sală)

Descriere serviciu
- Cazare 4 nopți pentru 2 persoane (în camere separate) în perioada 25-29
octombrie 2016, în hotel de min. 3 stele;
- Servicii de masă pentru 2 persoane în perioada 25-29 octombrie 2016,
după următorul plan de mese, conform condiţiilor hotelului unde se face
cazarea:
- 25 octombrie 2016 – P+C
- 26 octombrie 2016 – MD
- 27 octombrie 2016 – MD
- 28 octombrie 2016 – MD+C
- 29 octombrie 2016 – MD
Servicii de închiriere sală și echipamente video-audio (min. 1 laptop, 1
videoproiector și 2 microfoane / sală), după cum urmează:
- 26 octombrie 2016 – 1 sală cu capacitate de 120 persoane în intervalul
orar 10-13 – Se va asigura un aranjament floral pentru masa din prezidiu;
3 săli în paralel cu capacitate de aprox. 40 persoane în intervalul orar 1520;
- 27 octombrie 2016 – 1 sală cu capacitate de 100 persoane în intervalul
orar 10-13 – Se va asigura un aranjament floral pentru masa din prezidiu;
3 săli în paralel cu capacitate de aprox. 40 persoane în intervalul orar 15-
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20;
- 28 octombrie 2016 – 1 sală cu capacitate de 120 persoane în intervalul
orar 9-13;
- personal tehnic pentru suport logistic.
3. Servicii de catering/
restaurant (coffee-break,
prânz, cină, cină festivă)
și program socializare
pentru participanții la
eveniment

Servicii de catering/ restaurant după cum urmează:
- 26 octombrie 2016 – 2 pauze de cafea (o pauză cu 120 de persoane și o
pauză cu 80 de persoane) + prânz bufet (80 de persoane) +
eveniment/reprezentație cultural-artistic(ă), organizat(ă) și desfășurat(ă)
la sediul unei instituții cultural/artistice (exemplu: filarmonică, teatru,
operă etc.) + cină bufet (80 de persoane)
- 27 octombrie 2016 – 2 pauze de cafea (1 pauză cu 80 de persoane și o
pauză cu 60 de persoane) + prânz bufet (60 de persoane) + cină festivă
bufet cu eveniment special (60 de persoane)
- 28 octombrie 2016 – 1 pauză de cafea (50 de persoane) + prânz (50 de
persoane)
Pentru mesele de prânz, ofertantul va pune la dispoziția achizitorului, în
regim de bufet suedez, meniuri diferite pentru cele 3 prânzuri dar care să
conţină cel puţin: ciorba/supa, minim 350 grame; feluri de bază calde,
150 grame, carne de pui/porc/vita/peşte; garnituri, 200 grame; salate, 100
grame; Pâine; Desert, 100 grame; Apă plată/minerală, 500 ml; Cafea, 100
ml.
Coffee-break-urile vor cuprinde: patiserie dulce și sărată; cafea, lapte
condensat şi zahăr / îndulcitor, ceai diverse arome; farfurii, pahare,
tacâmuri, șervețele, elemente de aranjare mese; apă minerală 500 ml; apă
plată 500 ml, băuturi răcoritoare. Oferta trebuie astfel gândită încât orice
participant să poată beneficia de o sticlă de apă, un pahar cu o băutură
răcoritoare și o băutură caldă pe parcursul fiecăreia din cele 5 pauze de
cafea.
Pentru cină, ofertantul va pune la dispoziţia achizitorului meniuri diferite
pentru cele 2 cine, dar care să conţină cel puţin: aperitive reci, 150
grame; aperitive calde, 150 grame; feluri de bază calde, 150 grame carne de pui/porc/vita/peşte; garnituri, 200 grame; salate, 100 grame;
Pâine; Desert, 100 grame; Apă plată/minerală, 500 ml; Cafea, 100 ml;
Sucuri, 200 ml; Ceai, 150 ml.
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Meniul servit la cină trebuie să difere de meniul oferit la mesele de
prânz.
Pentru servirea în timpul pauzelor de cafea, prânzului și a cinei se va
utiliza personalul prestatorului.
Firma câștigătoare va asigura, de asemenea, serviciile de debarasare /
strângerea și colectarea resturilor în saci menajeri, serviciu inclus în
prețul prânzurilor și al celor cinci pauze de cafea.
4. Servicii foto-video pe
parcursul evenimentului

Servicii profesionale de înregistrare foto-video pe parcursul
evenimentului și editare/montaj film post-eveniment (durata aprox. 10
min);
Se vor efectua un număr minim de 200 fotografii/conferință, care să
acopere atât aspectele calitative, cât şi cele administrative ale
evenimentului pe toată perioada de desfăşurare a evenimentului (26-28
octombrie 2016);
Se va asigura minim o cameră foto operată de către un fotograf cu
competenţă;
Se vor asigura minim 1 cameră video Full-HD profesională amplasată
static / mobilă manevrată de un cameraman în cadrul evenimentului;
Livrabilele vor fi puse la dispoziţia Achizitorului în termen de maximum
10 zile de la desfăşurarea evenimentului.

5. Transport
(internaţional) cu
avionul pentru 2 invitați
speciali (keynotespeakers)

Transport cu avionul pentru 2 invitați speciali (keynote-speakers):
localitatea de proveniență – Timișoara – localitatea de proveniență
(programul de zbor va fi anunțat cu min. 1 lună înainte de eveniment); la
calculul estimativ al prețului călătoriei, se va avea în vedere Londra, UK,
ca localitate de proveniență.
Transportul invitaților speciali aeroport - locul de cazare – aeroport la
data sosirii și data plecării.

Standardele minime pentru furnizarea serviciilor:
- serviciile menționate la pct. 1. – 4. vor fi organizate/furnizate în aceeași locație, cu excepția
cinelor festive+evenimentelor speciale însoțitoare, care pot fi utilizate într-o locație diferită;
- serviciile hoteliere menționate la pct. 1 vor fi furnizate în hotel de min. 3 stele;
- serviciile menționate la pct. 1. – 3. vor fi furnizate într-o locație accesibilizată pentru
persoane cu dizabilități (permite acces fotoliu rulant);
- serviciile menționate la pct. 1. – 3. vor fi furnizate într-o locație aflată la o distanță față de
centrul Timișoarei (punct de reper - Catedrala Metropolitană) de max. 1.000 m;
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- disponibilitatea numărului necesar de săli, la capacitatea solicitată;
- afișarea bannerului publicitar al evenimentului în perioada 25-28 octombrie la locația unde
se va derula conferința;
- amplasarea la locația evenimentului, a unui punct de înregistrare a participanților, în
perioada 26-27 octombrie (min. 2 mese/birouri și 6 scaune).
În conformitate cu bugetul proiectului, aprobat de către finanțator, suma totală aferentă
achiziției serviciilor de mai sus este de 44.830,66 fără TVA.
Facultatea de Sociologie şi Psihologie
Decan
Lector. Univ. Dr. Mariana Craşovan

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