
ANEXA NR. 1 la Caietul de sarcini nr. 202082/12.10.2021 

Dată Tip cameră  Nr. camere Perioadă cazare 

Sămbătă 

(13.11.2021) 

Dublă(Matrimonială) 1 13.11./ 21.11.2021 

( 8 nopți de cazare) 

Duminică  

14.11.2021 

Duble(Matrimoniale)  2 14.11./22.11.2021(7 

nopți de cazare) 

Luni  

15.11.2021 

Dublă(Matrimonială) 1 15.11.-21.11.2021 

(6 nopți de cazare) 

Marți 

(16.11.2021) 

Twin 

 

Single  

 

Dublă(matrimonială) 

27 

 

8 

 

2 

16.11./21.11.2021 

(5 nopți de cazare) 

16.11/21.11.2021 

(5 nopți de cazare) 

16.11/21.11.2021 

(5 nopți de cazare) 

Miercuri 

(17.11.2021) 

Dublă(matrimonială) 

 

Twin  

 

Single 

9 

 

51 

 

39 

17.11/21.11.2021 

(4 nopți de cazare) 

17.11/21.11.2021 

(4 nopți de cazare) 

17.11/21.11.2021 

(4 nopți de cazare) 

Joi 

(18.11.2021) 

Single   36 18.11/20.11.2021 

(2 nopți de cazare) 

Vineri 

(19.11.2021) 

Single 7 19.11/21.11.2021 

(2 nopți de cazare) 

Total  

Single: 90 
Twin:78  

Duble(Matrimoniale): 15 
 
Director Executiv, 

Mihaela Popescu 
           

 
Inspector,  
Simona Radu 

 

  



ANEXA NR. 2 la Caietul de sarcini nr. 202082/12.10.2021 

                                 SERVICII MASĂ ȘI COFFEE BREAK 

 
 

 
Dată 

 
 

 
Prânz  

(nr. pers) 

 
 

 
Coffee break 

(nr. pers)  

 
 

 
Cină 

(nr. pers) 

 
 

 
Coffee 

break  
(nr. pers) 

Sămbătă 
(13.11.2021) 

2  2  

Duminică  
14.11.2021 

6  6  

Luni 
15.11.2021 

8  8  

Marți 
(16.11.2021) 

74+ 4 
voluntari = 

78 

 74 + 8 
voluntari = 

82 

 

Miercuri 

(17.11.2021) 

233 + 6 

voluntari = 
239 

77 233 + 6 

voluntari= 
239 

77 

Joi 
(18.11.2021) 

269 + 15 
voluntari= 

284 

 269 + 15 
voluntari= 

284 

 

Vineri 

(19.11.2021) 

276 + 14 

voluntari= 
290 

276 276 + 14 

voluntari= 
290 

60 

Sâmbătă 
(20.11.2021) 

240 + 5 
voluntari= 

245 

240 240 + 5 
voluntari= 

245 

240 

Duminica 
(21.11.2021) 

4  4  

 

Director Executiv, 
Mihaela Popescu 

           
 
Inspector,  

Simona Radu 
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ANEXA NR. 4 la Caietul de sarcini nr. 202082/12.10.2021 

Nr.crt. DENUMIRE SPECIFICAȚII TEHNICE Nr. 
buc.  

1. Badge-uri 
(ecuson) 

-A5, hartie lucioasa 250 g, color, laminat,printare 
față verso. 
 - macheta va fi predată de către beneficiar 

prestatorului după semnarea contractului. 

350 

2. Lanyard –uri  

(șnur textile) 

- cu carabină, material textil, 5 culori diferite  

(albastru, verde, auriu, roșu, negru)  
-dimensiuni : 20x500 mm,     

- personalizat multicolor 
- macheta va fi predată de către beneficiar 
prestatorului după semnarea contractului. 

350 

3. Sacoșă 
textilă 

-sacoșă din iută cu mânere din banda de 
bumbac. 

- material Iuta Laminata de 180 g/m2. 
- culoarea natur. 

