
 

 

 

 

 

 

CAIET DE SARCINI 

SERVICII DE ORGANIZARE PROIECT 

“ÎMPREUNĂ, DE-O VIAȚĂ” 

aferent proiectului privind 

Acordarea ,, Diplomei de Onoare ” și plata unui premiu pentru familiile care își 

aniversează căsătoria 

Prezentul caiet de sarcini constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către 

fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conţine specificaţii tehnice. Cerinţele 

impuse vor fi considerate ca fiind minimale. 

Se vor lua în considerare doar ofertele care presupun asigurarea cerințelor minimale din Caietul 

de sarcini. 

 

 

 

 

 



 

 

1. Informaţii generale 

1.1. Autoritatea Contractantă/ Beneficiar: Centrul pentru Seniori al Municipiului Bucureşti 

1.2. Date despre beneficiar: 

-  Sediu:  Bulevardul Regina Elisabeta, nr 47, sector 5, București; 

- Adresa de corespondență: Municipiul București, Bulevardul Basarabia 37-39, Sector 2, 

(Național Arena București – Sector 113). 

1.3. Sursa de finanțare a achiziției: Bugetul local 

1.4. Denumire achiziție: Servicii de organizare evenimente – proiectul “ Împreună de-o 

viață” aferent H.C.G.M.B 312/2018 privind acordarea Diplomei de Onoare și plata unui 

premiu pentru familiile care își aniversează căsătoria, 5 evenimente, care se vor desfășura 

astfel: câte un eveniment pentru fiecare dintre perioadele mai jos menționate:  

 27 sau 28 mai 2019,  

 5 sau 6 iunie 2019,  

 13 sau 14 iunie 2019,  

 27 sau 28 iunie 2019,  

 11 sau 12 iulie 2019. 

1.5. Scurtă descriere: Serviciile solicitate în prezentul caiet de sarcini sunt destinate bunei 

desfășurări și organizări a unei serii de 5 evenimente aflate sub titlul generic Împreună 

de-o viață, aferente H.C.G.M.B 312/2018  privind acordarea Diplomei de Onoare și plata 

unui premiu pentru familiile care își aniversează căsătoria. Cele 5 evenimente se vor 

desfășura, în perioada mai – iulie 2019, câte un eveniment pentru fiecare dintre 

perioadele  menționate : 27 sau 28 mai 2019, 5 sau 6 iunie 2019, 13 sau 14 iunie 2019,  

27 sau 28 iunie 2019, 11 sau 12 iulie 2019, pentru un număr total de 1100 beneficiari ( 

220 persoane/eveniment), reprezentând persoane cu domiciliul sau reședința în 

Municipiul București, care aniversează împlinirea celor 25, 50 sau 75 de ani de căsătorie 

în conformitate cu regulamentul de acordarea a diplomei de onoare și premiului aferent 



 

 

acesteia, invitații cuplurilor aniversate, personalitățile și ofiacialitățile prezente la 

eveniment. 

Fiecare eveniment va avea loc într-o sală de evenimente  din București, cu o capacitate de 

minimum 220 de locuri, care să permită amplasarea și servirea mesei, dotată cu parcare și 

pază. 

Fiecare eveniment va cuprinde în desfășurarea lui momente muzicale dedicate creației 

muzicii de odinioară, acea muzică care a însoțit anii frumoși de căsătorie pe care 

beneficiarii programului îi sărbătoresc, susținute de  artiști consacrați ai muzicii 

românești.  

Proiectul urmărește prin conținutul lui promovarea și conștientizarea importanței 

căsătoriei, precum și crearea unei ocazii prin care acești oameni, deveniți modele ale 

societății, să fie sărbătoriți într-un cadru festiv, de gală, care să reflecte prin conținutul lui 

respectul pe care îl merită pentru menținerea valorilor tradiționale în mentalul colectiv 

românesc. 

 

2. Obiectul caietului de sarcini 

Obiectul achiziţiei publice îl reprezintă achiziţionarea de servicii de organizare evenimente 

(Servicii de închiriere sală evenimente ; Servicii de intermediere a contractelor cu artiștii; 

Servicii de catering și servire a mesei; Asigurarea aranjamentelor florale; Servicii de 

achiziționare și livrare premii, Servicii profesionale foto și video;  ).  

