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Prestatorii vor trebui să oferteze produse care să îndeplinească următoarele 
specificaţii tehnice: 

 
ACTIVITĂŢI EFECTUATE DE CĂTRE PRESTATOR 

 
Aspecte generale – Scurtă descriere a serviciilor 
Serviciile se vor concretiza prin organizarea din punct de vedere logistic a:  

 1 conferinţă naţională anuală de închidere a proiectului organizată în Bucureşti 
cu durata de 1 zi,  

 7 conferinţe regionale de închidere a proiectului în cele 7 regiuni organizate în 
ţară cu durata de 1 zi,   

 34 de conferinţe regionale şi judeţene anuale de evaluare intermediară 
organizate în ţară cu durata de 1 zi,  

 140 de evenimente locale organizate în ţară (20 de evenimente organizate în 
fiecare regiune de dezvoltare),  

 5 cursuri delegat sindical organizate în ţară cu durata de 7 zile,  
 8 seminarii de formare activişti – dialog social organizate în ţară cu durata de 2 

zile,  
 2 întâlniri semestriale cu echipa de proiect organizate în ţară cu durata de 4 zile,  
 10 şedinţe lunare ale coordonatorilor regionali organizate în Bucureşti/cele 7 

centre regionale cu durata de 1 zi.  
 
Aria geografică acoperită 
Aria geografică acoperită este România la nivelul a şapte regiuni de dezvoltare: Nord-Est, 
Nord-Vest, Centru, Sud-Muntenia, Vest, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia.  

Activităţi specifice: 
 
1. - Activitatea 10 „Activităţi de management”, Subactivitatea 10.6.1. - Conferinţa 
naţională de închidere a proiectului 
 Prestatorul va trebui să asigure serviciile de catering, hoteliere, de închiriere săli 
necesare organizării a 1 conferinţă naţională de închidere a proiectului de 1 zi (cca. 6 
ore), cu un total de minim 50 participanţi/eveniment. 
- Perioada de derulare preconizată: octombrie – noiembrie 2013. 
- Locaţie: Bucureşti. 
Serviciile aferente activităţii 10, Subactivitatea 10.6.1 sunt: 

 pauză de cafea: 50 persoane/eveniment 
 servicii de catering: 50 persoane/eveniment 
 servicii închiriere bunuri imobiliare proprii: 1 sală de conferinţă x 1 conferinţă 
 servicii hoteliere:  

- Cazare cu mic dejun inclus: 50 persoane/ conferinţă, 1 noapte/persoană. 
- Masă: cină pentru 50 de persoane/zi  
 

2. - Activitatea 10 „Activităţi de management”, Subactivitatea 10.6.2 – Conferinţe 
regionale de închidere a proiectului în cele 7 regiuni  
 Prestatorul va trebui să asigure serviciile de catering, pauză de cafea, de închiriere 
săli necesare organizării a 7 conferinţe regionale de închidere a proiectului în cele 7 
regiuni de 1 zi (cca. 6 ore) câte una în fiecare din oraşele următoare: Baia Mare, Braşov, 
Craiova, Focşani, Ploieşti, Suceava, Timişoara. La conferinţe vor participa un total de 
minim 210 persoane (câte 30 persoane/ conferinţă). 
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- Perioada de derulare preconizată: septembrie – noiembrie 2013. 
- Locaţie: în oraşele mai sus menţionate. 
Serviciile aferente activităţii 10, Subactivitatea 10.6.2 sunt: 

 pauză de cafea: 30 persoane/eveniment x 7 conferinţe 
 servicii de catering: 30 persoane/eveniment x 7 conferinţe 
 servicii închiriere bunuri imobiliare proprii: 1 sală de conferinţă x 7 conferinţe 

 
3. - Activitatea 10 „Activităţi de management”, Subactivitatea 10.5.2 – Organizare 
conferinţe regionale şi judeţene anuale de evaluare intermediară - 34 de conferinţe  

