SPECIFICATIILE TEHNICE
Denumirea serviciilor:
Pachet de servicii pentru organizarea conferinţei naţionale in cadrul proiectului cu titlul
“Colaborare pentru managementul bolilor rare – ColaboRare” finantat prin contractul
R02014-C5.1_37 din 27.02.2015.
Pachetul contine: servicii de cazare, masă, inchiriere sala de conferinte si coffee break în cadrul
conferinţei naţionale.
Coduri CPV:
55110000-4 Servicii de cazare la hotel
55120000-7 Servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel
55300000-3 - Servicii de restaurant şi de servire a mâncării
Context
In cadrul proiectului cu titlul “Colaborare pentru managementul bolilor rare – ColaboRare”,
finantat prin Fondul ONG in Romania, Mecanismul Financiar al spatiului Economic European
2009 – 2014, contractul de finantare cu nr. RO2014_C5.1_37 din 27.02.2015 se va organiza
o conferință națională cu tema evaluarea nevoilor de îngrijire ale persoanelor cu boli rare.
Conferința va avea 150 de participanți: persoane cu handicap produs de boli rare, membrii
ANBRaRo (Alianţa Naţională pentru Boli Rare România), specialiști medicali, specialiști din
serviciile sociale, reprezentanți ai Rețelei de colaborare intersectorială, reprezentanți ai DASC și
DGASPC din județe. Vor fi organizate sesiuni plenare de prezentare a situației serviciilor socio–
medicale destinate pacienților cu boli rare la nivel național și internațional. La finalul conferinței
va fi adoptată o rezoluție privind nevoile de îngrijire integrată ale persoanelor cu boli rare, care va
fi transmisă Ministerului Muncii și Ministerului Sănătății.

Descriere generală eveniment:
 Perioada de desfăşurarei: 29 şi 30 ianuarie 2016
 Locaţia Bucuresti
 Durata utilizării sălii de conferinţă: 2 zile în intervalul orar 9:00 – 18:00
 Număr de persoane ce vor fi cazate: 100
 Număr de persoane ce vor primi pensiune completă (mic deju + prânz + cină): 100
 Număr de persoane ce vor primi masa de prânz: 50
 Număr de persoane vor beneficia de coffe breack pe durata celor 2 zile de conferinţă: 150
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A. Specificatii tehnice pentru servicii de cazare la hotel
Serviciile de cazare 2 nopti x 100 persoane.
Unitatea de cazare se va afla in Bucuresti.
Serviciile de cazare se vor asigura in camere cu regim single şi double minim 3***
Un numar minim de 5 camere vor avea functiuni pentru persoane cu dizabilitati (in scaun rulant)
Nu se accepta cazarea in camere cu mobilier uzat, cu instalatii sanitare nefunctionale, lenjerie
murdara.
Functiunea de cazare va avea amenajate facilitati pentru personae cu dizabilitati (rampa de acces,
toaleta pentru personae cu dizabilitati).
Functiunea de cazare se va afla la o distanta de cel mult 300 de m de acces la mijloace de
transport in comun.
 Camerele vor dispune de conexiune la Internet wireless
B. Specificatii tehnice pentru servicii de restaurant si de servire a mesei
Serviciile de pensiune completă (mic dejun+prânz+cină) se vor asigura pe durata a 2 zile pentru
100 persoane 
Serviciile de servire a mesei de prânz se vor asigura pe durata a două zile pentru 50 persoane. 
Micul deju va fi asigurat in regim de bufet suedez. 
Masa de pranz si cina se vor asigura in regim de meniu fix sau bufet suedez
Meniul va fi prezentat achizitorului cu trei zile inainte si va include variante de meniu vegetarian,
de post si alte tipuri de regim
Meniul de pranz va include: supe/ciorbe, feluri de mancare de baza, salate, desert, paine, apa
(minerala plata si carbogazoaza – 0,5 l / persoana servita la recipiente mari).
Se vor asigura ingrediente propaspete gatite in ziua respectiva de servire
Se va asigura o sala de mese cu o capacitate de cel putin 150 locuri
Spatiul de servire a mesei va fi amenajat corespunzator si va respecta normele de igiena si de
pozitionare in raport de alte spatii
C. Specificatii tehnice pentru servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel
Sala de conferinţă va avea o capacitate de minim 150 de locuri tip teatru
Sala se va afla in aceiasi functiune hoteliera in care se asigura serviciile de cazare si masa.
Sala va avea aerisire corespunzatoare, aer conditionat şi încălzire
Sala va dispune de videoproiector si ecran de proiectie respectiv de flipchart sau table magnetica
Sala va avea system de sonorizare cu cel puţin 2 microfoane
Conexiune la internet wireless
Sala va dispune de un salon diplomat dotat cu echipament de birotică şi calculator
Pe durata fiecarei zile de conferinţă se vor asigura cel putin doua pauze de tip coffee break pentru
un numar mediu de 150 de participanti. Prestatorul va lua in calcul un meniu care sa cuprinda: cafea
naturala proaspata, ceaiuri – cel putin 2 sortimente, lapte proaspat pentru cafea/ceai, zahar alb si brun,
miere, apa minerala (plata si carbogazoasa), fursecuri/produse patiserie – cel putin 2 sortimente.
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