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CAIET DE SARCINI 

pentru achiziția serviciilor de cazare, masă și închiriere sală de ședință (organizare 
activități de training/workshopuri) 

 

1. CAIETUL DE SARCINI  
 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuire a contractului de 
furnizare de servicii si constituie ansamblul cerințelor minime și obligatorii, pe baza cărora 
se înaintează de către fiecare ofertant propunerea financiară.  

 

  2.  INFORMATII GENERALE
  

Federația Publisind, având sediul în București, Piața Walter Mărăcineanu, nr. 1-3, etaj 2, camera 49, 
sector 1 are in implementare proiectul Workin Index, finanțat prin Mecanismul Financiar 
Norvegian 2014-2021 Dialog Social Muncă Decentă unde este prevăzută activitatea 6 care 
presupune organizarea a 2 workshopuri practice în domeniul negocierilor colective. 

Activitatea 6 vizează bunele practici în domeniul negocierilor de contracte colective de 
muncă în contextul în care pandemia COVID 19. Contextul activității vizează faptul că în 
perioada pandemiei negocierile de contracte colective au fost suspendate astfel că 
adaptarea procesului de negociere la noile realități presupune analiză și transfer de bune 
practici în principal din partea partenerului norvegian implica în cadrul proiectului. 
Participanții la activitate vor fi lideri sindicali implicați în reprezentarea angajaților la locul 
de muncă și în negocierea de contracte colective de muncă. 

 

3.LEGISLATIE INCIDENTA 

Legea nr.98/2016 – privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

Hotărârea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publica din Legea nr.98/2016, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Ordinul de ministru nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile 

solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau 

lucrări finanțate din fonduri europene, capitolul 4 Achiziția directă, „Dacă valoarea estimată 
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a achiziției, fără TVA, este mai mică decât pragurile valorice prevăzute în lege, 

solicitantul/beneficiarul privat achiziționează direct preoduse, servicii sau lucrări. 

Scrisoarea de oferire a grantului 2019/101675, transmisă de către Innovation Norway. 

4. OBIECTUL CONTRACTULUI  
 

Obiectul contractului îl reprezintă achiziția de servicii organizare activități de formare 

profesională în cadrul proiectului Workin Index (cazare, masă, pauză de cafea, închiriere 

sală) în perioada 12 – 14 august 2022 cu valoare estimată de 34.000 RON cu TVA inclus. 

 

5. IPOTEZE ŞI RISCURI 
 

 5.1. Ipoteze care stau la baza contractului 

Principalele ipoteze sunt: 

• buna cooperare între operatorul economic și autoritatea contractanta, în special 
între persoanele desemnate a avea atribuții în derularea contractului;   

• operatorul va furniza servicii la un înalt nivel de calitate, cel puţin egal cu cel 
menţionat în prezentul caiet de sarcini. 

 

5.2  Riscuri 
 

 Riscurile care vor fi luate în considerare pe durata implementării serviciilor, sunt: 

• deficienţe de comunicare la nivel instituţional şi inter-instituţional pentru  
implementarea contractului; 

• schimbarea graficului de implementare ca urmare a diferitelor evenimente ce pot 
apărea;  

• întârzieri pe parcursul derulării procedurii de atribuire care pot afecta demararea în 
timp a serviciilor; 

• serviciile furnizate să nu coincidă cu cele ofertate şi contractate; 

• prezenţa la evenimente a unui număr mai mic sau mai mare de participanţi decât 
cel estimat. 

 

6. ACTIVITĂȚI EFECTUATE DE CĂTRE OPERATORUL ECONOMIC 
 

Operatorul economic trebuie sa asigure servicii de cazare, masă, coffee – break (pauză 
de cafea) și închiriere săli/sală de ședință în bune condiții. 
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A. Descriere eveniment:  
 
Servicii organizare training/workshop (cazare, masă, pauză de cafea, închiriere 
sală) în perioada 12 – 14 august 2022 

• Servicii de cazare cu mic dejun = 2 nopți*30 participanți 

• Mese prânz și cine pentru 30 participanți 

• Pauză de cafea = 15 participanți, 4 pauze de cafea 

• Sali de ședință: 1 sală ședință (minim 20 locuri) 

Evenimentul va fi structurat după cum urmează: 

Cazare cu mic dejun 

✓ 30 persoane cazate după cum urmează: 12.08.2022 – 13.08.2022 (noaptea 

1 de cazare); 13.08.2022 – 14.08.2022 (noaptea 2 de cazare) 

Structura camerelor: 

✓ 7 camere duble 

✓ 16 camere single 

Mese prânz 

✓ 30 mese prânz în data de 12.08.2022 

✓ 30 mese prânz în data de 13.08.2022 

✓ 30 mese prânz în data de 14.08.2022 

Mese cină 

✓ 30 mese cină în data de 12.08.2022 

✓ 30 mese cină în data de 13.08.2022 

Coffee break 

✓ Un coffee break în data de 12.08.2022 pentru 15 de persoane 

✓ Două coffee break-uri în data de 13.08.2022 pentru 15 de persoane fiecare 

✓ Un coffee break în data de 14.08.2022 pentru 15 de persoane 

Sală ședințe disponibilitate:  

