
CAIET DE SARCINI 

 

Propunere specificații tehnice  privind achiziționarea serviciilor de organizare a evenimentelor lunii 

decembrie 2017 pentru achiziționarea serviciilor de organizare evenimente culturale în perioada 

sărbătorilor de iarnă, în perioada 9 -  31 decembrie 2017. 

I. PREVEDERI GENERALE 

1. Datele de identificare  

Prezentul Caiet de Sarcini s-a întocmit în vederea achiziționarii de prestări servicii evenimente 

culturale în perioada sărbătorilor de iarnă, respectiv 9-31 decembrie 2017, organizatorul procedurii 

simplificate fiind Centrului Cultural „ Florica Cristoforeanu”, str. Tudor Vladimirescu, nr.20, CUI 

5033688. 

2.  Obiectul contractului 

- Prestarea serviciilor de organizare evenimente culturale în  la Rm. Sărat, în perioada 9- 31 

decembrie 2017   

3.  Cod CPV  

 79952100-3– prestări servicii pentru evenimente culturale 

4. Perioada de prestare a serviciilor de evenimente culturale :   

         09- 31 decembrie 2017 

5. Valoarea achizițiilor  

         intre 110.000-127.000  fără TVA, respectiv 130.900- 151.130 lei cu TVA inclus. 

II. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA 

      Necesitatea realizării evenimentelor culturale este impusă de situația economico- socială a 

municipiului Rm. Sărat. 

Obiectul general al evenimentului îl constituie revitalizarea vieții culturale prin crearea unor 

evenimente inedite cu caracter repetitiv care ar putea avea ca și consecință directă dezvoltarea 

economică a orașului. 

III.  Scopul 

 Prin achiziția serviciilor necesare pentru organizarea acestor evenimente culturale se dorește 

identificarea unui prestator care să corespundă tuturor cerințelor . Prestatorul va oferi întreaga 

gamă de servicii solicitate în prezentul caiet de sarcini trasformând evenimentele în unele de bună 

calitate și bun gust ce vor însuma o serie de concerte cu artiști consacrați.  

Totodată organizarea evenimentelor se dorește a fi un instrument cu impact local  pentru 

promovarea produsului cultural oferit de Centrul Cultural Florica Cristoforeanu cetățenilor din 

Municipiul Rm. Sărat. 



Toate serviciile artistice vor satisface curiozitatea publicului larg. 

Organizarea acestor evenimente vor consta în următoarele achiziții. 

 IV. Descrierea serviciilor 

Realizarea evenimentelor Sărbătorile de Iarnă la Rm. Sărat prin punerea la dispoziție a serviciilor de 

montare și demontare scenă mobila metalica exterioara, fotografie, lumini și personal aferent 

acestor servicii  

 9 Decembrie  2017 – Spectacol live - în piațeta din fața Primăriei, intre orele 17-19 

- Va concerta un artist de muzică ușoară, de notorietate în genul muzical de colinde, difuzat 

în prezent la radio și TV și să aibă cel puțin un album lansat 

- Va avea un prezentator de eveniment  

- Va avea un dj prezent la intreg evenimentul 

–        Realizare de servicii de fotografii ale evenimentului – Sărbători de iarnă 

- Montare scenă mobilă 

10 Decembrie 2017 - Spectacol folcloric live-  în piațeta din fața Primăriei, intre orele 12-14 

- vor concerta 2-3 artiști de muzică populară, dintre care cel puțin 2 artiști să fie de 

notorietate, difuzați în prezent atât la radio cât și pe TV și să aibă cel puțin un album lansat. 

