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INTRODUCERE 
 
Acest caiet de sarcini conține specificații tehnice și consitutie ansamblul cerințelor minimale pe 
baza cărora se efeborează de către fiecare ofertant in parte propunerea tehnico-financiară, pentru 
serviciile ce urmează a fi achiziționate . 
 
Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat în confeormitate cu Cererea de Finanțare care stă la baza 
finanțării proiectului „Consolidarea instituţională şi creşterea capacităţii de internaţionalizare a 
Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia”.  
 
Achizitor: 
Denumire: Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia 
Adresa: str. G. Bethlen, nr. 5 
Localitate: Alba Iulia Cod poştal: 

510009 
Ţara: România 

Persoana de contact:  RESPOSABIL 
ACHIZIȚII  
Oana Raluca Ivan 

Telefon: 074.108.88.28 
 

E-mail: raluca.ivan@uab.ro  Fax: 0258.806.130 
 
Principala activitate sau activităţi ale achizitorului: 
X ministere ori alte autorităţi publice centrale 
inclusiv cele subordonate la nivel regional 
sau local  INVATAMANT SUPERIOR 
□ agenţii naţionale 
□ autorităţi locale  
□ alte instituţii guvernate de legea publică 
□ instituţie europeană/organizaţie 
internaţională 
□ altele (specificaţi):  

□ servicii publice centrale 
□ apărare 
□ ordine publică/siguranta naţională 
□ mediu  
□ economico-financiare 
□ sănătate 
□ construcţii şi amenajarea teritoriului 
□ protecţie socială 
□ cultura, religie si actv. recreative 
X educaţie 
□ altele (specificaţi): - 

 
Achizitorul achiziţionează în numele altei autorităţi contractante: 

DA □         NU X 
 

 
Sursa de finanţare: 
Se specifică sursele de finanţare ale 
contractului ce urmează a fi atribuit:  
Fondul de Dezvoltare Instituţională, 
Contract nr. CNFIS-FDI-2016-0093 
 

După caz, proiect/program finanţat din fonduri 
comunitare                 
DA               NU X 
 

 
II:  OBIECTUL CONTRACTULUI  
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II.1) Descriere 
II.1.1) Denumire contract: Contract de furnizare „SERVICII CATERING” 

 în cadrul proiectului cu titlul: „Consolidarea instituţională şi creşterea capacităţii de 
internaţionalizare a Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia” 

II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, livrării sau prestării de servicii: 
Contract de furnizare: „SERVICII CATERING” în cadrul proiectului cu titlul: 
„Consolidarea instituţională şi creşterea capacităţii de internaţionalizare a 
Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia” CNFIS-FDI-2016-0093 

(a) Lucrări                              
□      

(b) Produse                 x             (c) Servicii                 X                 
 

Execuţie 
□ Proiectare şi execuţie               
□ Realizare prin orice 
mijloace corespunzătoare 
cerinţelor specificate de  
autoritate contractantă                              
□ Principala locaţie a lucrării 

 Cumpărare               
□ Leasing        
□ Închiriere 
□ Cump. în rate     
□ Combinaţii între ele       

Categoria serviciului    
2A    □ 
2B    □ 
 
 

   
________________ 
 

__________________________
_ 

Principalul loc de livrare: 
Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr. 
5, Jud. Alba, CP 510009, Romania 
în cadrul Universității  “1 
DECEMBRIE 1918” din Alba Iulia  

II. 1. 3) Procedura se finalizează prin: 
Contract de achiziţie publică X        
Încheierea unui acord cadru  □                        
II. 1.4) Durata contractului de achizitie publică:  
 Durata până la data de 14.12.2016.  
II. 1.5) Termenul de livrare: conform contractului.   

II.1.6) Informaţii privind acordul cadru: - nu este cazul 
Acordul cadru cu mai mulţi operatori nr. □□□ 
sau, dacă este cazul, nr. □□□ maxim al 
participanţilor la acordul cadru vizat. 

Acordul cadru cu un singur operator □ 

Durata acordului cadru : 
Durata în ani □□ sau luni □□□ 
Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru   da □  nu □ 
II.1.6) Divizare pe loturi         da □                              nu X                                  
Ofertele se depun pe: 
Un singur lot                      Unul sau mai multe                             Toate loturile  
Alte informaţii referitoare la loturi: .................................-....................................... 

II.1.7) Oferte alternative sunt  acceptate              DA □                             NU X 
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 DESCRIEREA PROIECTULUI  
 
 
Proiectul „Consolidarea instituţională şi creşterea capacităţii de internaţionalizare a 
Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia”, cofinanțat de către Ministerul 
Educației aționale și Cercetării Științifice , cod CNFIS-FDI-2016-0093, are ca obiectiv 
general dezvoltarea insituţională a Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB) 
prin îmbunătățirea calitatii si cresterea vizibilitatii internationale a institutiei.  
 
