
 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operațional Capital Uman 

Axa prioritară 1: Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri" 
Titlul proiectului: AFACERI TINEREȘTI! 
Contract: POCU /991/1/3/154522 

 

 

Nr.inreg. 01/22.08.2022 

 

 

 

INVITATIE DE PARTICIPARE  

la procedura de Achizitie directa 

Servicii organizare - Caravane de constientizare GT 

 

Sindicatul Taranilor si Proprietarilor Romani, cu sediul in localitatea Bragadiru, Jud.Teleorman, cod 

fiscal 23791486, reprezentata prin dnul Udvuleanu Ioan in calitate de Presedinte,  organizeaza in data 

de 24.08.2022 ora 13:00 conform art.7 alin.5 din Lega 98/2016 procedura de Achizitie directa pentru 

Servicii organizare - Caravane de constientizare GT 

 

  Valorea maxima estimata este de pana la incidenta sumei de 16.000,00 lei fara TVA. 

Cantitate – 16 caravane cu cate 10 persoane in medie per eveniment;  Cost unitar fara TVA per 

eveniment = 1.000 lei (100 lei fara TVA de participant) + 19% TVA = 1.190 lei 

 

Pretul ofertat va ramane nemodificat pe intreaga perioada de derulare a contractului. 

 

Pretul din oferta va fi exprimat in lei fara TVA. 

 

Oferta care nu se prezinta conform specificatiilor – nu se califica. 

 

CONDITII PENTRU REDACTAREA OFERTEI 

 

Oferta se va transmite la sediul din Bd.Burebista nr.4, bl.D13, sc.2, et.6, ap.58, sector 3, 

Bucuresti sau la adresa de e-mail: sindicatbragadiru@yahoo.com pana la data de 24.08.2022 ora 

13:00 – formularul de oferta financiara, precum si documentele originale/in copie conform cu 

originalul privind operatorul economic, in plic sigilat. 

 

Obligatiile prestatorului: 

- Realizare servicii Organizare evenimente - Caravane de constientizare a publicului tinta. 

Serviciile vor include: inchiriere spatiu/sala de eveniment pentru minim 10 persoane, 

organizare logistica eveniment, catering eveniment, echipament logistic eveniment, sonorizare, 

s.a. Cantitate – 16 caravane cu cate 10 persoane in medie per eveniment;  Cost unitar fara TVA 

per eveniment = 1.000 lei (100 lei fara TVA de participant) + 19% TVA =1.190 lei 
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- Ofertantul are obligatia de a prezenta oferta astfel incat sa se asigure posibilitatea verificarii 

corespondentei ofertei cu cerintele solicitate. 

- Ofertele care nu indeplinesc aceste cerinte vor fi declarate neconforme conform HG 395/2016. 

 

Documentatia de atribuire va cuprinde, obligatoriu : 

- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, eliberat cu maxim 30 zile 

calendaristice inaintea termenului limita de depunere – Copie conform cu originalul ; 

- Forma de inregistrare fiscala (CUI) – Copie conform cu originalul ; 

- Oferta tehnico-financiara – Original. 

 

Obiectul contractului : Realizare servicii Organizare evenimente - Caravane de constientizare a 

publicului tinta. Serviciile vor include: inchiriere spatiu/sala de eveniment pentru minim 10 persoane, 

organizare logistica eveniment, catering eveniment, echipament logistic eveniment, sonorizare, s.a. 

 

 

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica : ACHIZITIE DIRECTA 

Data limita pentru depunerea ofertei : 24.08.2022 - ora 13 :00. 

Limba de redactare a ofertei : romana. 

Pretul va fi exprimat in : RON fara TVA. 

Comunicarile, invitatia cat si documentatia pot fi trimise prin e-mail, cu confirmare de primire. 

 

Va multumim si asteptam cu interes oferta dumneavoastra. 

 

 

Cu stima, 

 

Ginu Costel Toma 

Manager proiect 
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SPECIFICAŢII TEHNICE 

 

Precizari referitoare la Specificatiile tehnice 

Specificatiile tehnice sunt intocmite in concordanta cu necesitatile obiective ale Beneficiarului. 

Acestea constituie conditiile ce trebuiesc indeplinite pentru achizitionarea serviciilor de organizare 

evenimente. Conditiile impuse se considera ca fiind minimale si obligatorii. 

 

1. DERULAREA CARAVANELOR DE CONSTIENTIZARE A PUBLICULUI TINTA 

Serviciile de organizare a caravanelor de constientizare a publicului tinta ce urmeaza a fi achizitionate, 

constau in urmatoarele: 

■ inchiriere spatiu/sala de eveniment pentru o medie de 10 persoane – pentru fiecare caravana 

este necesara cate o sala 

■ Organizare logistica eveniment 

■ Servicii de catering – 1 masa de pranz si 1 pauza de cafea pentru o medie de 10 persoane / 

eveniment 

■ Echipament logistic eveniment 

■ Sonorizare 

 

Descrierea caravanelor de informare a  grupului tinta: 

■ 16 caravane; 

■ Minim 160 de participanti in total (o medie de 10 persoane / eveniment); 

■ Durata unui eveniment este de 1 zi aproximativ 5 ore si va fi stabilita conform unei agende 

propuse de Beneficiar, in functie de necesitati. 