- Va avea un prezentator de eveniment  

- Va avea un dj prezent pe tot parcursul evenimentului 

- Demontare scenă metalică mobilă 

- Realizare fotografii eveniment  

16 Decembrie 2017 - Concert de Crăciun – live- sala de spectacole a Centrului Cultural Florica 

Cristoforeanu, în intervalul orar 17-19 

-     Va concerta un artist de muzică ușoară, de notorietate în genul muzical de colinde, difuzat 

în prezent atât la radio cât și la TV și să aibă cel puțin un album de colinde lansat 

– Servicii de realizare de fotografii 

17 Decembrie 2017-  Corală de Crăciun – sala de spectacole a Centrului Cultural Florica 

Cristoforeanu, în intervalul orar 12-19 

- Va concerta o corală mixtă un concert de colinde de Crăciun 

- Realizare de fotografii ale evenimentului  

31 Decembrie 2017-  Concert  - Revelion 2018 – piațeta din fața Primăriei, între orele 23,10-

24,00 

- Vor concerta cel puțin un artist consacrat de muzică ușoară, dance, hip-hop, rock, de notorietate, 

difuzat în prezent la Radio și TV și să aibă cel puțin un album lansat 



-  Realizarea unui mash de dimensiunile 6 x 3 m care să aibă inscripționat Revelion 2018  

-  Montare și demontare scenă de dimensiuni 8 X 6 m, pe o suprafață de 30 m.p. 

-  Să aibă echipă din cel puțin trei oameni care să monteze și să demonteze scenă metalică 

- Să prevadă mijloacele necesare în vederea apărării împotriva incendiilor pe toată durata 

desfășurării contractului 

- Servicii de protocol pentru artistul/ artiștii care vor evolua în noaptea de Revelion 

 -  Completare sistem lumini 

-  Va asigura prezentator al evenimentelor 

- Va asigura dj 

De asemenea, prestatorul se obligă să  

 -  să realizeze afisaj si publicitate stradala pentru toate evenimentele 

-  să realizeze 400 de afise A0 de doua tipuri : unul pentru datele 9, 10, 16 si 17 decembrie si 400 

pentru data de 31 decembrie, respectiv Revelion 2018 

 

IV. Prestatorul va fi responsabil pe durata întregului eveniment de : 

1) Serviciile minime obligatorii aferente organiz[rii evenimentului- asigurarea participării 

minimului de artiști, formații conform cerințelor de mai sus , asigurarea specificațiilor conform 

prezentului caiet de sarcini; 

2) Prestatorul va desemna un coordonator de evenimente care va colabora în permanență cu 

reprezentanții desemnați de achizitor și poartă întreaga răspundere asupra desfășurării 

evenimentelor; 

3) Prestatorul trebuie să aibă experiență în domeniul organizării și să mai fi organizat minim un 

eveniment similar în ultimul an; 

4) Prestatorul va delega cel puțin un reprezentant care să facă afișajul și publicitatea 

evenimentelor pe site-ul instituției, pagina de facebook, ziare locale, etc; 

5) Instalarea, funcționarea și demontarea echipamentului sunt în sarcina prestatorului; 

6) Montarea echipamentelor se va face cu minim 6 ore înaintea începerii evenimentelor 

descrise mai sus, acolo unde este cazul. La amplasarea scenei se va avea în vedere asigurarea 

stabilității, cât și poziționarea ei corecte în relația cu accesele și căile de evacuare. Dezasamblarea 

scenei și eliberarea locației se va face în termen de 24 de ore de la evenimentele descrise mai sus; 

7) La montarea și demontarea scenei și pe parcursul evenimentelor se vor respecta cu strictețe 

normele republicate în vigoare de tehnica securității muncii și paza contra incendiilor, referitoare la 

specificul serviciilor care se execută; 

8) Prestatorul este răspunzător de siguranța tuturor operațiunilor cât și de calificarea 

personalului folosit pe toată durata contractului. Prestatorul are obligația de a lua toate măsurile 



necesare pentru a preveni accidentele, de orice natură ar fi ele. 