Prestatorul va oferta servicii de organizare evenimente care să îndeplinească următoarele 

specificații tehnice, astfel: 

a. Eveniment public, cu acces pe baza listelor de participare furnizate de către CS-MB, adresat 

seniorilor bucureșteni, având drept public țintă cuplurile care au împlinit 25, 50 sau 75 de 

ani de căsătorie și ale căror dosare au fost validate corform regulamentului proiectului 

privind acordarea Diplomei de Onoare și plata unui premiu pentru familiile care își 

aniversează Nunta de Argint, Aur sau Platină 



 

 

b. Perioada: mai - iulie 2019, câte un eveniment pentru fiecare dintre perioadele  menționate : 

27 sau 28 mai 2019, 5 sau 6 iunie 2019, 13 sau 14 iunie 2019,  27 sau 28 iunie 2019, 11 sau 

12 iulie 2019. 

 

Notă: 

1. Specificațiile tehnice definite în cadrul prezentului Caiet de sarcini corespund 

necesităților și exigențelor minimale ale autorității contractante. Toate specificațiile și 

cerințele menționate și solicitate în cadrul prezentului Caiet de sarcini se consideră a fi 

însoțite de mențiunea „sau echivalent”. 

2. Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu 

special, o marcă de fabricație sau comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație 

sunt menționate doar pentru a identifica cu ușurință tipul de produs și nu au ca efect 

favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. 

Aceste specificații vor fi considerate cu mențiunea „sau echivalent”. 

 

 

3. Condiții tehnice 

1. SERVICII DE ÎNCHIRIERE SALĂ EVENIMENTE ȘI DOTARE/ AMENAJARE 

SPAȚIU 

Se vor asigura servicii de  închiriere sală cu o capacitate de minimum 220 de persoane/eveniment 

( o sală de evenimente din incinta RIN GRAND HOTEL ),  dotată cu mobilier ( scaune cu spătar, 

mese rotunde, fețe de masă albe ), aer condiționat, sistem de sonorizare și iluminare.  

Sala dedicată fiecărui eveniment va oferi posibilitatea amplasării și servirii mesei pentru 

minimum 220 de persoane. 

Spațiul trebuie pus la dispoziția achizitorului în ziua desfășurării evenimentului, cu cel puțin 3 

ore înaintea începerii evenimentului. 



 

 

Spațiul trebuie să fie dotat cu grupuri sanitare utilate corespunzător și personal pentru curățenie.  

La intrarea în incinta imobilului ofertat spre închiriere, să existe permisiunea/ autorizația 

amplasării a 2 rollup-uri  cu dimensiunea 85*200 cm și a unui pop-up spyder cu dimensiunile 

300 x 230 x 48 cm . 

Sala dedicată fiecărui eveniment trebuie să dispună de o zonă special amenajată pentru 

decernarea Diplomelor de Onoare, precum și pentru recitalurile artiștilor invitați, dotată cu 

sistem de sonorizare și iluminare conform următoarelor specificații: 

 INSTALAȚIE DE SUNET  

Boxe de amplificare; 

3 microfoane wireless; 

Mixer de sunet;  

 ECHIPAMENTE DE LUMINI 

Sistem de lumini care să susțină cât mai bine evenimentul de gală;  

 ACCESORII 

Sisteme de protecție pentru cabluri electrice si de sunet; 

Stative, conectică și accesorii; 

 PERSONAL TEHNIC ȘI TRANSPORT ECHIPAMENTE 

Personal tehnic calificat pentru operarea echipamentelor de sunet și electrice; 

 

Operatorul economic are obligația de a depune odată cu oferta tehnică, o declarație pe propria 

răspundere din partea reprezentantului legal al hotelului privind disponibilitatea sălii propuse 

pentru desfășurarea evenimentului, în perioada menționată de CSMB, semnată și ștampilată de 

către acesta.     

Auroritatea contractantă își rezervă dreptul de a verifica veridicitatea declarației privind 

disponibilitatea sălii propuse pentru desfășurarea evenimentelor, la datele stabilite. În acest sens 

autoritatea contractantă va transmite adresă sau va contacta telefonic reprezentantul legal al 

societății care are în administrare sala propusă pentru desfășurarea evenimentelor, în vederea 

confirmării/infirmării disponiblității. 



 

 

4. SERVICII DE INTERMEDIERE A CONTRACTELOR CU ARTIȘTII  STABILIȚI 

DE REPREZENTANȚII CS-MB 

Se va asigura încheierea contractelor cu artiștii care vor susține momentele artistice, stabiliți de 

comun acord cu reprezentanții CS-MB. Operatorul economic se va ocupa de plata tuturor taxelor 

aferente contractelor (cesiunea drepturilor conexe pentru prestația artistică a artiștilor) și se va 

asigura că personalul artistic deține dreptul exclusiv de a presta activitatea care face obiectul 

contractelor încheiate conform Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe. 

