
 

 

 

 

 

 

 
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 

  „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră” 

Clusterul Emergent PrelMet 
Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională 

 

Asociația Polul de Competitivitate Prelucrări Metale Transilvania, Metall Cluster 

Siebenburgen, Cluster Metal Manufactoring Transilvania 

Cod fiscal: 31327895 

Cugir, Str. Victoriei, nr. 8A, Județul Alba   

    

 

 

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE 
CAIET DE SARCINI  

 
Achizi ie de servicii : “Servicii pentru organizarea de evenimente (conferinţe 

workshop-uri)” 
A1 Date generale :  
Achizi ie : “Organizarea de worshop-uri cu scopul facilitării schimbului de experien ă 
(knowledge transfer) şi creşterea încrederii între membrii clusterului” , Organizarea de 
conferin e în ară , pentru asimilarea de bune practici na ionale sau interna ionale , în 
scopul proiectului.” 
A.1.1. Denumire Beneficiar:  
Denumirea societă ii contractante: Asociaţia Polul de Competitivitate Prelucrări 
Metale Transilvania, Metallcluster Siebenburgen, Cluster Metal Manufactoring 
Transilvania 
Cod fiscal: 31327895 
Adresa: Cugir, str. Victoriei, nr. 8A, Jud. Alba, România 
Tel: 0752/164.431, Fax: 0258/811.411 
 
Sursele de finan are ale contractului de furnizare de bunuri intangibile, care urmează 
să fie atribuit: Programul Opera ional Sectorial Creşterea Competitivită ii Economice 
(POS CCE) si surse proprii. 
 
A1.2. Durata de derulare a procedurii de achiziţie , ecxecuţia contractului şi 
plata contravalorii serviciilor : 
- maxim 10 zile de la data primirii invita iei de participare până la semnarea 
contarctului  
- execu ia contractului – la termenele prevăzute în prezentul Caiet de sarcini 
- plata contravalorii serviciilor se va derula în conformitate cu Condi iile generale din 
prezentul  Caiet de sarcini  
 
A2. Caracteristicile tehnice  
A.2.1. Obiectul ofertei: 
Achizi ie de servicii „ Servicii pentru organizare evenimente (conferinte 
workshop-uri) ”, privind proiectul: „Clusterul Emergent PrelMet”, finantat prin POS 
CCE si surse proprii. 
 

 
Nr. Crt.  Denumirea serviciilor Cantitate Cod CPV 
1 Servicii pentru evenimente / con-

ferinte  
3 conferinte CPV 79952000-2 
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2 Servicii pentru evenimente / work-
shop-uri 

3 workshop-
uri 

CPV 79952000-2 

 

A.3. SPECIFICATII TEHNICE  
- specificatiile tehnice fac parte integranta din documentatia de atribuire a contrac-

tului de achizitie publica de prestare de servicii (servicii de organizare evenimente 
(conferinte)) prin procedura de atrubuire aplicabila beneficiarilor private de proiec-
te finantate din instrumente structural 

- specificatiile tehnice contin indicatii privind regulile de baza care trebuie respec-
tate astfel incat potentialii ofertanti sa elaboreze oferta corespunzator cu necesita-
tile autoritatii contractante 

- caracteristiceile tehnice vor fi considerate minimale. In acest sens vor fi luate in 
considerare toate ofertele care, prin Oferta Tehnica, asigura un nivel cel putin  
egal cerintelor minimale din caracteristici tehnice atat pentru serviciul ce urmeaza 
a fi prestat  

 
 

- ofertele cu caracteristici tehnice inferioare celor prevazute in prezentul document 
vor fi declarate neconforme. 