✓ 12.08.2022 - de la ora 13 la ora 18 

✓ 13.08.2022 - de la ora 09 la ora 18 

✓ 14.08.2022 – de la ora 09 la ora 13 

 

Cazare in perioada 12 – 14 august 2022 - 2 nopti, pentru un număr de 30 persoane 

B. Specificații tehnice servicii:  
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Serviciile vor avea următoarele caracteristici: 

1. Sală de conferințe 
- Sala de conferințe va dispune de o capacitate cel putin egală cu numărul de 

participanți indicat; 
- Aranjamentul în sala de conferințe va fi în format teatru sau în grupuri (mese), în 

funcţie de suprafaţa sălii; 
- Sala de conferințe va dispune de:  

• sistem de video proiecție: ecran, videoproiector; 

• sistem de aer condiționat silențios; 

• acces internet, wi-fi; 

• flipchart si marker; 

• personal tehnic specializat. 
-      Pe tot timpul desfășurării activităților din sala de conferințe, se va asigura 

asistența tehnică și asistența logistico-organizatorică. 
 

2. Cazarea: Se va asigura, în unități de cazare clasificate minim 3*, în localitatea 
Mangalia/stațiuni adiacente, în aceeași locație cu sala de conferințe, a camerelor 
de cazare necesare pentru numărul de participanți indicați.  

3. Mese de prânz și cină 
- Se vor asigura mese de prânz și cina  pentru participanții prezenți la activități, 

conform descrierii evenimentului. 
- Se vor asigura suficiente locuri la mese pentru toți participanții, indiferent de numărul 

persoanelor cazate în hotel; 
- Masa de prânz va include  minim 2 feluri de: supă/ciorbă, fel principal, salate, desert 

și apă plată sau apă minerală. 
- Cina  va include minim 2 feluri de: gustare, fel principal, salate și apă plată sau apă 

minerală. 
 

4. Pauze de cafea  
- Pauza de cafea va include: apă plată, apă minerală, cafea, lapte pentru cafea, 

zahăr, ceai. Pauza de cafea se va asigura într-un spațiu adecvat, în incinta locației 
de desfășurare a evenimentului și cât mai aproape de sala de conferință unde vor 
avea loc evenimentele. 

 

 STABILIREA OFERTEI CASTIGATOARE  

Oferta stabilită ca fiind câștigătoare este oferta care respecta toate cerințele prezentului 
caiet de sarcini și are prețul cel mai mic pentru organizarea evenimentului. 

 Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii.  

 Propunerea financiară care asigură un nivel calitativ inferior cerințelor prevăzute în 
caietul de sarcini atrage respingerea ofertei ca neconformă.  
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7. RESPONSABILITĂȚILE AUTORITĂȚII CONTRACTANTE 
 

Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru următoarele aspecte: 

• Transmiterea listei de participanți care necesita cazare cu minim 5 zile înainte de 
activitate.  

• Monitorizarea activității operatorului economic prin intermediul responsabilului cu 
achizițiile. 

• Autoritatea contractantă va notifica operatorul economic cu 10 zile înainte de eventual 
anularea/reprogramarea unora dintre activități. 
 

8. RESPONSABILITĂȚILE OPERATORULUI ECONOMIC 
 

• Răspunde de execuția la timp a obligațiilor contractuale și de calitatea serviciilor, 
conform prezentului caiet de sarcini. 

• Furnizează la timp către Autoritatea Contractantă informații și date referitoare la 
serviciile prestate în scopul îndeplinirii contractului. 

• Colaborează cu responsabilul achiziții din Autoritatea Contractantă pentru buna 
desfășurare a contractului. 

• Transmite către unitatea de cazare lista participanților . 

• Toate activitățile vor fi realizate cu aprobarea prealabilă a Autorității Contractante. 

• Întocmește factura fiscala și proces verbal de recepție cu serviciile furnizate după 
fiecare activitate. 

• Autoritatea contractantă va achita contravaloarea serviciilor efectiv prestate în termen 
de maxim 30 zile de la finalizarea fiecărei activități in baza facturii fiscale și a procesului 
verbal de recepție a serviciilor.  
 

9. PREZENTAREA OFERTEI FINANCIARE: 
 

Operatorul economic va prezenta în cadrul ofertei financiare prețul în RON cu TVA 
inclus. 

Nu se acceptă oferte alternative. 

10. CRITERIU DE ATRIBUIRE  
 
Criteriul de atribuire este prețul cel mai mic fără TVA  

11. INFORMATII PRIVIND CONTRACTUL DE FURNIZARE SERVICII  
 

• Contractul de prestări servicii se semnează cu un singur operator economic pentru 
organizare. 

• Perioada de implementare - de la data semnării contractului până la data plății facturii. 

• Facturarea serviciilor prestate de agentul economic se poate va face după finalizarea  
evenimentului 
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• Plata facturii emise însoțita de procesul verbal de recepție al serviciilor prestate, în 
original, se face in termen de 30 zile prin ordin de plata. 

• Nu se vor face plăți în avans. 
 

 

Întocmit, 

Responsabil achiziții publice 

 

 

 