Prestatorul va trebui să asigure serviciile de catering, pauză de cafea, de închiriere 
săli necesare organizării a 34 de conferinţe cu durata de 1 zi, în ţară, într-unul din 
oraşele aflate în cele 7 regiuni de dezvoltare (Nord-Est, Nord-Vest, Centru, Sud-Muntenia, 
Vest, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia), pentru un total de minim 1.360 de persoane (40 
persoane/eveniment).  
- Perioada de derulare preconizată: februarie 2013 – octombrie 2013. 
- Locaţie: într-unul din oraşele aflate în cele 7 regiuni de dezvoltare Nord-Est, Nord-Vest, 
Centru, Sud-Muntenia, Vest, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia. 
Serviciile aferente activităţii 10, Subactivitatea 10.5.2 sunt:  

 pauză de cafea: 40 persoane/eveniment x 34 conferinţe 
 servicii de catering: 40 persoane/eveniment x 34 conferinţe 
 servicii închiriere bunuri imobiliare proprii: 1 sală de conferinţă x 34 conferinţe 

 
4. - Activitatea 10 „Activităţi de management”, Participarea la şedinţele lunare a 
coordonatorilor regionali 

Prestatorul va trebui să asigure serviciile de masă, hoteliere, de închiriere săli 
necesare organizării a 10 de şedinţe lunare ale coordonatorilor regionali de câte 1 zi 
pentru un total de minim 140 persoane (14 persoane/şedinţă). 
- Perioada de derulare preconizată: februarie 2013 – noiembrie 2013. 
- Locaţie: Bucureşti/Suceava/Focşani/Ploieşti/Craiova/Timişoara/Baia Mare/Braşov. 
Serviciile aferente activităţii 10 sunt: 

 servicii hoteliere:  
- Cazare cu mic dejun inclus: 14 membrii echipă /şedinţă, 1 noapte/persoană x 10 
şedinţe 

 servicii închiriere bunuri imobiliare proprii: 1 sală de şedinţă x 10 şedinţe  
 
5. - Activitatea 8 „Organizare 8 seminarii de formare activişti – dialog social ” 
Subactivitatea 8.2 –  Desfăşurare 8 seminarii de formare activişti – dialog social 

Prestatorul va trebui să asigure serviciile de masă, hoteliere, de închiriere săli 
necesare organizării a 8 seminarii de formare activişti dialog social cu durata de 2 
zile/seminar pentru un total de 128 persoane (16 persoane/seminar).  
- Perioada de derulare preconizată: februarie 2013 – noiembrie 2013. 
- Locaţie: în ţară 
 
 
Serviciile aferente activităţii 8, Subactivitatea 8.3 sunt: 

 servicii închiriere bunuri imobiliare proprii: 1 sală de seminar pentru 2 zile/seminar x 
8 seminarii 

 servicii hoteliere:  
- Cazare cu mic dejun inclus: 16 persoane/seminar, 2 nopţi/persoană x 8 seminarii 
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- Masă: prânz şi cină pentru 16 persoane/zi x 2 zile/seminar x 8 seminarii 
 3 pauze de cafea/zi: 16 persoane/zi x 8 seminarii 

 
6. - Activitatea 7 “Creare şi funcţionare centre regionale de resurse”, Subactivităţile 
7.3 Organizare seminarii, intalniri, evenimente locale şi 7.5 Organizarea de mese 
rotunde/dezbateri legislaţie şi propuneri legislative 

Prestatorul va trebui să asigure serviciile de pauză de cafea/trataţii necesare 
organizării a 140 de evenimente locale cu durata de 1 zi, în ţară, în cele 7 regiuni de 
dezvoltare (Nord-Est, Nord-Vest, Centru, Sud-Muntenia, Vest, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia), 
pentru un total de minim 2.100 persoane în total (15 persoane/eveniment).  
- Perioada de derulare preconizată: februarie 2013 – octombrie 2013. 
- Locaţie: mediul rural/urban din regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Centru, Sud-Muntenia, 
Vest, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia. 
Serviciile aferente activităţii 7, Subactivitatea 7.3 şi Subactivitatea 7.5 sunt:  

 pauză de cafea: 15 persoane/eveniment 
 
7. - Activitatea 5 „Cursuri de formare”, Subactivitatea 5.2 – Organizare cursuri 
delegat sindical 

Prestatorul va trebui să asigure serviciile de masă, de pauză de cafea, hoteliere, de 
închiriere săli necesare organizării a 5 cursuri de delegat sindical cu durata de 7 
zile/curs pentru un total de 125 persoane (25 persoane/curs). 
- Perioada de derulare preconizată este februarie 2013 – noiembrie 2013. 
- Locaţie: în ţară. 
Serviciile aferente activităţii 5, Subactivitatea 5.2 sunt: 

