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CAIET DE SARCINI 
Revizia 1 

1. DENUMIREA / TIPUL ACHIZIȚIEI 
Servicii de organizare eveniment ,, Ziua energeticianului”  
 

2. OBIECTUL ACHIZIȚIEI 
Achizitia are drept scop contractarea de servicii specializate de organizare evenimente in vederea  organizarii 
evenimentului ,,Ziua energeticianului” in data 21.07.2022 la CNE Cernavoda. 
Serviciile vor include:  
- Servicii de catering in locatia de desfasurare a evenimentului (CNE Cernavoda); 
- Servicii de servire si debarasare; 

3. CANTITATE 
Servicii CNE Cernavoda, 21 iulie 

Interval orar: 14:00 – 20:00 
Catering: Cantitate 
Standuri cu gratare mici si friptura cu preparare pe loc  

• Meniu mici sau friptura cu cartofi prajiti + (mustar si paine 
incluse) / (la alegere) + bautura racoritoare 

• Tacamuri de unica folosinta + servetele 

1.000 portii 

• Food truck habmburger+ cartofi prajiti + o bautura 
racoritoare 

1.200 portii 

Puncte de servire bere draft (brand mediu) cu pahare de plastic mari 
(0.5 L) 

2400 portii in total + 2400 pahare plastic de 
0.5 L 

Puncte de servire bauturi racoritoare – 4 frigidere dudle 
(Plus separat de food trucks si zona de gratare) 

4000 racoritoare (apa plata, pepsi, mirinda, 
sprite la doza de plastic de 0,5l fiecare) 

Servire si debarasare  
Garduri pentru delimitare (zonele de acces si iesire vor fi marcate 
diferit si vor avea fluxuri diferite) 

10 bucati  

Mese de cocktail si umbrelute 80 seturi 
Mese cu scaune de tip bancuta 20 seturi 
Umbrele mari 30 bucati 
Containere de gunoi pentru reciclare segregata 10 bucati 
Toalete ecologice 6 bucati 
Ajutoare debarasare mese 10 persoane 
Coordonatori 3 persoane 
Servicii montaj/ demontaj  
Servicii transport  
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4. CARACTERISTICI TEHNICE ȘI DE PERFORMANȚĂ 
In cadrul serviciilor de catering se vor servi: 
1.  Meniuri cu hamburger, cartofi prajiti si o bautura racoritoare (se vor respecta cerintele privind calitatea  

produselor conform punctului 15 din caietul de sarcini). 
2. Meniu de mici cu mustar si paine incluse racoritoare (se vor respecta cerintele privind calitatea  

produselor conform punctului 15 din caietul de sarcini). 
3. Meniu cu friptura, cartofi prajiti si o bautura racoritoare racoritoare (se vor respecta cerintele privind 

calitatea  produselor conform punctului 15 din caietul de sarcini). 
4. Bere draft si bauturi racoritoare. 

 
5. TERMEN DE LIVRARE / PRESTARE/ DURATA DE EXECUȚIE 

 
Evenimentul se va organiza la  CNE Cernavoda in data de 21.07.2022 

6. CERINȚE/ PRESCRIPȚII/ STANDARDE/ ACTE NORMATIVE/ALTELE SIMILARE 
APLICABILE PENTRU OBIECTUL ACHIZITIEI 

Prestatorii vor realiza activitatile propuse in contract cu societati comerciale care detin toate avizele necesare 
desfasurarii activitatilor, la momentul derularii acestora. SNN poate solicita oricand copii ale documentelor 
precizate mai sus. 

7. DOCUMENTAȚIE ÎNSOȚITOARE N/A 

8. DATE DE INTERFAȚĂ- N/A 

9. CERINȚE DE TESTARE ȘI FIABILITATE - N/A 

10. GARANȚII - N/A 

11. 1. CERINȚE DE ASIGURARE A CALITĂȚII 
Prestatorul se va asigura ca serviciile de organizare a evenimentului ,,Ziua energeticianului” vor fi realizate 
corespunzator,  potrivit standardelor  impuse si solicitate de SNN.  

 
11.2. CERINȚE DE SECURITATE CIBERNETICA – N/A 

 
 

12. REGLEMENTĂRI OBLIGATORII ÎN DOMENII PRECUM CEL AL MEDIULUI, CEL 
SOCIAL, CEL AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ, SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA SI 
PREVENIREA INCENDIILOR CARE TREBUIE RESPECTATE PE PARCURSUL EXECUȚIEI 
CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE SECTORIALĂ -N/A 

13. CONDIȚII DE ACCES 
 

Prestatorul va respecta regulile de acces in conformitate cu procedurile interne ale SNN, care vor fi comunicate 
din timp acestuia. 