9) Oferta va respecta calendarul evenimentelor și programului, așa cum a fost prezentat mai 

sus; 

10) Asigurarea, la orele stabilite de comun acord a prezenței artiștilor pentru a concerta la 

evenimentele stabilite, care vor prezenta un repertoriu care nu  este de natură să aducă prejudicii 

publicului spectator; 

11) Comunicarea către reprezentanții presei a clauzelor de mediatizare privind repertoriul 

artiștilor care vor evolua în cadrul evenimentelor; 

12) Să suporte toate riscurile și să achite reparațiile necesare în cazul realizării unor pagube 

materiale cauzate bunurilor proprietate a Centrului Cultural Florica Cristoforeanu și a Primăriei 

Municipiului Rm. Sărat, precum și terților persoane împreună cu bunurile acestora care au suferit 

prejudicii create direct sau indirect din activitățile cuprinse în evenimentele menționate. 

Plata pentru serviciile prestate se va face în termen de 30 de zile de la recepția și înregistrarea 

facturii în original de către prestator la sediul achizitorului, pe baza documentelor justificative 

privind cheltuielile efectuate. 

Cerințele prevăzute în caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii, oferta care nu respectă 

cerințele caietului de sarcini va fi declarată neconformă și va fi respinsă. Achizitorul, prin 

reprezentanții săi, are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 

conformitatea cu caietul de sarcini și din propunerea tehnică. Recepția cantitativă și calitativă va fi 

consemnată într-un proces de recepție cantitativă și calitativă, semnat de achizitor și prestator 

 

V. Condiții de ofertare  

 Ofertanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

-  să fie persoane/asociere de persoane fizice sau juridice autorizate care au autorizație de 

organizare evenimente sau impresariere artistică eliberate de instituțiile acreditate; 

-  până la termenul limită de depunere a ofertei să aibă constituită garanţia de participare   la 

procedura simplificată în cuantum de   lei în contul Centrului Cultural Florica Cristoforeanu, Rm. 

Sărat  

- în cazul în care ofertantul este persoană juridică, acesta va depune următoarele documente: 

-certificat de înregistrare fiscală emis de oficiul registrului comerţului;  

-actul constitutiv al societăţii 

-certificat de atestare fiscală emis de Direcţia Fiscală Locală 

-actul autentic de reprezentare  în cazul în care ofertele sunt depuse de împuterniciţii ofertanţilor, 

daca este cazul. 

-copie xerox după chitanţele care atestă plata caietului de sarcini,a taxei de participare şi a 

garanţiei depuse. 



Se iau în considerare actele depuse de ofertant până la data şi ora limită stabilită pentru depunerea 

ofertelor. Nu se acceptă completări ulterioare, după data desfăşurării procedurii simplificate. 

În cazul în care nu sunt depuse toate actele solicitate, ofertantul nu va putea participa la etapa de 

procedură simplificată. 

VI.  Cuantumul garanţiei de participare şi cel prezentului caiet de sarcini 

Garanţia de participare se constituie de către ofertant în scopul protejării titularului dreptului de 

proprietate faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia, până la 

termenul limită de depunere a ofertei 07.12.2017, orele 12.00. 

       Garanţia de participare este obligatorie şi se constituie în numerar, în sumă de 264 lei şi o taxă 

de participare de 100 lei la casieria Centrul Cultural Florica Cristoforeanu. Programul de funcţionare 

al casieriei este : 

luni- vineri – 8,00 - 16,00. 

          Ofertantul are obligaţia să prezinte, la data încheierii contractului dovada constituirii 

garanţiei pentru buna execuţie a contractului, în lei, valabilă pe durata contractului, pentru 

acoperirea obligaţiilor neexecutate.  

          Prezentul caiet de sarcini are o valoare de 250 lei şi se achită la casieria Centrului Cultural 

Florica Cristoforeanu 

 

 

 

 

Intocmit, 

Andrei Ioana Carmen 

 

 

 

 

 

Manager, 

Prof. Socol – Vîlcu Violeta 

 