 
A.4 Specificarii tehnice minimale 
 
Conferinţe 

Conferinţa 1 : Problematica clusterului şi implicaţiile economico-sociale  

Loc de desfăşurare : Alba Iulia , Universitatea 1 Dcembrie 1918 Alba Iulia 

Data: 15 ianuarie 2015 

Prticipanţi : 50 persoane  
 

Cheltuieli 

 

Locaţie :  - chirie : spaţiu , echipamente      

- katering  : cafea , apă , sucuri , patiserie    

- masa de pranz 50 persoane , 

 Antreuri (7 tipuri de sortimente) 

Felul 1 (trei tipuri de sortimente) 

Felul 2 (trei tipuri de sortimente)  

Desert (trei tipuri de deset)      

 

 

Cheltuieli  de regie  

- Secretariat        

- Multiplicare materiale  mteriale 

Multiplicae program , editare volum suport hartie 

ISBN ,  editare suport CD        

- orgnizare – corespondenta  
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Cheltuieli cu invitatii speciali :  

- Trei sau patru invitati speciali: 

  

 

Conferinţa 2: Clusterul – cadru pentru Cercetare Dezvoltare 

Loc de desfăşurare : Cluj Napoca , Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca  

Data : 26 februarie 2015  

Prticipanţi : 50 persoane  
 

Cheltuieli 

Transport :  30 persoane Alba Iulia - Cugir - Cluj Napoca  Cugir – 

  Alba Iulia        

  

Locaţie :  - chirie : spaţiu , echipamente      

- katering  : cafea , apă , sucuri , patiserie    

- masa de pranz 50 persoane ,  

Antreuri (7 tipuri de sortimente) 

Felul 1 (trei tipuri de sortimenete) 

Felul 2 (trei tipuri de sortimente)  

Desert (trei tipuri de deset)      

 

 

Cheltuieli  de regie  

- Secretariat        

- Multiplicare materiale  mteriale 

Multiplicae program , editare volum suport hartie 

ISBN ,  editare suport CD        

- orgnizare – corespondenta  

 

Cheltuieli cu invitatii speciali :  

 

- Trei sau patru invitati speciali: 

  

 

Conferinţa 3: Conceptul de Centru de Transfer Tehnologic şi impactul asupra 
competitivităţii  
Loc de desfăşurare : Sibiu , Universitatea Lucian Blaga , Sibiu  
Data : 14 mai 2015 

Prticipanţi : 50 persoane  
 

Cheltuieli 

Transport :  30 persoane Alba Iulia - Cugir – Sibiu -  Cugir – 

  Alba Iulia        
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Locaţie :  - chirie : spaţiu , echipamente      

- katering  : cafea , apă , sucuri , patiserie    

- masa de pranz 50 persoane ,   

Antreuri (7 tipuri de sortimente) 

Felul 1 (trei tipuri de sortimente) 

Felul 2 (trei tipuri de sortimente)  

Desert (trei tipuri de deset)      

 

 

Cheltuieli  de regie  

- Secretariat        

- Multiplicare materiale  mteriale 

Multiplicae program , editare volum suport hartie 

ISBN ,  editare suport CD        

- orgnizare – corespondenta  

 

Cheltuieli cu invitatii speciali :  

 
 
Valoare estimată : 44.800,00 cu TVA 

 
 
A.5 Workshop-uri 
Workshop 1 : Sistemem de management competitiv – Transfer de bune practici COMPA 

Sibiu 

Locaţia : COMPA Sibiu  
Data : 12 decembrie 2014 

 

Cheltuieli 

 

Locaţie :  - chirie : spaţiu , echipamente       

- katering  : cafea , ceai , apă , sucuri , patiserie     

- masa de pranz 25 persoane , Antreuri (7 tipuri de sortimente) 

Felul 1 (3 tipuri de sortimente) Felul 2 (trei tipuri de sortimente)  

Desert (trei tipuri de deset)       

Transport  25 persoane Alba Iulia – Cugir – Sibiu – Cugir Alba Iulia   

 

Multiplicare  Multiplicare materiale         

 

Cheltuieli cu moderatorul :  

        

 

Workshop 2 : Îmbunătăţirea calităţii – Transferul de bune practici în scopul proiectului 

Locaţia : CIP Cugir 

Data : 27 martie 2015  
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Cheltuieli 

 

Locaţie :  - chirie : spaţiu , echipamente       

- katering  : cafea , ceai , apă , sucuri , patiserie  

- masa de pranz 25 persoane ,   

Antreuri (7 tipuri de sortimente) 

Felul 1  

Felul 2 (trei tipuri de sortimente)  

Desert (trei tipuri de deset)       

 

Multiplicare  Multiplicare materiale        

  

           

