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CAIET DE SARCINI 
pentru atribuirea contractului 

 
Servicii organizare eveniment ADRBI 2019 

 
CPV 79952000-2 – Servicii de organizare evenimente 

 CPV 55520000-1 – Servicii de catering 

  

1. INFORMAŢII GENERALE 

 
1.1.Beneficiar/Autoritate Contractantă: Agenția pentru Dezvoltare Regională București-
Ilfov, București, România, în calitate de partener în cadrul proiectului Improving policies to 
boost SME competitiveness and extraversion in EU coastal and rural areas where 
aquaculture is a driver of the regional economy (EXTRA-SMEs), la nivelul Regiunii București-
Ilfov. 
 
1.2. Date despre beneficiar :  
Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov beneficiază de sprijin financiar pentru 
realizarea activităților specifice proiectului Improving policies to boost SME competitiveness 
and extraversion in EU coastal and rural areas where aquaculture is a driver of the regional 
economy (EXTRA-SMEs), în calitate de partener. 
Proiectul EXTRA-SMEs este finanțat din Programul INTERREG Europe (finanțat din Fondul 
European de Dezvoltare Regională – FEDER).  
 

2. SERVICII ORGANIZARE EVENIMENT ADRBI 2019 

 
 
2.1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 
Serviciile solicitate 

Achiziționarea de servicii de organizare eveniment pentru un seminar de informare şi 
dezbatere, constând în: închiriere sală şi servicii de catering (welcome coffee, coffee break, 
prânz), conform tabelului de mai jos. Valoarea estimată a achiziției este de 4500 Lei fără 
TVA. 
 
Centralizator servicii solicitate: 
 

Nr. 
crt. 

Denumire serviciu 
Număr total 

maxim 
participanti 

 
 

Servicii necesare pentru eveniment 

 

Servicii organizare 1 seminar de 
informare şi dezbatere cu actori locali 
relevanti (aproximativ 15 participanți, 
durata de 1 zi) 

15 

Servicii inchiriere sala (o zi) 
Servicii de catering, constând în: 
1 welcome coffee 
1 coffee break 
1 prânz 
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2.2.  Activități specifice necesare desfășurării evenimentului menționat la punctul 2.1.: 
 
2.2.1. Asigurarea serviciilor de închiriere sală și pregătire eveniment 
 
2.2.1.a. Este necesară închirierea unei săli sau spațiu de evenimente în centrul 
Bucureștiului, de nivelul de calitate a unui hotel de minim 4 stele. Sala de evenimente 
trebuie să ofere standarde ridicate în vederea desfășurării în bune condiții a evenimentelor 
și să întrunească următoarele cerințe: 

a. capacitate sală conform numărului preconizat de participanți pentru eveniment, la 
standarde adecvate de spațiu pentru participanți (cel puțin 50 de cm între scaunele 
acestora);  

b. mobilier în perfectă stare de funcționare; 
c. instalație de iluminat funcțională, care să asigure vizibilitatea optimă pe întreaga 

suprafață a sălii; 
d. structura și dimensiunea sălii să permită aranjamentul dreptunghiular sau de tip “U-

shape”;  
e. să fie distinctă de sala de mese;  
f. să fie disponibilă în intervalul 09:00 – 17:30 în zilele de desfășurare a întâlnirilor;  
g. locația să fie accesibilă tuturor participanților, inclusiv cu mijloace de transport în 

comun (metrou, RATB etc.);  
h. să aibă un spațiu special destinat înregistrării participanților, distribuirii de materiale, 

garderobă și grup sanitar în apropiere;  
i. la locul de desfășurare a evenimentului trebuie să se permită postarea de afișe și roll-

up-uri, care să conțină informații despre proiect, pentru a asigura vizibilitatea 
proiectelor finanțate prin programul INTERREG EUROPE; 

j. nu se admite ca sala pentru organizarea evenimentelor să fie situată la subsol sau în 
spații fără aerisire; 

k. să fie izolată din punct de vedere fonic, astfel încât derularea evenimentelor să nu fie 
perturbată de eventuale zgomote exterioare sălii. 

 
2.2.1.b. Este necesară dotarea sălii de eveniment cu următoarele echipamente tehnice:  

a. instalație de climatizare funcțională și silențioasă; 
b. internet prin WI-FI;  
c. minimum un videoproiector și un ecran de proiecție (ecran cu dimensiune care să 

asigure vizibilitatea proiecției din toate colţurile sălii, videoproiector a cărui stare 
tehnică să permită redarea unei imagini vizibile din orice colț al sălii); 

d. asistență tehnică și logistico-organizatorică pe toată durata şi la locaţia de 
desfășurare a evenimentului.  

 
2.2.1.c. Prestatorul va asigura pregătirea sălii în baza discuțiilor purtate anterior cu 
reprezentanții Autorității Contractante și ai locației evenimentului.  
 
