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Dragi Studenti / Elevi / Colaboratori, 

In umbra ultimelor baluri si festivitati de absolvire organizate de locatia noastra, am luat 

decizia de a stopa orice eveniment de acest fel pentru viitor. 

Cu parere de rau suntem nevoiti sa renuntam la genul acesta de evenimente intrucat conceptul 

„Domeniul cu Ciresi” a pornit cu ideea de a crea evenimente unice, exclusiviste ce presupun decenta, 

bun simt si respect reciproc, in care clientul si invitatii acestuia se bucura de moment, dar totodata 

apreciaza si protejeaza ceea ce am cladit. Nu sunt primele evenimente de acest gen, pe care le-am 

organizat si nu ne eschivam de la provocarile oferite de acest domeniu. Datorita intamplarilor si 

problemelor intampinate de-a lungul acestor experiente, am decis ca este timpul sa retragem locatia din 

organizarea tuturor balurilor si festivitatilor pentru scoli, licee si facultati pentru a o proteja si mentine 

la standardul asteptat de toti clientii nostri. 

Pentru Studenti/Elevi: Va inteleg frustrarea si nemultumirea pentru ca datorita altor oameni 

de varsta voastra nu va mai puteti organiza evenimentul mult asteptat la noi in locatie. Eu persoanl mi-

am dorit mult si am depus eforturi sa fac astfel de evenimente si incepand cu 2019 am inchiriat/oferit 

Domeniul cu Ciresi cu un cost mai mult decat decent pentru serviciile si lucrurile oferite (variaza intre 

44 si 50 de euro de persoana cu toate taxele incluse), pret la care marja de profit este infima, pentru ca 

si eu la randul meu am fost student si nu imi permiteam orice si oricand iar prin locatia aceasta am vrut 

totusi sa fac posibila venirea voastra, a generatiilor mai tinere intr-un loc frumos, unde sa vi se ofere 

lucruri de calitate pe care le-ati puteti gasi doar in locatii mult prea scumpe pentru foarte multi dintre 

voi. De la acest gand bun s-a ajuns ca noi sa induram si sa suportam pagube, spatii deterioarate, 

organizare defectuoasa si informari incomplete sau in contradictoriu si comportamente ce nu fac cinste 

nimanui indiferent de unde s-ar afla. Am decis incetarea oricarei activitati in directia balurilor si 

festivitatilor pentru elevi/liceeni/studenti pentru ca prin astfel de lucruri nu ajungem decat sa stricam ce 

cu greu, multa munca, timp si bani am construit de-a lungul celor 6 ani de cand am inceput acest 

concept. 

Cu scuzele de rigoare si oricat ne-ati blama pentru decizia luata, daca ati fi fost in locul nostru 

ati fi ajuns la aceeasi concluzie. Organizatorilor le-am returnat toate avansurile, pentru ca acestia, in 
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cazul in care va decideti sa nu mai faceti evenimentul, sa vi le dea inapoi. Ca profesionist in acest 

domeniu al organizarii evenimentelor, va spun ca este nevoie de maxim 5 zile sa reorganizezi de la 0 

orice tip de eveniment de genul baluri/festivitati. Pentru ca zilele alese de voi sunt in timpul 

saptamanii, va garantez ca 90% din localurile similare din Bucuresti si din imprejurimi va pot 

acomoda evenimentul. Orice v-ar spune firma voastra organizatoare sa luati si aceste aspecte in vedere.  

Inca un lucru la care puteti fi mai atenti este pretul mult prea mare platit catre organizatori 

450-650 RON fata de cat primiti cu adevarat (50 eur ~ 250 RON cu TVA inclus ce ajung pentru 

local/mancare 3 feluri/bautura all inclusive/servire/lumina/curte/aer conditionat si altele). Ar fi bine sa 

va implicati cu adevarat in organizarea acestor evenimente pentru ca reduceti substantial nota de plata 

si ati putea beneficia de mult mai multe lucruri. Nu este o plangere pentru profit pentru ca asa cum am 

spus mai sus insasi ideea noastra de a organiza baluri nu a venit decat cu gandul de a reduce absolut 

toate marjele si de a le face posibile intr-un loc ce este cu adevarat scump sa functioneze. 

Fiti oameni pe oriunde mergeti!  

Pentru Colaboratori: Va transmitem aceasta informare in timp util pentru a va putea 

organiza si reloca evenimentele catre alte locatii ce accepta orice fel de comportament. Toate sumele 

achitate de dumneavoastra se vor returna in maxim 3 zile lucratoare sau deja au fost returnate. 

Speram sa va intalnim cu ocazia altor evenimente si ne cerem scuze pentru disconfortul creat. 

Fondator 

Daniel Popescu 
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