       

Workshop 3 : Creşterea colaborării între membrii clusterului (networking)  
Locaţia : CIP Cugir 

Data : 17 aprilie 2015  

 

Cheltuieli 

 

Locaţie :  - chirie : spaţiu , echipamente        

- katering  : cafea , ceai , apă , sucuri , patiserie      

- masa de pranz 25 persoane , Antreuri (7 tipuri de sortimente) 

Felul 1 (trei tipuri de sortimente) 

Felul 2 (trei tipuri de sortimente)  

Desert (trei tipuri de deset)        

 

Multiplicare  Multiplicare materiale          

Valoare estimată : 18.000,00 lei cu TVA  

             

 

 
A.6. Asigurarea următoarelor servicii minimale 
 

  - inchirierea sala necesara pentru desfăsurarea conferintelor conform cerințelor 
Ministerul  Mediului si Schimbarilor Climatice - cu o capacitate de 60-80 de per-
soane. şi sa puna la dispozitia evenimentului minim 10 locuri de parcare. 
 
 - dotarile minime ale salii: mobilier, echipamente audio-video (ecran, video-
proiector, laptop, instala ie sonorizare, înregistrare, flipchart, markere, instala ii 
audio-video, microfoane fixe si mobile); 
 

 - se va asigura serviciu de coffee break (2 pauze) care va contine minim 
urmatoarele: cafea esspresor, sucuri naturale (2 tipuri), ceai (minim 4 tipuri), 
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apa (plata si carbogazoasa), produse de patiserie sarata si dulce  
 
 - se va asigura masa de pranz sub forma de bufet suedez – ce trebuie sa conti-
na aperitive, fel principal, cald , desert – minim 10 sortimente, apa (plata si car-
bogazoasa), sucuri naturale (2 tipuri) ; 
 

- se va asigura cazarea pentru pentru un numar de 2 persoane. in datele:  
o  Alba Iulia  la datele anun ate cu trei zile înainte de conferin ă   
o Sibiu la datele anun ate cu trei zile înainte de conferin ă   
o Cluj Napoca   la datele anun ate cu trei zile înainte de conferin ă   

 
 
- transmiterea invita iilor către participan i si 5 reprezentanti ai presei si obtinerea 
confirmarilor, precum si elaborarea unui document centralizator ce va fi predat 
Autoritatii Contractante cu cel putin 1 zi inainte de eveniment; 
 
 - tipărirea şi afişarea unor indicatoare pentru ghidarea participan ilor catre sala 
în care se va desfasura conferinta de final; 
 
 - organizarea primirii şi înregistrarea participantilor pe durata evenimentului; 
 
 - pregătirea si distribuirea mapelor pentru participanti si presa care sa includa: 
programul intalnirii (agenda), documentele ce vor fi discutate în cadrul even-
imentului, documente promo ionale pentru proiect: pliante, afise, pix inscriptionat, 
carnet inscriptionat; 
 
 - asigurare personal necesar (minim 4 persoane) pentru suport organizatoric in 
sala in care se va desfasura confewrin a  

 
 - se va/vor organiza o conferinta/conferinte de presa (cu scopul de a mediatiza even-
imentul prin mediile de informare – presa - aspect ce va fi agreat Beneficiarul. Presta-
torul va fi responsabil de transmiterea invitatiilor catre presa, dar va fi sprijinit de catre 
Beneficiar in demersurile cu presa. 
 
 - elaborare raport ce va fi inaintat Beneficiarului in 7 zile de la data finalizarii fiecarei  
conferinte (respectiv worhshop), care sa va contine: invitatiile de participare transmise 
cu confirmare de primire; fotografii/filmari cu privire la evenimentul de lansare; liste de 
prezenta; materiale distribuite; 
 
 - elaborarea, productie si difuzare comunicat de presa, la o zi de la sfarsitul even-
imentului; 
 
Materialele necesare pentru conferinta vor fi transportate la locatia evenimentului de 
catre operatorul economic, in timp util pentru desfasurarea in conditii optime a 

acestuia. 