La realizarea acestui obiectiv general vor contribui urmatoarele obiective specifice ce 
urmeaza a fi indeplinite de UAB:  
1. Consolidarea internationala si interculturala a Universitatii pe termen mediu prin 
elaborarea strategiei de internationalizare  2016-2025; 
2. Promovarea Universitatiii la nivel international ca destinatie pentru un învatamant 
superior de calitate si recrutarea internationala a studentilor prin tehnici specifice de 
marketing universitar;  
3.Cresterea numarului de profesori care sa sustina dimensiunea internationala a 
programelor de studiu in limbi straine; 
4.Imbunatatirea comunicarii cu mediul academic si de cercetare extern si consolidarea 
parteneriatelor strategice pe domenii de interes în cercetare-dezvoltare-inovare; 
5.Fluidizarea fluxului de incoming si outgoing studenti, cadre didactice si cercetatori prin 
digitizarea  sistemului  de gestionare si consolidare a capacitatii administrative a 
schimburilor;   
6. Cresterea vizibilitatii internationale a Universitatii prin imbunatatirea si adecvarea calității 
ofertei educaționale la cerintele pietei internaţionale. 
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III. Cerințe pentru ofertant  
 
3.1. Servicii cerute prin contract  
Prestatorul se obligă să frunizeze în cadrul contractului următoarele servicii, în condițiile 
de calitate și preț, specificate prin contarct și prin prezentul Caiet de Sarcini: servicii de 
catering  

Monitorizarea și evaluarea contractului pe toată perioada de implementare vor 
arăta ce rezultate au fost obținute în raport cu resursele utilizate. Indicatorii care vor fi 
folosiți pentru măsurarea rezultatelor proiectului sunt: coformitatea cu prezentul caiet de 
sarcini pentru fiecare livrare în parte.  
 
Data demarării contarctului și perioada de execuție 
 
Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți și se încheiei 
la data de 14.12.2016.  
Desfășurarea tuturor activităților prevăzute în prezentul Caiet de sarcini trebuie să se 
realizeze până cel târziu la data de 14.12.2016, cu respectarea termenelor limită pentru 
fiecare activitate în parte.  
Contractul va fi implemementat astfel :  
 

Nr.crt.  Data Eveniment  
Nr. 
pers Sala   

ora 
serviciu 
catering  

1. 17 octombrie 
2016 Curs de formare 1 

 
30 Sala Senatului 15:30 

2. 18 octombrie 
2016 Curs de formare 1 

 
30 Sala Senatului 

15:30 

3. 20 octombrie 
2016 Curs de formare 2 

 
30 Sala Senatului 

15:30 

4. 21 octombrie 
2016 Curs de formare 2 

 
30 Sala Senatului 

15:30 

5. 3 noiembrie 
2016 Atelier de formare 

 
30 de comunicat 

de 
comunicat 

6. 4 noiembrie 
2016 Atelier de formare 

 
30 

 

de comunicat 

de 
comunicat 

 
 
Numărul total al participanţilor la evenimente va fi de maximum 180 de persoane de-a 

lungul contractului. 
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Datele și orele evenimentelor sunt variabile si se mai pot modifica. Prestatorul va fi anunțat de 
orice modificare a datelor prin comanda transmisă de către beneficiar în care vor fi precizate și 
sala, dar și ora la care vor fi livrate produsele. 
 
SPECIFICAȚII TEHNICI MINIMALE  
Descrierea obiectului contractului (specificaţiile tehnice) 
 

Nr. 
crt
. 

Descrierea produsului/ 
serviciului/ lucrării Cantitate 

Preţul 
estimat 

(fara 
TVA)/buc. 

Total 
(fără 
TVA) COD CPV  

 Servicii de catering 180 buc 42 7560 

55523000-2 
Servicii de 
catering 
pentru alte 
societăţi sau 
instituţii 

TOTAL  9072 lei cu  
TVA 

 
Presarea serviciilor se va face la comanda achizitorului. 

2. Condiţii de prestare 

     Operatorul economic se va ocupa de asigurarea hranei pentru participanţi (conform 

tabelului de mai sus) şi va organiza servicii de catering în limita sumelor precizate în 

tabelul de mai sus. 

 Pentru prânz bufet suedez trebuie să asigure: 

- 5 sortimente de aperitive (minim 150 grame/persoană/porţie) 

- legume, salată sau murături (minim 100 grame/persoană/porţie) 

- 4 tipuri de fructe (minim 120 grame/persoană/porţie) 

- produse de patiserie dulci şi sărate (minim 40 grame/persoană/porţie) 

- desert (minim 100 grame/persoană/porţie) 

- apă minerală/plată (minim 500 mililitri/persoană) 

- cafea (minim 150 mililitri/persoană), ceai (minim trei sortimente), zahăr, 

lapte pentru cafea 

 Notă: 

 Transportul şi aranjarea bufetului – incluse în preţ. 
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 Se va asigura curăţenia la locul servirii. 
 Furnizorul trebuie să asigure mese pentru servirea produselor de către 

participanţi, veselă, tacâmuri, şerveţele. 

 Mâncarea va fi acoperită igienic, iar personalul de servire va folosi mănuşi. 

 Fiecare operator economic va menţiona obligatoriu în oferta sa gramajul pentru 

fiecare produs. 
3. Recepţia serviciilor 

Serviciile vor fi recepţionate la data prestării lor. În cazul în care nu corespund 

calitativ, se va întocmi un act de refuz ce va fi înmânat delegatului prestatorului.  
4. Alte precizări: 

(1) Plata  serviciilor prestate se va face pe baza următoarelor documente: 

i. factură fiscală în original; 

ii. proces verbal de recepţie întocmit de comisia de recepţie în prezenţa 

delegatului prestatorului; 

iii. certificatul de calitate şi garanţie (unde este cazul) a produsului. 

(2) Plata se va efectua în termen de 30 de zile de la emiterea facturii, sau la 5 zile de la 

onorarea cererii de plată înaintată către organismele în drept.  

(3) Prestatorul va suporta cheltuielilor de transport, ambalare şi a oricăror alte cheltuieli 
aferente prestării serviciilor. 
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Vomvea Nicoleta  


