Cerere de ofertă pentru achiziţia de servicii organizare seminarii
Fundația Centrul de Resurse Juridice solicită oferte pentru achiziţia de servicii de organizare
pentru 5 evenimente instruire, codul CPV 79951000-5 - servicii de organizare seminarii.
Achiziția de desfășoară în cadrul proiectului „Nediscriminarea dincolo de cuvinte”
ACF_A5_MM_02 finanțat prin Programul Active Citizens Fund România parte a Granturilor
SEE și Norvegiene 2014 – 2021.
Procedura aplicată: Selecție de oferte în conformitate cu Anexa 6 - Reguli pentru realizarea
achizițiilor la contractul de finanțare precum și cu prevederile din Ordinul nr. 1284/2016
privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanților /beneficiarilor privați
pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri
europene.
Valoarea estimată maximă a achiziției: 89.412,00 lei fără TVA

Specificații tehnice
Se vor achiziţiona servicii de organizare pentru următoarele evenimente:
- 10 întâlniri informale cu membri ai comunităților vulnerabile, în 10 orașe din țară
pentru aprox. 10-12 participanti/intâlnire
- 10 întâlniri tematice cu tineri în 10 orașe din țară pentru aprox. 10-12
participanti/întâlnire
- Conferință de presă ce se va organiza în București, în deschiderea uneia dintre
întâlnirile tematice cu tineri
- O sesiune de instruire pentru 18 persoane, timp de 3 zile
- Conferinţa naţională și eveniment de presa, pentru aprox. 45 participanți din
București și din țară
Nr.
Crt.

Eveniment

1.

10 întâlniri
informale în
10 orașe din
țară cu
membri ai
comunităților
vulnerabile și

Proiect derulat de

Nr. de zile/nr. de
participant
Perioadă estimată
- aprox. 10-12
participanti/întâlnire
Durata întâlnire – 2
ore
Orașe de desfășurare
– Sibiu, Brașov, Iași,
Timișoara, Constanța,

Servicii solicitate

Închirire spațiu pentru aprox. 2 ore/întâlnire
Tipologie spatiu: Spațiu privat dintr-o
cafenea, un hub, o librărie. Alternativ, o sală
mai intima într-un hotel. Locația trebuie să
fie ușor accesibilă pentru participanți, să fie
amplasată central.
Durata intalnire –aprox. 2 ore (în intervalul

organizații ale
acestora

Craiova, Oradea, Cluj
Napoca, Tg. Mureș,
București
Perioada întâlniri –
martie 2022 (conform
calendarului atasat)

2

10 întâlniri
tematice cu
tineri

- aprox. 10-12
participanti /întâlnire
Durata întâlnire – 2
ore
Orașe de desfășurare:
Sibiu, Brașov, Iași,
Timișoara, Constanța,
Craiova, Oradea, Cluj
Napoca, Tg. Mureș,
București
Perioadă întâlniri –
mai – iunie 2022
(datele exacte vor fi
comunicate ulterior
furnizorului selectat)

3

Conferință de
presă

Aprox. 5 jurnaliști care
vor fi invitați la
întâlnirea tematică ce
se va organiza la
București, la o dată ce
va fi comunicată
ulterior

4.

Sesiune de
instruire în

Aprox. 14 participanți
plus 4 traineri, timp de
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orar 10-18.00.)
Număr participanți: 10-12, plus 2 persoane
staff proiect CRJ
Facilitați sală: videoproiector, flipchart,
acces wifi
Catering minimal – Minim o sticlă de apă/
participant, cafea/ceai, un sandwich și/sau o
patiserie și un fruct.
Datorită condițiilor pandemice este posibil
ca mâncarea să trebuiască să fie
împachetată individual, fara posibilitate de
consum la fața locului.
Închirire spațiu pentru aprox. 2 ore/întâlnire
Tipologie spatiu: Spatiu privat dintr-o
cafenea, un hub, o librarie, un pub. Poate fi
și un spațiu afară, precum o grădină sau
terasă unde se poate amenaja un colț privat.
Locația trebuie să fie ușor accesibilă pentru
participanți, să fie amplasată central.
Durată întâlnire – aprox. 2 ore (în intervalul
orar 17.00-20.00.)
Număr participanți: 10-12 plus 1 lector și 2
persoane staff proiect CRJ
Facilități sală: videoproiector, flipchart,
acces wifi
Catering minimal – Minim o sticlă de apă/
participant, cafea/ceai, un sandwich și/sau o
patiserie și un fruct.
Datorită condițiilor pandemice este posibil
ca mancarea sa trebuiasca sa fie
impachetată individual, fara posibilitate de
consum la fata locului.
In cadrul întâlnirii tematice (vezi
evenimentul 2) de la București vor fi invitati
si jurnalisti, maxim 5 persoane.
Catering – Minim o sticlă de apă/
participant, cafea/ceai, un sandwich și/sau o
patiserie și un fruct pentru încă 5 persoane.
Realizare mape + memory stick pentru
jurnalistii participanți, conținutul acestora va
fi pus la dispoziție de către Beneficiar
1. Servicii cazare: pentru 3 nopti pentru
aprox. 18 persoane în pensiune, cabana,

