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CAIET DE SARCINI  
(CERERE DE OFERTE) 

 

pentru organizarea a două evenimente de tip ateliere de lucru pentru pregătirea viitoarei 
perioade de programare 2020+, care se vor desfășura, după cum urmează: 

 
 
Dată şi locaţia:  
 
29.07.2019 - în Timișoara, pentru județele Timiș și Csongrád; 
 
30.07.2019 - în Arad pentru județele Arad și Békés; 
 
Servicii necesare: servicii de organizare eveniment, închiriere sală, echipamente de traducere simultană, 
asigurarea pauzelor de cafea şi a mesei de prânz.  
 
Componente necesare în vederea bunei organizări: 
(Vă rugăm să utilizați formatul următor pentru comunicarea ofertei dumneavoastră de preț) 
 

Serviciu Preț unitar fără TVA Preț unitar cu TVA 

Sala de conferință de aproximativ 50-60 locuri, dotată 
conform descrierii de mai jos (inclusiv cu echipament 
pentru traducere simultană), spații distincte pentru 
amenajarea pauzelor de cafea, a mesei de prânz şi 
spațiu destinat înregistrării participanților la eveniment* 

Per ocazie:  

 2 Pauze de cafea, conform descrierii de mai jos 
Per persoană/pauză: 
 

 

Masa de prânz, conform descrierii de mai jos  
Per persoană: 
 

 

 
* Vă rugăm să țineți cont de faptul că pauzele de cafea şi masa de prânz vor fi servite în spații distincte. În 
acest sens, în plus față de sala de conferință, spațiul pus la dispoziție de către dumneavoastră trebuie să 
permită amenajarea pauzelor de cafea, a mesei de prânz, şi spațiului destinat înregistrării participanților la 
eveniment.  
 
Închiriere sala de conferința, în următoarele condiții:  
 
Capacitatea sălii: aproximativ 50-60 de persoane; 
 
Alte caracteristici:  

 sală aranjată în formă de U, care să permită așezarea confortabilă a tuturor participanților; 

 aer condiționat sau încălzire, în funcție de necesități; 

 amenajare prezidiu pentru 6-7 persoane; 

 mesele să fie acoperite cu fețe de masă albe; 

 2 ecrane de proiecție şi  2 videoproiectoare (inclusiv asistență tehnică pentru buna funcționare a 
acestora); 

 instalație de sonorizare și aparatură pentru traducere simultana,  2 limbi, din si in limbile romana şi 
maghiara, care să includă (boxe + stative, mixer audio, conectica) inclusiv asistență tehnică pentru 
buna funcționare a acestora – 2 tehnicieni:  

o echipament traducere simultană IR Digital pentru traducere Romănă-Maghiară (1+1 
canale); 



o 2 pupitre interpreți, 1 radiator IR, conectica; 
o 1 cabină interpreți (conform normelor UE 4043)  
o 25 microfoane sistem discuții cu buton on/off (în funcție de numărul de participanți confirmat 

de beneficiar); 
o 50-60 buc – receptor + cască (în funcție de numărul de participanți confirmat de beneficiar); 
o înregistrări audio pe toată durata evenimentului (format MP3) (se înregistrează separat 

discuțiile din sală, respectiv traducerile din cabine, 2 canale); 

 4-5 microfoane mobile. 

 10 prelungitoare; 

 mese pentru înregistrare participanți la intrare în sală; 

 locuri de parcare disponibile. 
 
*În cazul în care sala nu permite așezarea tuturor celor 60 de peroane la masa în formă de U, vor fi  
amplasate în plus, în lateralul mesei în formă de U, încă 4-5 mese și scaune.  
** Cabinele de traducere vor fi plasate într-un loc de unde traducătorii au vizibilitate la ecranul de proiecție.  
 
2 pauze de cafea pe durata evenimentului, pentru aproximativ 50-60 de persoane: 
 
Pazele de cafea vor fi asigurate la un standard ridicat, pentru numărul final de persoane comunicat cu 2 
zile înainte de eveniment, funcție de confirmări. Spațiul dedicat pauzei de cafea va fi amenajat într-o 
încăpere separată de cea în care se desfășoară ședința. Oferta va include, în general: 
 
- patiserie proaspăta, necongelata, dulce şi sărată aprox. 150 g x persoană / pauza de cafea; 
- fructe proaspete de sezon; 
- apă minerală ( mixt, plată /carbogazoasă) 1 buc x persoană / pauză de cafea; 
- sirop de casa si limonada, câte 1 porție x persoană / pauză de cafea; 
- cafea, 2 buc x persoană / pauză de cafea; 
- zahăr alb şi brun, miere, și lapte pentru pauza de cafea;  
- apă plată, amplasată pe masa de ședință (0,5 L / persoană, îmbuteliată în sticle de ½) și pahare. 
 
1 masa de prânz în stil bufet suedez, pentru aproximativ 50-60 de persoane: 
 
Masa de prânz tip bufet suedez va fi asigurată la un standard ridicat, pentru numărul final de persoane 
comunicat cu 2 zile înainte de eveniment, funcție de confirmări.  
Aceasta va fi servită în restaurant, cu meniu detaliat (etichete pentru mâncare în limba engleză), adaptat 
exigențelor și particularităților de organizare a unui eveniment business. Vă rugăm să țineți cont de 
restricțiile culinare impuse de sărbătorile religioase şi de regimurile vegetariene.  
 
Oferta va fi detaliată şi va include, în general: 
-  min. 2 feluri de supe (1 fel cu carne și 1 vegetarian) 
-  min. 3 feluri principale (2 cu carne: albă și roșie, 1 vegetarian) / garnituri ( min.3 feluri) / salate (min. 3 

feluri) / deserturi (min. 3 feluri) 
- apă minerală (mixt, plată /carbogazoasă) 1 buc x persoană; 

- sirop de casa si limonada, câte 1 porție x persoană; 
- cafea, 2 buc x persoană;  
- zahăr alb şi brun, miere, și lapte pentru cafea; 

 
Vă rugăm să ne transmiteți împreună cu oferta de preț 4-5 variante de propuneri de meniu.  
 
Datele cu privire la orarul exact potrivit căruia vom solicita serviciile de restaurant vor fi comunicate ulterior, 
în timp util. 
Ofertele se pot transmite pentru fiecare locație în parte sau pentru ambele locații. 
 
Așteptăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră, prin email la adresa: marian.rus@brecoradea.ro şi 

daliana.vigu@brecoradea.ro până la data de 12.06.2019, ora 13.00. 

 

Întocmit, 

Daliana VIGU 

Ofițer Comunicare 


