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CAIET DE SARCINI PROCEDURĂ PROPRIE 
SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENTE DE INFORMARE 

 
OBIECTUL ACHIZIȚIEI ȘI CANTITATEA DE SERVICII 
Prestarea serviciilor de organizare evenimente de informare, în cadrul proiectul „Creșterea calității vieții 
vârstnicilor din București și promovarea îmbătrânirii active prin furnizarea de servicii sociale”, cod SMIS 
proiect: 127202, corespunzătoare Subactivității 3.3. Derularea unei campanii de informare în masă privind 
nevoile persoanelor vârstnice și beneficiile îmbătrânirii active. 

 
COD CPV 

79951000-5 Servicii de organizare seminare 
 

CADRUL LEGAL 

1. Implementarea proiectului „Creșterea calității vieții vârstnicilor din București și promovarea 
îmbătrânirii active prin furnizarea de servicii sociale”, cod SMIS proiect: 127202, în calitate de 
Beneficiar, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 
2014-2020, Axa prioritară 4. Incluziune socială și combaterea sărăciei POCU/437/4/4/Reducerea 
numarului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ 
medicale/ socioprofesionale/ de formare profesionala adecvate nevoilor specifice în vederea 
integrarii socio-profesionale. 

▪ Legea nr. 98 din 19.05.2016 privind achizițiile publice. 

▪ Hotărârea Guvernului nr. 395 din 02.06.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică / acordului-cadru din Legea 98 / 
2016 privind achizițiile publice. 

▪ Ordinului Ministreului Fondurilor Europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii 
competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, 
servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene 

▪ Normelor Procedurale Interne de Procedură Proprie Simplificată aprobate prin Hotărârea 
Consiliului Director al Fundației Amfiteatru nr. 8/22.01.2018 

 
  ATRIBUIREA CONTRACTULUI 

Contracul de achiziție publică se va atribui cu respectarea Normelor Procedurale Interne de Procedură 
Proprie Simplificată. Procedura proprie se va desfășura conform Normelor Procedurale Interne de 
Procedură Proprie Simplificată aprobate prin Hotărârea Consiliului Director al Fundației Amfiteatru nr. 
8/22.01.2018 (publicată pe site-ul propriu www.fundatia-amfiteatru.ro ). 

Procedura proprie se aplică având în vedere faptul că serviciile achiziționate sunt cuprinse în Anexa nr. 2 
din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, fapt ce atrage aplicarea prevederilor art. 68 alin. (2) lit. b) 
din Legea nr. 98/2016, iar contractul de achiziție are o valoarea estimată fără TVA mai mică decât pragurile 
corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. d) și mai mare decât pragul prevazut la art. 7 alin. (5) din 
Legea nr. 98/2016, respectiv intervalul de la 135.519 lei până la 3.376.500 lei . 

http://www.fundatia-amfiteatru.ro/
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BUGETUL ALOCAT 

Prețul maxim al contractului este de 15.300 lei fără TVA 
 

CRITERIU DE ATRIBUIRE 

Prețul cel mai scăzut. 

 
PRESTATORUL 

Prestatorul serviciilor trebuie să fie furnizor autorizat, conform legislației în vigoare. 
 

CONDIȚII DE DESFĂȘURARE 

Serviciile de organizare evenimente de informare constau în: 

a) Organizarea a două eveniment de informare și conștientizare cu privire la persoanele vârstnice, cu 

aproximativ 100 de participanți. Evenimentele sunt destinate publicului larg și au ca scop informarea 

și conștientizare,  cu privire la drepturile persoanelor varstnice și dificultățile cu care acestea se 

confruntă, dar și facilitării/reintegrării sociale și participării persoanelor vârstnice în viața comunitatii. 

Pentru fiecare eveniment se va asigurara prezența a 3 specialiști invitați, din domeniile geriatriei, 

asistenței sociale și societății civile, spațiu de desfășurare, materiale promoționale și o pauză de cafea. 

b) Organizarea a 4 mese rotunde cu minim 25 de participanți fiecare. Pentru fiecare eveniment se va 

asigurara participarea a 3 specialiști invitați, din domeniile geriatriei, asistenței sociale și societății 

civile, spațiu de desfășurare, materiale promoționale și o pauză de cafea. 

 
LOCUL DE PRESTARE A SERVICIILOR 

Municipiul București 
 

PERIOADE DE PRESTARE A SERVICIILOR 

Noiembrie 2019 – Noiembrie 2021 
 

PREȚUTILE 
Prețurile vor fi exprimate în lei.  


