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CAIET DE SARCINI 
 

pentru organizarea a două evenimente de tip seminarii pentru beneficiari, care se vor 
desfășura, după cum urmează: 

 
 
Dată şi locaţia:  
 
09.07.2019 - în Oradea, pentru beneficiarii de finanțare din Bihor și Satu Mare, număr estimat de 
participanți, aproximativ 70 de persoane; 
 
12.07.2019 - în Timișoara, pentru beneficiarii de finanțare din Arad și Timiș, număr estimat de participanți, 
aproximativ 30 de persoane. 
 
Servicii necesare: servicii de organizare eveniment, închiriere sală și asigurarea pauzei de cafea.  
 
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 

Sală de conferință dotată conform descrierii de mai jos 
şi spațiu destinat înregistrării participanților la 
eveniment* 

Per ocazie:  

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

 

 
* Vă rugăm să țineți cont de faptul că pauza de cafea va fi asigurată 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 în sala de conferință, fiind accesibil participanților pe tot parcursul evenimentului.  
 
Închiriere sală de conferința, în următoarele condiții:  
 
Capacitatea sălii:  
- aproximativ 70 de persoane pentru evenimentul de la Oradea din data de 09.07.2019; 
- aproximativ 30 de persoane pentru evenimentul de la Timișoara din data de 12.07.2019. 
 
Alte caracteristici:  

 sală aranjată tip teatru; 

 posibilitatea de a amenaja un prezidiu (pentru aproximativ 4-5 persoane), mesele să fie acoperite 
cu fețe de masă albe; 

 ecran de proiecție, videoproiector şi pointer (inclusiv asistență tehnică pentru buna funcționare a 
acestora); 

 instalație de sonorizare și inclusiv asistență tehnică pentru buna funcționare a acestora – 1 
tehnician): 

o 5 microfoane, dintre care cel puțin 3 microfoane mobile (2 pe prezidiu și 3 pentru public); 

 5 prelungitoare;  

 aer condiționat sau încălzire, în funcție de necesități; 

 pupitru pentru laptopul vorbitorilor; 

 mese pentru înregistrare participanți la intrare în sală; 

 locuri de parcare disponibile. 
 



O pauză de cafea pe toată durata evenimentului: 
Pauza de cafea va fi asigurată 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 în sala de 
conferință, fiind accesibil participanților pe tor parcursul evenimentului. Oferta va include, în general: 
 
- patiserie dulce şi sărată, aprox. 150 g / persoană  
- mini sandwich-uri, aprox. 200 g / persoana 
- fructe proaspete de sezon, 200 g / persoană 
- apă minerală (mixt: plată  și carbogazoasă) 2 buc x 0,5L /persoană 
- ceai, câte 1 buc / persoană  
- cafea, 2 buc / persoană  
- zahăr alb şi brun, miere, și lapte pentru cafea 
 
 
Așteptăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră, prin email la adresa: marian.rus@brecoradea.ro şi 

daliana.vigu@brecoradea.ro până la data de 18.06.2019, ora 13.00. 

 

 

 

 

Întocmit, 

Júlia KÁDÁR 

Ofițer Comunicare 
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