 

 

 

 

 

 

 
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 

  „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră” 

Clusterul Emergent PrelMet 
Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională 

 

Asociația Polul de Competitivitate Prelucrări Metale Transilvania, Metall Cluster 

Siebenburgen, Cluster Metal Manufactoring Transilvania 

Cod fiscal: 31327895 

Cugir, Str. Victoriei, nr. 8A, Județul Alba   

 
B. Condiţii generale: 
- Plata pentru serviciile prestate se va face etapizat, dupa fiecare eveniment organizat 
în functie de numărul estimat de participanti, dar nu inainte de aprobarea raportului 
de eveniment, de catre Beneficiar 
 
 
Operatorul economic va prezenta beneficiarului locaţia în care se vor desfăşura even-
imentele, corespunzătoare standardelor de calitate şi confort cerute de specificul 
acestora. Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a vizita locaţia propusă, dacă consideră 
necesar. 
 
 
B.1. Responsabilităţile Beneficiarului (AC): 
 -  va organiza, după atribuirea contractului, o intalnire preliminara cu operatorul eco-
nomic castigator, pentru a detalia modalitatea de lucru pe parcursul derularii contrac-
tului; 
 
 - va pune la dispozi ia operatorului economic castigator toate informatiile / documen-
tele relevante existente, necesare derularii unor activitati din cadrul proiectului  
 
 - va monitoriza, prin intermediul managerului de proiect, activitatile operatorului eco-
nomic si va semnala operatorului economic castigator, orice abatere de la contract. 
 
B.2. Responsabilitătile Prestatorului: 
 -  va raspunde de executia la timp a obligatiilor contractuale si de calitatea serviciilor, 
conform cerintelor prezentului caiet de sarcini; 
 
 - va realiza toate cerintele contractuale respectand si aplicand cele mai bune practici 
in domeniu; 
 
 - va furniza la timp informatii si date referitoare la serviciile prestate in scopul in-
deplinirii contractului; 
 
 - se va conforma solicitărilor transmise de Beneficiar, prin intermediul coordonatorului 
de proiect desemnat; 
 
 - va informa de urgen ă Beneficiarul si managerul de proiect de orice eveniment sau 
circumstante ce impiedica executia la timp si cu eficienta a sarcinilor sale; 
 
 - va asigura personal calificat corespunzator pentru a duce la bun sfarsit sarcinile 
conform cerintelor prezentului caiet de sarcini; 
 
 - este responsabil pentru activitatea personalului si pentru prestarea serviciilor de 

calitate, conform cerintelor din caietul de sarcini; 
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 -  toate activitătile vor fi realizate cu aprobarea în prealabil Beneficiarului. 
 
Prestatorul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activitatilor prevazute si 
pentru obtinerea rezultatelor stabilite prin Caietul de sarcini. Prestatorul este re-
sponsabil in totalitate pentru buna executie a contractului, obtinerea rezultatelor 
acestui proiect, precum si de managementul proiectului din punct de vedere adminis-
trativ si financiar. 
 
In acest sens, Prestatorul trebuie sa se asigure ca rezultatele proiectului sunt la 
standardele de calitate necesare si sunt livrate conform termenelor stabilite. 
 
Prestatorul are obliga ia de a propune spre mobilizare personal calificat pentru realiz-
area activită ilor prevăzute de către Caietul de Sarcini.  
Prestatorul e obligat să respecte legislatia in vigoare si procedurile aplicabile acestui 
contract. 
La finalul executarii contractului, prestatorul de servicii va inainta catre beneficiar un 
raport final de contract pentru indeplinirea obligatiilor contractuale. Numai dupa apro-
barea raportului final / raportului final pe eveniment din punct de vedere calitativ si 
cantitativ de catre Beneficiar, prestatorul va putea emite emite factura finala / factura 
pe eveniment. 
 
Valoarea estimata:  
 

CONFERIN E : 44.800,00 lei cu TVA 
WORKSHOPURI : 18.000,00 lei cu TVA  
 
Oferta se va depune pentru intreaga gama de servicii. Nu se accepta oferte par-
tiale. 
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut. 
 

Asociaţia Polul de Competitivitate Prelucrări Metale Transilvania, 
Metallcluster Siebenburgen, Cluster Metal Manufactoring Transilvania 

 
 

Dr. Ioan Bele 
 

 