Comunicare și
Publing
speaking
pentru staff-ul
CRJ

Proiect derulat de

3 zile
Perioada estimată
3-6 august 2022

hotel adecvat unei sesiuni tip team
building, într-un cadru natural care să
permită și activități recreative (resortul
trebuie să aibă un număr de camere
suficient pentru cazarea tuturor
participanţilor la curs în aceeaşi locaţie).
Resortul trebuie să fi fost construit sau
renovat în ultimii cinci ani. Cazarea se va
face în camere tip single iar micul dejun
va fi inclus în costul cazării.
2. Servicii închiriere sală curs pentru 3 zile,
în aceeasi locaţie unde este asigurată
cazarea participanţilor, pentru minim 18
persoane, în formă de “U”, cu
respectarea normelor de distanțare
socială.
- sala de curs trebuie sa fie exclusiv destinată
acestui scop
- să beneficieze de următoarele dotari
tehnice: acces internet, aer condiţionat,
flipchart, ecran proiecţie
- să aibă lumină naturală, dar cu posibilitate
de proiecţie în condiţii bune;
- sa fie izolată fonic, astfel încât participanţii
să nu fie deranjaţi de alte activităţi care au
loc în aceeaşi clădire sau în imediata
apropiere;
3. Servicii pauze de lucru (restaurant şi
de servire a mesei): cină pentru toți
participanții şi masă de prânz pentru 3
zile.
Menu-ul va trebui să includă şi produse
pentru vegetarieni.
- 2 pauze de cafea/zi în primele 2 zile și o
singură pauză în ultima zi. Pauzele de
cafea vor conţine minim cafea, ceai, apă
minerală şi plată, produse patiserie
sărată şi dulce, fructe.
Spaţiul pentru servirea prânzului trebuie să
fie în proximitatea sălii de curs.
4. Asistenţă în vederea bunei
desfăşurări a evenimentului (prezenţa
unui reprezentant al furnizorului pe
întreaga durată de desfăşurare a

4.

Conferința
națională plus
eveniment de
presă

O conferință națională
în București cu durata
de o zi, cu aprox. 4045 participanti din
București și din țară
Perioada estimată
16.01 – 10.02.2023
In aceeasi locatie si zi
cu conferinta
nationala, va fi
organizata si o
conferinta de presa, in
intervalul 09.00 –
09.30, in sala de
conferinta la care vor
fi invitați jurnaliști
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acţiunii).
1. Sală de conferință București cu
următoarele caracteristici:
- Sala trebuie să fie situată în zonă centrală,
uşor accesibilă pentru toţi participanţii;
- să aibă o capacitate de minimum 50 de
persoane cu respectarea normelor de
distanțare socială asezată în formă de
teatru
- Sala de conferință trebuie să fie exclusiv
destinată acestui scop si să fie ferită de
mirosuri de mâncare;
- Sala trebuie să beneficieze de următoarele
dotari tehnice: acces internet, aer
condiţionat, flipchart, ecran proiecţie;
Echipament de sonorizare și cabina de
traducere simultană
- Sala trebuie să fie izolată fonic, astfel
încât participanţii să nu fie deranjaţi de
alte activităţi care au loc în aceeaşi
clădire sau în imediata apropiere.
2. Servicii cazare la București ptr. aprox.
10 persoane: pentru 1 noapte în hotel
de minim 3 stele;
Cazarea se va face în camere tip single în
cadrul aceluiaşi hotel, iar micul dejun va
fi inclus în costul cazării.
Hotelul trebuie sa aiba accesibilizare
pentru persoanele cu dizabilitati.
3. Servicii de restaurant:
- o cină pentru 10 persoane,
- masa de pranz (bufet suedez) pentru
aproximativ 50 de persoane.
- 2 pauze de cafea (care să conţină
minim cafea, apă minerală şi plată,
fructe, produse patiserie sărată şi dulce)
+ welcome coffee.
Spaţiul pentru servirea pauzelor de cafea
trebuie să fie în proximitatea sălii de
conferinta.
5. Servicii de transport international:
- 1 bilet de avion - transport international
pentru 1 expert dintr-o țară europeană
(detaliile vor fi comunicate ulterior)

6. Servicii decont transport pentru aprox.
10 participanţi din țară. Localitățile din care
vor proveni participanții vor fi anunțate
ulterior. Suma estimativă pentru
decontarea transportului este de aprox.
5640 lei fără TVA iar în contract va fi
evidențiată separat de celelalte servicii.
Deconturile de transport pentru
participanţii la eveniment vor fi realizate pe
baza documentelor justificative primite de
la participanţi.
7. Asistenţă în vederea bunei desfăşurări a
evenimentului (prezenţa unui reprezentant
al furnizorului pe întreaga durată de
desfăşurare a acţiunii).

Vă rugam sa ne transmiteţi oferta dvs. pe adresa de e-mail: office@crj.ro sau în Str. Arcului,
nr. 19, sector 2, Bucureşti, cod poştal 021032 până la data de 25.02.2022.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta prin e-mail: office@crj.ro, tel. 021212.06.90, fax 021- 212.05.19, persoană de contact: Valentina Nicolae.
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Calendar 10 întâlniri Eveniment 1
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Localitate
Iași
Timișoara
Craiova
Constanța
Brașov
Sibiu
Târgu Mureș
Oradea
Cluj-Napoca
București

Proiect derulat de

Data
4 martie 2022
7 martie 2022
10 martie 2022
11 martie 2022
16 martie 2022
16 martie 2022
17 martie 2022
24 martie 2022
25 martie 2022
30 martie 2022

Interval orar
15.00-17.00
15.00-17.00
12.00-14.00
12.00-14.00
10.00-12.00
16.00-18.00
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00
12.00-14.00