 Servicii închiriere bunuri imobiliare proprii: 1 sală de curs pentru 7 zile/curs x 5 
cursuri 

 Servicii hoteliere:  
- Cazare cu mic dejun inclus: 25 persoane/curs, 7 nopţi/persoană x 5 cursuri 

           - Masă: prânz şi cină pentru 25 persoane/zi x 5 cursuri 
 2 pauze de cafea/zi: 25 persoane/eveniment x 5 cursuri 

 
8. - Activitatea 3 „Întâlniri semestriale cu echipa de proiect” 
 Prestatorul va trebui să asigure serviciile de masă, de pauză de cafea, hoteliere, de 
închiriere săli necesare organizării a 2 întâlniri semestriale cu echipa de proiect cu 
durata de 4 zile/întâlnire pentru un total de minim 100 persoane (50 de 
persoane/întâlnire). 
- Perioada de derulare preconizată: februarie 2013 – octombrie 2013. 
- Locaţie: în ţară 
Serviciile aferente activităţii 10, Subactivitatea 10.4 sunt: 

 servicii hoteliere:  
- Cazare cu mic dejun inclus: 50 persoane/întâlnire, 3 nopţi/persoană x 2 întâlniri 

           - Masă: prânz şi cină pentru 50 persoane/zi x 2 întâlniri 
 2 pauze de cafea/zi: 50 persoane/eveniment x 2 întâlniri  
 servicii închiriere bunuri imobiliare proprii: 1 sală de şedinţă cu capacitate de 50 

persoane x 2 întâlniri  
 servicii închiriere bunuri imobiliare proprii: 1 sală de şedinţă cu capacitate de 20 

persoane x 2 întâlniri  
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Descirerea serviciilor necesare pentru organizarea evenimentelor: 
 

La toate evenimentele organizate de către Beneficiar, furnizorul va trebui să 
desemneze o persoană care să fie prezentă şi disponibilă pe toată durata 
evenimentului. 
 
 Pauză de cafea: 
 cafea filtru, băuturi carbogazoase, ceai, apă minerală, apă plată, zahăr, lapte, 

asortiment de produse de patiserie dulci & sărate.  
 accesorii servire (pahare, ceşti de cafea, platouri, farfurii, şerveţele, linguriţe, 

tacâmuri, etc), feţe de masă. 
Notă: 
 Sticlele de apă plată şi apă minerală pentru Conferinţe să fie livrate în recipiente de 

0,5 l. 
 Mâncarea va fi acoperită igienic. 
 Transportul şi aranjarea bufetului – incluse în preţ. 
 Standul de cafea va fi disponibil pe toată durata evenimentului. 
 Se va asigura curăţenia la locul servirii 

 
 Servicii catering: 

Prânz bufet suedez– se vor asigura mâncare, dulciuri, fructe, băuturi răcoritoare, apă şi 
cafea. 20 % din meniu va fi vegetarian sau de post.  
Notă: 
 Prânzul va fi servit între orele 12.00 - 14.00.  
 Furnizorul trebuie să asigure mese pentru servirea produselor de către participanţi, 
veselă, tacâmuri, şerveţele. 
 Mâncarea va fi acoperită igienic, iar personalul de servire va folosi mănuşi. 
 Transportul şi aranjarea bufetului vor fi incluse în preţ. 
 Se va asigura curăţenia la locul servirii. 

 
 Servicii închiriere bunuri imobiliare proprii: 

A.) Sală de conferinţă: 
Caracteristici sală de conferinţă: 

 capacitate de minim 50 – maxim 100 persoane, cu posibilităţi variate de aranjare, 
curată şi cu mobilier modular, amplasabil în funcţie de necesităţile Beneficiarului; 

 condiţii optime pentru o bună desfăşurare a conferinţelor (iluminare, căldură, aer 
condiţionat etc.); 

 dotată cu următoarele echipamente tehnice: 
- instalaţie de sonorizare - microfoane fixe şi mobile; 
- acces internet, videoproiector, ecran de proiecţie; 
- masă pentru vorbitori vizibilă din toate colţurile sălii;  

 
Notă: Prestatorul trebuie să asigure un spaţiu de recepţie adecvat pentru primirea şi 
înregistrarea participanţilor şi distribuirea materialelor informative, acces toaletă, 
garderobă, precum şi un spaţiu pentru desfăşurarea cateringului, în apropierea sălii de 
conferinţă. 
 