- dimensiunile 39cm lățime x 30cm înălțime și 
burduf de 10cm. 
-mânerul sacoșei este din bandă de bumbac 

100% de culoarea iutei si are 50cm lungime. 
-personalizare pe ambele părți, color, dimensinea 

personalizării va fi de 20x30cm. 
- macheta va fi predată de către beneficiar 
prestatorului după semnarea contractului. 

350 

4.  Brățară -rezistentă la apă, de unică folosință, cu 
închizătoare din plastic. 

- din material textil. 
-mărimea este: 17 mm X 250 mm. 

- personalizare policromie. 
- macheta va fi predată de către beneficiar 
prestatorului după semnarea contractului. 

350 

5.  Pix  - rezistent, culoare - mov, mină cu scriere 
albastră.  

-personalizare cu alb pe corpul pixului. 
- macheta va fi predată de către beneficiar 

prestatorului după semnarea contractului. 

350 

6. Stickere -5 cm x 5 cm, hârtie lucioasă, color, diverse 

modele. 
- macheta va fi predată de către beneficiar după 
semnarea contractului. 

700 

7. Block notes -format: A5 
-nr. pagini: 224 pagini 

-hartie: offset, 70g/mp 
-dimensiuni: 215 mmx150 mm 

-diverse culori 
-personalizare coperta 

350 
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- macheta va fi predată de către beneficiar 

prestatorului  după semnarea contractului. 

8. Tricou  -100% bumbac . 

-mărimi : 100 buc.- marimea S; 100 buc. – 
marimea M; 50 buc. – marimea L; 50 buc – 
marimea XL; 50 buc. – marimea XXL. 

-culoare : cod culoare #5F01D0. 
-personalizare color față de marime A4 si spate 

de marime A4 prin tehnologie dtg. 
- macheta va fi predată de către beneficiar 
prestatorului după semnarea contractului. 

350 

9. Măști 
personalizate 

 

-material textil negru personalizare 5x7 cm cu 
alb.  

-macheta va fi predată de către beneficiar după 
semnarea contractului. 

350 

10.  
Steaguri/ 

drapele 
 

-dimensiuni : 2,6 m/1 m (XL), 
-material textil 

-drapelul României , drapel FONT, drapel 
SUMMIT. 
- macheta va fi predată de către beneficiar 

prestatorului după semnarea contractului 
 

6 

11. Spider Pop-up Spider Textil Curb  

- Sistem de expunere de mari dimensiuni(300cm 

x 230cm), având o structură formată dintr-un 

cadru de aluminiu cu elemente numerotate peste 

care se înfăşoară materialul textil printat.  

- Printul este realizat pe material textil ignifug, 

uşor elastic, rezistent le apă şi decolorare şi 

permite printarea la calitate fotografică.  

- Pachetul va conţine : sistemul de aluminiu + 

print material textil+geantă transport. 

- macheta va fi predată de către beneficiar 

prestatorului după semnarea contractului. 

2 

 

Director Executiv, 
Mihaela Popescu 

           
 

Inspector,  
Simona Radu 
 

 

  



      
  

 
Zi 

ANEXA NR.3 la Caietul de sarcini nr. 
202082/12.10.2021 

 
 

Săli conferință 

 
 

 
Interval orar 

Miercuri  
17.11. 

2021 

3 săli ( o sală de 30 de persoane și două săli de 15 
persoane) 

 
 

 
 

   09:00 – 18:00 
    

 

 

Joi 
18.11. 

2021 

 

1 sală mare ( 275 persoane - Deschiderea Summitului 
Tinerilor 6.0)  

6 săli ( 15 – 30 persoane) 
 

 

   09:30 – 16:00 
 

   17:45 – 19:45 
  

 

 
 

Vineri  
19.11. 
2021 

 

 
 

6 săli ( 15 – 30 persoane) 
3 săli ( 15 – 30 persoane) 
 

1 sală tip conferință pentru prezentare Orașe finaliste  
( 15 – 30 persoane) 

 

 
 

14:30 – 16:30 
16: 30 – 18: 30 
 

6h  

 
Sâmbătă 

20.11. 
2021 

 
1 sală tip conferință pentru jurizare 

( 15 – 30 persoane) 

 
6h  

 

Director Executiv, 
Mihaela Popescu 

           
                                                                   

Inspector, 
Simona Radu   
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