Momentele muzicale vor fi susținute de 6 artiști ( soliști vocali și instrumentiști ), care într-un 

dialog muzical vor asigura intermezzo-urile evenimentului. Artiștii propuși de CSMB sunt: 

Renate Grad ( solist vocal – semifinalistă Vocea României ), Marius Nine ( bariton ),  Ionuț Vlad 

(solist vocal ), Valentin Cucu – pianist, Nicolae Petrea – contrabas, Daniel Mustățea – acordeon. 

De asemenea, operatorul economic se obligă să asigure buna desfășurare a Galei de Decernare a 

Diplomelor de Onoare, înmânate de oficialitățile Municipiului București. Împreună cu 

reprezentanții CSMB se obligă să stabilească de comun acord programul evenimentului, 

însemnând modul de desfășurare al acestuia pe intervale orare.  

Operatorul economic are obligația de a depune odată cu oferta tehnică, o declarație pe propria 

răspundere din partea fiecărui artist menționat anterior ( soliști vocali și instrumentiști ), privind 

disponibilitatea fiecăruia în parte pentru  perioada propusă spre desfășurarea evenimentului, la 

datele solicitate de CSMB, însoțită de o copie dupa CI, cu mențiunea ,, conform cu originalul” și 

semnată de fiecare artist. 

Auroritatea contractantă își rezervă dreptul de a verifica veridicitatea declarațiilor artiștilor 

privind disponibilitatea fiecăruia în parte la datele stabilite pentru desfășurarea evenimentelor. În 

acest sens, autoritatea contractantă va transmite adresă sau va contacta telefonic artistil/artiștii în 

vederea confirmării/infirmării disponiblității. În cazul în care există suspiciuni din partea 

autorității contractante referitoare la documentele depuse de operatorul economic în numele 

artistului/artiștilor, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a contacta telefonic 



 

 

artistul/artiștii pentru a se prezenta la sediul instituției și a confirma autenticitatea semnăturii 

acestuia/acestora din documentele prezentate de operatorul economic. În această situație 

autoritatea contractantă va amâna analizarea ofertelor cu maximum 24 de ore. 

De asemenea, în cazul în care, unul dintre artiști nu este disponibil, operatorul economic va 

prezenta o declarație pe propria răspundere a artistului privind indiponibilitatea acestuia, pentru 

datele solicitate de autoritatea contractantă. În acest caz, operatorul economic are posibilitatea de 

a propune alt artist/alți artiști din categoria genurilor muzicale interpretat de cei menționați 

anterior ( pop-opera, muzică ușoară și folclor ), acompaniați de formulă muzicală live ( pian, 

contrabas, acordeon ), fiecare interpret vocal/instrumental prezentând un CV din care să reiasă 

experiența similară specifică genurilor muzicale solicitate/ instrumentelor menționate, însoțit de 

declarația pe propria răspundere a fiecărui artist propus de operatorul economic, privind 

disponibilitatea acestuia pentru datele solicitate, însoțită de copie CI conform cu originalul. 

Operatorul economic va asigura prin artiștii propuși susținerea momentelor muzicale care să 

acopere toate cele 3 genuri muzicale solicitate. (un interpret pentru fiecare gen muzical pop-

opera, muzică ușoară și folclor ), acompaniați de formula muzicală live solicitată ( pian, 

contrabas, acordeon ).  

În cazul în care autoritatea contractantă are suspiciuni în ceea ce privește falsul în acte, își 

rezervă dreptul de a sesiza organele competente. 

 

5. SERVICII DE REALIZARE A ARANJAMENTELOR FLORALE 

Operatorul economic va asigura 500 de aranjamente florale ( 100 buc./eveniment ), în cutii, 

oferite cuplurilor premiate, alcătuite din minimum 9 fire de flori ( ex.: trandafiri, minirosa, 

crizanteme, gerbera, lisithus, orhidee, verdeață etc ) și care să se potrivească cu această ocazie 

aniversară.  

 



 

 

6. SERVICII DE ACHIZIȚIONARE ȘI LIVRARE PREMII 

Operatorul economic va asigura servicii de achiziționare și livrare a premiilor, în următoarele 

cantități și cu următoarele specificații, astfel: 

 500 buc. diplome personalizate ( 100 buc./eveniment ): format A4 imprimată cu folio  în 

nuanțe de auriu, bordeaux și maro, carton de grosime minim 250g/mp, personalizată cu 

logo PMB și CSMB, înrămată. Rama are dimesiunile 21 x 29,7, profil lat ( peste 6 cm ), 

adâncime profil 3 cm, material lemn cu finisaje stil vintage sau tradițional    

 1 buc. pop-up spyder textil ( wave ) având urmatoarele dimensiuni 300 x 230 x 48 cm 