14. CRITERIUL DE ATRIBUIRE SI FACTORII DE EVALUARE UTILIZATI -N/A  
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15. CERINȚE DE AMBALARE, MARCARE, ETICHETARE, TRANSPORT, DEPOZITARE, 
MANIPULARE 

Serviciile  de catering, ca parte a serviciilor de organizare de evenimente, vor fi indeplinite  de catre prestatori 
avand  urmatoarelor cerinte: 

 
Cerinţa 1 - procent de alimente ecologice 
Prestatorul va fi obligat sa foloseasca, la prepararea produselor de tip catering solicitae, un procent de minimum 
20% de produse obţinute din producţii ecologice în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 834/2007, din grupa 
de produse de tipul  lactate, carne, legume;  
Condiţiile de încadrare a respectivelor produse obţinute din producţii ecologice sunt cele prevazute in 
prevederile Regulamentului (CE) nr. 834/2007.  
Modalitate de îndeplinire:  
In situatia solicitarii in cadrul contractelor subsecvnete a serviciilor de catering operatorii economici care 
prezintă un certificat de etichetă ecologică de tip I pentru restaurante îndeplinesc cerinţa dacă specifică în cadrul 
propunerii tehnice procentul de alimente ecologice, din grupa/lista de produse definită în cadrul cerinţei, 
utilizate în prestarea serviciului de catering. Alternativ, operatorii economici trebuie să indice în ofertă modul în 
care intenţionează să îndeplinească această obligaţie. În cazul în care alimentele care vor fi furnizate în cadrul 
serviciului de catering poartă o etichetă ecologică naţională sau comunitară sunt considerate conforme.  

 
Cerinţa 2 - reducerea generării de deşeuri provenite din ambalaje  
Pentru a reduce generarea de deşeuri, se solicită ca alimentele şi băuturile, după caz, să fie servite folosind 
tacâmuri, veselă, pahare şi feţe de masă refolosibile sau tacâmuri, veselă şi alte echipamente de catering din 
materii prime regenerabile, in afara situatiilor in care acestea sunt servite in unitati de tip restaurant.  
Modalitate de îndeplinire: operatorul economic trebuie să prezinte entităţii contractante o declaraţie semnată în 
care să indice modalitatea de îndeplinire a cerinţei.  

 
Note:  
a) Informaţii suplimentare cu privire la cerinţele minime privind protecţia mediului pentru grupa servicii de 
catering se regăsesc prin accesarea site-ului Comisiei Europene la adresa: 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/food_GPP_product_sheet_ro.pdf.  
b) Informatii cu privire la cerintele impuse pentru serviciile de catering se regasesc in ordinul comun al 
Ministerului Mediului si a ANAP nr. 1068/1652/2018 din 4 octombrie 2018, pentru aprobarea Ghidului de 
achiziţii publice verzi care cuprinde cerinţele minime privind protecţia mediului pentru anumite grupe de 
produse şi servicii ce se solicită la nivelul caietelor de sarcini 

16.  CERINȚE DE RECEPȚIE 
SNN va receptiona serviciile pe baza unui proces verbal de receptie (PVRS), unde vor fi precizate in clar daca 
au fost respectate cerintele SNN.  

17. LIMBA DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE, A OFERTEI, A CONTRACTULUI SI A  
DOCUMENTELOR AFERENTE 

Limba romana  

18. CERINȚE DE ADMINISTRARE A CONTRACTULUI 
Pentru evenimentul ,,Ziua onergeticianului” SNN va transmite  o cerere de oferta care va contine serviciile 
necesare mentionate la Capitolul 4 din caietul de sarcini. 
Oferta  va fi transmisa la data indicata de SNN cu taxa de servicii inclusa in prezenta oferta va include cel putin 
urmatoarele elemente: 
- Data, numele si locatia evenimentului 
- Pretul stabilit (total si per persoana) pentru catering, mancare si bauturi  
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- Obligatiile partilor 
- Conditii de anulare a evenimentului 
- Penalizari  
- Conditii de confidentialitate 

19. ASIGURAREA PRODUSULUI SAU LUCRĂRII PE DURATA FABRICAȚIEI, 
TRANSPORTULUI SAU EXECUȚIEI 
Pentru serviciile de catering, prestatorul va asigura transportul si personalul de specialitate necesar pentru 
servirea mesei, in functie de solicitarea SNN. 

20. CLAUZE DE CONFIDENȚIALITATE  
Prestatorul nu va divulga niciunui tert informatii cu privire la evenimentele organizate de SNN si la 
persoanele participante la acestea. Prestatorul nu va inregistra, stoca sau utiliza datele cu caracter 
personal ale angajatilor SNN, fara acordul expres si explicit exprimat al acestora, in cazul in care 
inregistrarea, stocarea si utilizarea este absolut necesara pentru desfasurarea activitatii prestatorului. 

21. TRANSFERUL DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ - N/A  
 

22. SEMNĂTURI/ AVIZE: 
 

ÎNTOCMIT 
Gabriela Mures 
Specialist relatii publice 

 
AVIZAT 

Valentina Dinu 
Sef DCERP 
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