Pentru a indeplini o serie de conditii necesare desfasurarii optime a caravanelor de constientizare, 

salile in care se vor derula evenimentele vor fi sali de conferinta/ business, special destinate unor astfel 

de evenimente. 

Salile propuse pentru organizarea acesti tip de evenimente vor avea o capacitate de minim 15 locuri in 

diverse aranjamente (teatru, classroom, U-shape, etc). Prestatorul va avea in vedere posibilitatea 

schimbarii aranjamentului pe parcursul desfasurarii evenimentelor. 

Salile pentru evenimente trebuie sa prezinte posibilitati variate de aranjare, sa fie curate si cu mobilier 

modular, amplasabil in functie de necesitati si sa ofere conditii optime pentru o buna desfasurare a 

evenimentelor (iluminare, caldura, aer conditionat etc.). In mod obligatoriu, sala trebuie sa dispuna de 

un spatiu de receptie adecvat pentru primirea si inregistrarea participantilor si distribuirea materialelor 

informative, acces toaleta, garderoba, precum si un spatiu pentru desfasurare a coffee-breakului, in 

apropierea salii de eveniment. 

  De asemenea, in pachetul oferit de catre furnizor, se va pune la dispozitie restaurant sau o sala ce va 

fi amenajata special pentru pauza de pranz, cu mese si scaune sau mese tip cocktail.  
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Prestatorul va asigura in sala vizibilitatea materialelor de informare si publicitate (postere, roll-up, etc) 

puse la dispozitie de catre Achizitor cel mai tarziu in seara dinaintea inceperii evenimentului. 

Salile vor fi prevazute cu sonorizare corespunzatoare, videoproiector si ecran de proiectie, flipchart pe 

stativ cu hartie si markere de diverse culori, laptop. 

Salile in care se vor desfasura evenimentele vor fi la dispozitia participantilor in ziua desfasurarii 

evenimentului in intervalul 8:00 – 20:00. 

Durata estimata pentru desfasurarea evenimentelor este de 5 ore, incepand cu orele 09:00-14:00 si 

incluzand pauza de masa / pauza de cafea. 

 

Cerinte sala: 

■ Asigurare sala conferinta in cadrul unui hotel/pensiune etc. 

■ Capacitate de minimum 15 de locuri 

■ Spatiu pentru catering (coffee-break) 

■ Sala va trebui sa aiba lumina naturala, sa nu fie pozitionata la subsolul cladirii sa fie aerisita 

■ Instalatie de sonorizare 

■ Instalatie de aer conditionat 

■ Posibilitatea instalarii altor laptop-uri (prelungitor electric) 

■ Pozitionarea salii trebuie sa fie intr-un spatiu diferit si la o distanta suficienta fata de 

restaurant/bucatarie, pentru a nu perturba activitatile 

■ Aranjarea salii trebuie sa se realizeze de asa maniera incat sa se asigure confortul 

participantilor la eveniment, precum si o buna vizibilitate a proiectiilor ce se vor realiza 

■ Prezidiul trebuie sa fie vizibil de catre toti participantii 

■ Se va asigura vizibilitatea evenimentului: afisaj electronic, sageti indicatoare etc. Ofertantul va 

asigura afisarea elementelor de identitate vizuala privind organizarea evenimentului, la intrare, in hol, 

precum si la intrarea in sala. 

 

Dotari sala: 

■ 1 videoproiector 

■ 1 pointer 

■ 1 ecran proiectie 

■ 1 flipchart si consumabile aferente 

■ 1 laptop 

■ sonorizare adecvata  

■ scaune pentru toti participantii  

■spatiu pentru inregistrarea participantilor: masa si 2 scaune. Se va asigura un spatiu la intrarea in sala 

de conferinta in care se va amplasa un birou destinat pentru primirea si inregistrarea participantilor. 

 

Servicii de catering: 



 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operațional Capital Uman 

Axa prioritară 1: Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri" 
Titlul proiectului: AFACERI TINEREȘTI! 
Contract: POCU /991/1/3/154522 

 

 

 Serviciile de catering pentru aproximativ 10 participanti per eveniment (total 160 participanti) vor 

consta in: 

■ 1x coffee break - servit incepand cu ora 11:00, inainte de inceperea evenimentului si disponibil 

pe intreaga durata a evenimentului; 

■ 1x masa de pranz (tip bufet suedez) - servita intre orele 13:00-14:00. 

 

 

Pentru coffee break se va asigura: 

 

■ cafea  

■ zahar/miere/indulcitor/lapte pentru cafea 

■ apa plata, apa carbogazoasa 

■ produsele incluse trebuie sa fie suficiente pentru numarul estimat de participanti pe eveniment. 

