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Axa prioritara nr. 4 ,,Modernizarea Serviciului Public de Ocupare’’
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de ocupare’’
Titlul proiectului: ,,SPO On-line- Intalnirea intre cererea si oferta de forta de munca’’
Contract POSDRU /111/4.1/S/92111
CAIET DE SARCINI
I. INFORMAŢII GENERALE
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Timiş organizează, coordonează şi realizează
la nivel judeţean, activitatea de ocupare a forţei de muncă şi de protecţie socială a persoanelor
aflate în căutarea unui loc de muncă, având următoarele atribuţii:
- asigură şi coordonează aplicarea politicilor în domeniul ocupării şi formării profesionale;
- organizează, prestează şi finanţează, în condiţiile legii, servicii de ocupare şi formare
profesională a forţei de muncă neîncadrate prin compartimentele de specialitate şi prin
prestatorii de servicii;
- asigură recrutarea şi plasarea forţei de muncă în străinătate atât în statele cu care România
are încheiate acorduri bilaterale în domeniul forţei de muncă, cât şi în statele cu care nu are
încheiate asemenea acorduri;
- acţionează pentru sprijinirea mobilităţii forţei de muncă şi pentru asigurarea flexibilităţii
funcţionale a pieţei muncii;
- coordonează şi asigură realizarea prestaţiilor pentru înfăptuirea politicii de ocupare şi
circulaţie a forţei de muncă pe plan intern şi internaţional;
- organizează şi asigură, prin serviciile de specialitate, informarea, consilierea şi orientarea
profesională a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în vederea ocupării şi
realizării echilibrului între cererea şi oferta de forţa de muncă;
- asigură aplicarea măsurilor de protecţie socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de
muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
- elaborează studii şi analize în domeniul ocupării şi formării profesionale;
- propune programe de ocupare de nivel local, sau după caz, zonal;
- elaborează în baza indicatorilor sociali stabiliţi programe de activitate anuale, pe care le
supune aprobării Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi raportează
periodic realizarea prevederilor acestora;
- realizează la nivel judeţean măsurile cuprinse în Planul de implementare la nivel local a
legislaţiei armonizate cu acquis-ul comunitar.

II. OBIECTUL ACHIZITIEI
- „ Achizitionarea serviciilor hoteliere – CPV 55100000-1, serviciilor de catering
55520000-1, serviciilor de organizare evenimente, cod CPV cod CPV 79952000-2,
pentru evenimentul
,,Organizarea vizitelor de analiza in vederea schimbului de
experienta’’ Amsterdam, Olanda, aferente proiectului ,,SPO On-line- Intalnirea intre
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cererea si oferta de forta de munca’’ POSDRU /111/4.1/S/92111, proiect cofinantat din
Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013, intalnire care va avea loc in perioada 26.11.2012-01.12.2012.
Scopul contractului ce va fi încheiat este de a asigura condiţiile optime pentru derularea
evenimentului propus, respectiv:
Specificaţii tehnice
-

Transport Drobeta Turnu Severin - Timisoara (aeroport) pentru un nr. de 11 persoane in
data de 26.11.2012 ;
- Transport cu avionul Timisoara - Amsterdam – transfer aeroport - hotel, in data de
26.11.2012 , pentru un nr. de 20 de persoane ;
- Cazare pentru un nr. de 20 de persoane, in hotel de 3 *, cu mic dejun inclus (cazare in zilele
de 26.11.2012, 27.11.2012, 28.11.2012, 29.11.2012, 30.11.2012) iar mic dejun in zilele de
27.11.2012, 28.11.2012, 29.11.2012, 30.11.2012, 01.12.2012) ; total 100 buc. mic dejun ;
- Cina pentru un nr de 20 de persoane in zilele : 26.11.2012, 27.11.2012, 28.11.2012,
29.11.2012, 30.11.2012 ; total 100 cine ;
- Tranfer hotel Amsterdam- aeroport Amsterdam pentru un nr. de 20 de persoane in ziua de
01.12.2012 ;
- Transport cu avionul Amsterdam – Timisoara pentru un nr. de 20 de persoane in data de
01.12.2012;
- Transport aeroport Timisoara- Drobeta Turnu Severin pentru un nr. de 11 persoane in data
de 01.12.2012 ;
Pretul unei camere /noapte/persoana trebuie sa respecte Ordinul Ministrului Muncii, familiei si
protectiei sociale si al ministrului finantelor publice nr. 1117 / 2010 pentru stabilierea regulilor de
eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile in cadrul operatiunilor finantate prin POSDRU
Conditiile minime pentru acceptarea de catre achizitor a ofertelor sunt:
1. Ofertele trebuie sa includa orice cheltuieli aferente prestarii serviciilor, iar serviciile prestate sa
corespunda standardelor si performantelor care se impun.
2. Orice operator economic interesat poate participa cu oferta, care trebuie sa contina pretul fara
TVA precum si pretul total in lei cu TVA, pentru toata cantitatea de servicii solicitate.
Nota:
In cazul nerespectarii de catre operatorul economic care se prezinta la procedura, a tuturor
conditiilor minime solicitate si care trebuie dovedite prin specificatiile din oferta, se vor respinge
ofertele, considerate ca fiind necorespunzatoare sau inacceptabile.
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Calitatea serviciului prestat.
Prestatorul are obligatia de a garanta ca serviciul prestat este cel solicitat si corespunde
tuturor normelor legale in vigoare referitoare la serviciile solicitate, pentru ducerea la indeplinire in
bune conditii a contractului.
Nu sunt acceptate oferte sau prestari de servicii de alt tip decat cele cerute prin
documentatie, altele decat cele solicitate si garantate prin oferta.

Avizat
Manager Proiect
Liviu Negut

Avizat
Economist
Florentin Latcu

Intocmit de
Expert Achizitii
Carmen Novac
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