 

Modelele de personalizare vor fi elaborate de autoritatea contractantă și vor fi transmise 

operatorului economic, care va trebui să le respecte întocmai. Autoritatea contractantă va acorda 

Bunul de producţie  pe varianta imprimată de către Operatorul economic. În scopul atingerii 

obiectului contractului, Operatorul economic va avea întâlniri cu Autoritatea contractantă, ori de 

câte ori este necesar, pentru stabilirea de comun acord a tuturor detaliilor tehnice. Operatorul 

economic va avea o contribuţie importantă nu numai din punct de vedere logistic, ci va realiza şi 

un control de calitate al acestor premii. Operatorul economic va asigura resursele umane şi 

materiale necesare bunei derulări a activităţilor. Orice rezultate sau drepturi legate de materiale, 

inclusiv drepturi de autor şi/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală şi/sau industrială, 

obţinute în executarea sau ca urmare a executării serviciilor care fac obiectul prezentului caiet de 

sarcini vor fi proprietatea Autorităţii Contractante, care le poate utiliza, publica sau transfera 

după cum consideră necesar, fără nici un fel de limitare geografică sau de altă natură. 

 

7. SERVICII DE CATERING ȘI SERVIRE A MÂNCĂRII 
Se vor asigura servicii profesionale de catering și servire a mesei, pentru 1100 de persoane. 

Meniul va conține (lista fiind cu titlu orientativ): 

Băuturi: 



 

 

 Cafea;  

 Ceai (fructe, lămâie, verde etc.);  

 Apă minerală;  

 Apă plată;  

 Sucuri acidulate și neacidulate; 

 Zahăr și lapte; 

 Vin alb/roșu/rose 

 Șampanie 1 pahar/persoană ( se va oferi la sosirea celor aniversați ) 

Masă: 

Aperitiv (combinații între: icre pe lămăie, trandafir din salam Milano, galantină de pasăre cu 

fistic, doboș, salată de crudități pe măr, salată capresse, mousse din ficat de pasăre în jeleu de 

fructe, chifteluțe de pui cu susan, batonete din castravete, mozaic de măsline marinate, salată de 

pui și mango în foitaj, petală de ardei cu pastă de brînză în trei culori, ruladă de cașcaval cu 

cireșe, frigărui de roșii mozarella, icre pe andive,  etc.). 

 Mixt grill ( combinații între : ceafă de porc, piept de pui, cârnăciori proapeți, rulou de pui 

cu mozarella și bacon, muschi de porc cu sos dijonnaisse cu garnitură de cartofi la cuptor 

cu rozmarin sau cartofi gratinați și salată de varză duo ) 

TORT FESTIV 

Se vor transmite 2 variante de meniu complete, cu mențiunea ca acestea să nu depășească suma 

de 150 lei fără TVA/persoană, din care CS-MB va alege una, odată cu depunerea ofertei. 

De asemenea se vor asigura tacâmurile necesare servirii mesei ( farfuri, furculițe, cuțite, 

lingurițe, pahare ) în funcție de produsele gastronomice oferite. 



 

 

De asemenea se vor lua toate măsurile asiguratorii, astfel încât produsele alimentare oferite să 

respecte normele de valabilitate şi normele de igienă şi sanitare prevăzute de dispoziţiile legale în 

vigoare.  

8. SERVICII FOTO-VIDEO 

Se vor asigura servicii profesionale foto-video pentru fiecare eveniment, care vor include: 

 1 clip video cu o durată de circa 3 minute, la finalul fiecărui eveniment; 

 seturi de fotografii editate profesional,  din toată perioada desfășurării fiecărui eveniment, 

minimum 200 buc.  

 editarea profesională a materialelor foto și video și inscripționarea acestora cu logo-ul 

CS-MB și PMB;  

 imprimarea digitală, la fața locului, a unei fotografii pentru fiecare cuplu 

premiat/eveniment; 

Termenul de livrare al fotografiilor și scurt metrajelor este de 5 zile calendaristice de la data 

derulării evenimentului. 

Operatorul economic va depune odata cu documentele solicitate referitoare la firmă, oferta 

tehnică și cea financiară. Este obligatorie întocmirea ofertei tehnice astfel încât să reiasă că 

ofertantul a înțeles complexitatea contractului care urmează a fi atribuit. De asemenea 

operatorul economic trebuie să facă dovada experienței similare, privind organizarea de 

evenimente, conform pct. III.2.3.a) – Capacitatea tehnică și/sau profesională din Fișa de 

date a achiziției. 

 

9. CRITERIUL DE ATRIBUIRE 

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică se regăsește în fișa de date. 

 