Prestatorul va propune minim 2 variante de amplasament a sălii, la un cost similar. 
Decizia privind locul și data de desfășurare a fiecărui evenimentului va aparține 
Autorității Contractante. 
       
 

2.2.2. Asigurarea serviciilor de catering oferite participanților 
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2.2.2.a. Servicii de catering pentru pauze de cafea 
a. se vor asigura produse în cantităţi suficiente pentru numărul de participanți la 

eveniment, după cum urmează: băutură caldă (cafea/ceai, inclusiv lapte pentru cafea 
și zahăr) și rece (apă plată/minerală la sticle de 0,5 l, băuturi răcoritoare); 

b. sortimentele finale se decid împreună cu Autoritatea Contractantă, înaintea 
evenimentului; 

c. Prestatorul se va asigura că produsele servite sunt de un înalt nivel calitativ (produse 

proaspete, în termen de garanție); 

d. Prestatorul va asigura tot echipamentul și suportul logistic necesar pauzelor de cafea 
– termos/espressor, spatule, lingurițe, farfurii, pahare, cești (sau veselă de unică 
folosință), tacâmuri (dacă este cazul) etc.; 

e. pauzele de cafea se vor asigura într-un spațiu adecvat, în incinta locației de 
desfășurare a evenimentului, cât mai aproape de sala unde se desfășoară 
evenimentul. 

 
2.2.2.b. Servicii de catering pentru masa de prânz (tip bufet suedez) 
Se va asigura masa de prânz pentru participanții la eveniment, după cum urmează:  

a. masa de prânz (tip bufet suedez), trebuie să includă cel puțin următoarele:  

 3 feluri de aperitive; 

 1-2 sortimente felul întâi – supe/ciorbe; 

 3 feluri de salate; 

 3 feluri desert; 

 apă plată, apă minerală, sucuri, cafea, ceai; 
 

b. Prestatorul se va asigura ca exista tot echipamentul și suportul logistic necesar servirii 
prânzului (echipamente pentru menținerea caldă a mâncării, când este cazul, 
termos/espressor, servețele, veselă și tacâmuri), precum si prezența pe durata 
acțiunii a cel puțin unui reprezentant al acestuia; 

c. Prestatorul se va asigura că mâncarea este caldă în momentul servirii (dacă este 
cazul), iar calitatea produselor servite este la un standard ridicat (produse proaspete, 
în termen de garanție); 

 
 
Programul evenimentului (orele la care se fac pauzele) va fi stabilit de Beneficiar. 
 

3. SOLICITĂRI GENERALE  

 
Toate activitățile se vor realiza în consultare cu și implicând permanent Autoritatea 
Contractantă, în toate etapele de implementare. 
 
Ofertantul trebuie să propună, pentru corelarea tuturor activităților menționate mai 
sus și în vederea bunei desfășurări a evenimentului, o persoană de contact pentru buna 
implementare a viitorului contract, denumită în continuare Coordonator de proiect. 
Aceasta va trebui să păstreze legătura cu persoana desemnată din partea Autorității 
Contractante și cu membrii echipei Prestatorului, în vederea pregătirii și derulării 
evenimentelor, și va fi responsabilă pentru buna desfășurare a acestora. 
 
Coordonatorul de proiect trebuie să aibă minim 1 an experiență în activități similare. 
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Atenție! Numărul estimat de participanți/eveniment este aproximativ, numărul efectiv al 
acestora putând fi mai mic sau mai mare, în funcție de confirmarile primite, dar acest fapt 
nu influențează modul de ofertare și bugetul maxim estimat.  
 
În propunerea financiară, ofertantul va prezenta costurile totale pentru serviciile 
previzionate, ţinând cont de toate cheltuielile inerente organizării evenimentelor. 
 
Autoritatea Contractantă va anunţa Prestatorul despre orice modificare, înainte de data 
iniţială de desfăşurare a evenimentelor, în măsura în care aceste informații sunt cunoscute 
în timp util. 
 
Listele de prezență necesar a fi completate de participanți vor fi inițiate și colectate de 
către Autoritatea Contractantă. 

 
 
 

*Nota 1: Oferta câștigătoare va fi desemnată în funcție de prețul cel mai scăzut, fără TVA al 
ofertelor prezentate (pentru numărul total maxim de participanți). 
 
*Nota 2: Ofertantul câștigator va depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura 
calitatea optimă a serviciilor prestate și va răspunde pentru prestarea serviciilor 
contractate, în baza contractului ce se va încheia cu Autoritatea Contractantă. În caz 
contrar, Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a nu semna Procesul Verbal de 
recepție a serviciilor. 
 
*Nota 3: Pentru ziua de eveniment, vor fi luate in calcul și cotate de către ofertant 2 pauze 
de cafea (coffe-break) si 1 pranz/participant.  
 
 
 
 
 
Aprobat:     Director General, Dan Nicula 
 
Avizat:     Sef AT, Daniel Popescu 
 
      Expert achizitii, Diana Manaila 
 
 
 
Elaborat:                                              Expert Lixandru Alexandru 