B.) Sală de curs/seminar 
Caracteristici sală de curs/seminar: 
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 sala să fie disponibilă pe parcursul întregii perioade de desfăşurare a 
cursului/seminarului; 

 capacitate de minim 30 – maxim 50 persoane, cu posibilităţi variate de aranjare, 
curată şi cu mobilier modular, amplasabil în funcţie de necesităţile Beneficiarului; 

 condiţii optime pentru o bună desfăşurare a cursurilor/seminariilor (iluminare, 
căldură/ aer condiţionat etc.); 

 dotată cu următoarele echipamente tehnice  
– videoproiector, ecran de proiecţie; 
– 1 flipchart; 
– acces la facilităţi de printare şi multiplicare, asigurarea de consumabile şi a maxim 2 

topuri de hârtie A4 – pe parcursul întregii perioade de desfăşurare a 
cursului/seminarului; 

– instalaţie de climatizare; 
 

Notă: Prestatorul trebuie să asigure un spaţiu adecvat pentru secretariat (masă), acces 
toaletă, garderobă. 
 
C.) Sală de şedinţă 
Caracteristici sală de şedinţă: 

 sala să fie disponibilă pe parcursul întregii zile; 
 capacitate de acomodare aşa cum va fi specificat în nota de comandă, cu 

posibilităţi variate de aranjare, curată şi cu mobilier modular, amplasabil în funcţie 
de necesităţile Beneficiarului; 

 condiţii optime pentru o bună desfăşurare a şedinţelor (iluminare, căldură/ aer 
condiţionat etc.); 

 dotată cu următoarele echipamente tehnice  
– videoproiector, ecran de proiecţie; 
– 1 flipchart; 
– acces la facilităţi de printare şi multiplicare, asigurarea de consumabile şi a maxim 2 

topuri de hârtie A4 – pe parcursul întregii perioade de desfăşurare a şedinţei; 
– instalaţie de climatizare; 

 
 Servicii hoteliere 

A.Cazare (mic dejun inclus): camere single. Cerinţă minimă de calificare – unitatea de 
cazare – hotel sau pensiune – de 3 stele, uşor accesibil din punct de vedere al 
transportului în comun pentru participanţi. Unitatea de cazare va dispune de rampe de 
acces şi grupuri sanitare pentru persoanele cu dizabilităţi. 
 
Notă: Pentru Cursuri unitatea de cazare va dispune de un Centru de conferinţe. 
 
B. Servicii de masă(prânz şi cină): pentru persoanele care vor beneficia şi de cazare, 
prestatorul va asigura mesele la porţie/farfurie (masă servită) sau bufet suedez, în funcţie 
de necesităţile beneficiarului – modalitatea de servire va fi specificată în nota de comandă. 
Acestea se vor desfăşura într-o sală care să facă parte din aceeaşi clădire. Meniu-rile vor 
conţine: aperitive minim 3 feluri, mâncare caldă minim 2 feluri, salate, desert, apă plată, 
apă minerală, cafea, zahăr, lapte pentru cafea. 20 % din meniu va fi vegetarian sau de 
post.  
Notă: Furnizorul va oferii 2-3 variante de locaţii fiecare eveniment, varianta finală va fi 
selectată de Beneficiar. 
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Furnizorul va oferii 2 variante de meniu pentru fiecare eveniment, varianta finală va fi 
selectată de Beneficiar. 

 
 

ALTE INFORMAŢII 
 
Date de desfăşurare: contractul se va desfăşura între luna februarie 2013 şi noiembrie 
2013, conform graficului de activităţi.  
 
Efectuarea precomenzilor şi a comenzilor: 
Pentru desfăşurarea fiecărei activităţi în parte, Beneficiarul va emite: 

 O precomandă cu minim 5 zile înainte de organizarea evenimentului care va 
conţine data estimată a evenimentului, locaţia / cererea unei locaţii, numărul 
estimat de participanţi vor necesita cazare. Pentru evenimentele care presupun 
cazare se va efectua precomanda cu minim 14 zile înainte de data evenimentului. 

 O comandă fermă cu minim 3 zile înainte de organizarea evenimentului care va 
conţine data exactă a evenimentului, locaţia şi numărul de participanţi cu 
specificaţiile nominale ale partipanţilor care vor necesita cazare, etc.  

 
 

 

 

 


