Titlul proiectului: EndoMIP - Imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor
din sectorul medical in domeniul endocrinologiei, pentru prevenirea maladiilor cu
impact populational
Cod proiect 108124, Cod apel: POCU/91/4/8/Îmbunătăţirea
competenţe al profesioniştilor din sectorul medical

nivelului de
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Se aprobă,
Manager Proiect
Conf. Univ. Dr. Adina Mariana GHEMIGIAN

CAIET DE SARCINI
1. CONTEXTUL ACHIZIŢIEI
Institutul National de Endocrinologie C. I. Parhon este o institutie de interes public
national, cu personalitate juridica, în administrarea si subordinea Ministerului Sanatatii, fiind
singurul institut cu monospecialitate în endocrinologie din tara.
2. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
Numele instituţiei conform actului de înfiinţare: INSTITUTUL NAȚIONAL DE
ENDOCRINOLOGIE „C.I. PARHON”, adresa B-ul Aviatorilor nr. 34-38, sector 1,
Bucuresti, telefon 021 317 20 41, fax : 021 317 06 07, cod fiscal 4505367

3. BENEFICIAR – Medici, alt personal medical, participanții la cursuri din cadrul
proiectului denumit prescurtat (acronym) ENDOMIP
− Valoarea estimativa a serviciilor de inchiriere sala

Necesitate: A.3.1 In cadrul prezentei activitati va fi organizat 1 curs de educatie medicala
continua pentru medici cu 2 module pe durata a 4 zile. Pentru desfasurarea cursului in
Covasna este necesara inchirierea unei sali care sa asigure facilitatile necesare organizarii
programelor de formare educatie medicala continua in cele mai bune conditii. Accesul la sala
de curs este necesar conform programului de mai jos cu specificațiile și observațiile
menționate:

4. SPECIFICATII TEHNICE:
Specificatii tehnice sala de conferinte:
− suprafata: minimum 50mp. Pentru indeplinirea cerintei ofertantul trebuie sa ataseze
ofertei tehnice o schita a salii din care sa reiasa pozitionarea peretilor si eventual a
stalpilor de sustinere precum si suprafata acesteia;
− sala nu trebuie sa aiba fara pereti despartitori sau stalpi care sa obstructioneze
vizibilitatea participantilor
− sala trebuie sa dispuna de lumina naturala;
− se vor asigura condiții de desfășurare catering de tip coffee break și prânz;
− se va asigura acces la grupuri sanitare (bărbați și femei) igienizate și dotate cu
materiale igienico-sanitare pe toată perioada de derulare a cursurilor.
Sala trebuie sa dispuna de urmatoarele dotari, asigurate pe toată perioada de derulare a
cursurilor:
− videoproiector;
− sistem sonorizare si microfon;
− scaune cu masă de scris /mese de scris pentru cel putin 15 participanti;
− pupitru lector/masa de prezidiu;
− flipchart + consumabile necesare/ tablita pentru scris + consumabile necesare.
Sala de conferinte trebuie pusa la dispozitie curata si igienizata, cu cel putin o ora inainte de
inceperea activitatii, conform programului de mai jos:
Data

Activitatea

Interval ORAR

16.08.2019

Z1 Curs medici

11:30 – 19:00

17.08.2019

Z2 Curs medici

8:30 – 16:00

18.08.2019

Z3 Curs medici

8:30 – 16:00

19.08.2019

Z4 Curs medici

11:30 – 19:30

Ofertantul trebuie sa permita afisarea de materiale de publicitate (afise si roll – up) a
proiectului in vecinatatea salii de conferinta precum si in sala de conferinte.
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