■ accesorii servire: pahare (de unica folosinta), cani si lingurite/ palete cafea, servetele 

■ Standul pentru coffee break va fi disponibil pe intreaga durata a evenimentului. 

■ Se va asigura curatenia la locul servirii. 

 

Pentru masa de pranz (bufet suedez) se va asigura: 

■ minim 2 feluri de mancare pe baza de carne - pui, porc/vita, peste (minim 150 gr/ persoana), 

gatite in modalitati diferite (la gratar, la cuptor, cu sos, etc.) insotite de minim 2 variante pentru 

garnituri ( minim 180  gr/ persoana) (de ex. Legume gratinate, cartofi pai, ciuperci sote, cartofi 

taranesti, orez, paste, etc.); 

■ la solicitarea achizitorului, minim un fel de mancare de post (ardei umpluti de post, iahnie de 

fasole, pilaf cu ciuperci etc.) – minim 300 gr/ persoana 

■ minim  2 tipuri de salate (ex. Salata de cruditati, salata asortata, salata de varza, salata de 

muraturi, salata de ardei copti etc.) – minim 150 gr/ persoana 

■ 1 sortiment de paine – minim 180  gr/ persoana 

■ 2 tipuri de desert– minim 100  gr/ persoana 

■ Apa minerala - plata si carbogazoasa - 0.5 l/persoana 

■ vesela, tacamuri, servetele.  

■ Mancarea va fi acoperita igienic, iar personalul de servire va folosi manusi. 

■ Se va asigura curatenia la locul servirii. 

■ Fiecare operator economic va mentiona obligatoriu in oferta sa gramajul pentru fiecare produs. 

■ Datele exacte a organizarii fiecarui eveniment, locatia, durata acestora (inclusiv a pauzelor de 

cafea) vor fi comunicate operatorului economic cu cel putin 3 zile inaintea desfasurarii fiecarui 

eveniment. 

■ Prestatorul (ofertantul castigator) va asigura calitatea produselor servite la un standard ridicat 

(produse proaspete, in termen de garantie) 
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Alte activitati in sarcina prestatorului: 

La toate evenimentele organizate, furnizorul va trebui sa desemneze o persoana care sa fie prezenta si 

disponibila pe toata durata evenimentului, iar sala trebuie sa fie disponibila pe parcursul intregii 

perioade de desfasurare a evenimentului. 

 

Prestatorul va asigura un spatiu pentru expunere materiale promovare proiect care sa indeplineasca 

urmatoarele caracteristici: 

- sa permita amplasarea unui pupitru/ birou organizator in holul salii de evenimente pentru intampinare 

la sosirea participantilor si pentru prezentarea materialelor de promovare ale proiectului; 

- sa permita amplasarea de roll-up-uri in hol sau in spatiile de acces pentru participanti, afise 

indicatoare catre Sali, afise pe usile salilor de evenimente, etc. 

 

Spatiile si echipamentele necesare evenimentului vor fi puse la dispozitia organizatorilor pentru 

verificare cu 24 de ore inainte de inceperea evenimentelor. 

 

NOTA: EVENIMENTELE SE POT SUPRAPUNE. 

 

Valoarea estimata 

In conformitate cu bugetul aprobat al proiectului valoarea estimata pentru achiziţionarea acestor 
servicii este de 16.000 lei, fara TVA, dupa cum urmeaza: 

Cost unitar fara TVA per eveniment = 1.000 lei (100 lei fara TVA de participant) 

 

Pe perioada de derulare a contractului, Prestatorul (ofertantul castigator) va asigura urmatoarele: 

 

 Ante eveniment 

❖ Locaţia exacta a evenimentelor se va stabili impreuna cu Beneficiarul 
❖ Asigurarea salilor corespunzatoare in care se vor desfasura evenimentelor asa cum sunt relatate 

in Specificatiile tehnice pentru fiecare eveniment in parte 

 

In timpul evenimentului 

 

❖ Functionarea echipamentelor audio-video pe toata durata evenimentului; 

 ❖ Asigurarea accesului participantilor la sala de conferinta, toalete, coffee break, masa de pranz 

prin indicarea directiei catre acestea; 

 ❖ Asigurarea serviciilor de catering, pentru numarul de persoane mentionat anterior in functie de 

fiecare eveniment, tinandu-se cont si de restrictiile culinare impuse de sarbatorile religioase si de 

regimurile vegane/vegetariene; 
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 Post eveniment 

 

❖ Procese-verbale de receptie a serviciilor oferite de Prestator (ofertantul castigator) dupa fiecare 

eveniment in parte; 

 ❖ Raport de activitate pentru fiecare eveniment in parte; 

❖ Factura fiscala aferenta fiecarui eveniment va reflecta pretul pe persoana. Beneficiarul va 

efectua plata in concordanta cu numarul de participanti efectivi la evenimente. In cazul in care 

numarul de participanti va depasi numarul maxim prevazut in prezenta procedura, Beneficiarul va 

achita maximum valoarea prevazuta in contract.  

 

Oferta va fi intocmita tinand cont de costul/persoana. 

 


