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CAIET DE SARCINI 

Privind achiziţia publică de serviciilor de organizare a ediției a IV-a a 

Festivalului Naţional Cântece de Viţă Veche şi Nouă, 

în perioada 3 – 6 octombrie 2019. 

 

 

Prin organizarea Festivalului Naţional Cântece de Viţă Veche şi Nouă ne propunem 

ca numărul persoanelor ce vizitează judeţul Vrancea să crească în această perioadă, dat fiind 

faptul ca tot atunci se va desfăşura şi  editia a XXVII-a a ”Festivalului Internațional al Viei și 

Vinului Vrancea - Bachus 2019”, iar organizarea programului cultural artistic şi de 

divertisment să ajute la promovarea pe plan naţional şi internaţional a zonei noastre şi din 

punct de vedere cultural şi tradiţional. 

 

Caietul de sarcini reprezintă cerinţele minime care corespund necesităţii autorităţii 

contractante în vederea organizării evenimentului cultural artistic şi de divertisment Festivalul 

Naţional Cântece de Viţă Veche şi Nouă. 

 

CAPITOLUL I- DATE GENERALE 

 

Centrul Cultural Vrancea va organiza evenimentul cultural-artistic  Festival 

Naţional Cântece de Viţă Veche şi Nouă. 

Perioada desfăşfurării a evenimentului: 3 – 6 octombrie 2019. 

Locul de desfăşurare al evenimentului: Piaţa Unirii, municipiul Focşani, judeţul 

Vrancea, România.  

Valoarea estimată a serviciilor: 1.483.101lei fără TVA. Valoarea estimata fără TVA LOT 1: 

132.901 lei fără TVA, Valoarea estimata fără TVA LOT 2: 1.350.200  lei fără TVA 

 

Ofertanţii  vor depune ofertă pentru serviciile solicitate, astfel încât să furnizeze toate 

informaţiile necesare cu privire la preţ, precum şi la alte condiţii financiare  şi  comerciale 

legate de obiectul contractului de servicii. 

 

CAPITOLUL II- SPECIFICAŢII TEHNICE 
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Achiziţia serviciilor specifice necesare pentru organizarea acestui eveniment se va 

face pentru întreaga gamă de servicii, conform descrierii urmatoare: 

 

LOT I. SERVICII ORGANIZARE EVENIMENTE 

 

 

1. În cadrul Festivalului Naţional  Cântece de viţă Veche şi Nouă  se va organiza ediţia 

a X-a a Concursului Naţional de Interpretare a Cântecului Tradiţional „Cântece de Viţă 

Veche”. Acest eveniment se va desfăşura în data de 5 octombrie 2019 la sala Balada din 

municipiul Focşani. Autoritatea contractantă va fi responsabilă cu invitarea concurenţilor, iar 

programul concret al concursului în cadrul festivalului se va stabili de comun acord între 

autoritatea contractantă şi ofertantul declarat câştigator. 

 

Prestatorul va asigura pentru 20 persoane (15 concurenţi, 4 membri ai juriului și un 

prezentator):  

           - transportul celor 4  membri ai  juriului și al prezentatorului, București-

Focşani şi retur; 

           - cazarea pentru două nopţi. Cazarea se va face la unitaţi de cazare de minim 

3 stele de pe raza municipiului Focşani sau la maxim 15 km distanţă de Focşani; 

           -  3 mese pe zi pentru două zile, pentru 20 persoane. Meniul se va stabili de 

comun acord cu autoritatea contractanta 

               Prestatorul va asigura un banner inscripţionat cu logo-ul concursului pentru care 

autoritatea contractantă își va da acordul pentru bunul de tipar, cu dimensiunea de 7x1,5m și un 

afiș inscripţionat cu logo-ul concursului pentru care autoritatea contractantă își va da acordul 

pentru bunul de tipar de dimensiunea A0. 

               Serviciile de prezentare ale Concursului Naţional Cântece de Viţă Veche vor fi 

asigurate de Lorena Oltean, pe care îl va contracta ofertantul declarat câştigător. 

 

2. Târgul Naţional al Meşterilor Populari. 

În cadrul Festivalulul Naţional Cântece de Viţă Veche şi Nouă , va avea loc şi ediţia a 

XXI-a a Târgului Naţional al Meşterilor Populari, eveniment ce va fi organizat în perioada 03 – 

06 octombrie 2019 şi care are  scopul păstrării şi promovării tradiţiei româneşti. În cadrul 

evenimentului vor fi prezenţi 30 de meşteri populari din ţară şi din judeţul Vrancea.  

           Ofertantul declarat câştigător, va avea obligaţia de a oferi servicii de cazare (unitatea de 

cazare de minim 2*), masă (3 mese pe zi pentru 5 zile, meniul se va stabili de comun acord cu 

autoritatea contractantă) şi transport celor 30 de meşteri populari  în bune condiţii pe toată 

durata desfăşurării evenimentului (3 – 6 octombrie 2019). Deasemenea, va pune la dispoziţia 

meşterilor populari, pe toată durata evenimentului, minim 15 căsuţe necesare la expoziţia 

obiectelor de artă tradiţională şi va avea obligaţia de a procura 30 de tăbliţe din plexiglass cu 

dimensiunea de 30x17cm, inscripţionate cu însemnele Centrului Cultural Vrancea, numele şi 

localitatea fiecărui meşter popular, pentru care autoritatea contractantă își va da acordul pentru 

bunul de tipar, două panouri cu dimensiunea 1,5x1,5m la începutul și sfârșitul zonei unde vor fi 

amplasate căsuțele, iar textul şi logoul care vor fi imprimate pe panouri vor fi comunicate 

ulterior de către autoritatea contractantă. 

Pentru căsuţele în care va avea loc expoziţia meșterilor populari, ofertantul declarat 

câştigător va plăti chiria aferentă către proprietarul terenului (Primăria Municipiului Focșani) 

pe care vor fi montate căsuțele. 

3. Mediatizarea: 

În vederea promovării şi mediatizării evenimentelor ce se vor desfăşura în perioada 03 -

06 octombrie 2019 cu ocazia Festivalului Naţional Cântece de Viţă Veche şi Nouă, va fi 
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necesară mediatizarea la nivel local şi naţional a evenimentelor desfăşurate în cadrul 

festivalului. Mediatizarea va trebui realizată pe 1 canal de televiziune naţională cu audienţă 

medie de 2% cu acoperire maximă şi în mediul rural, 1 canal de televiziune locală, 1 agenţie de 

presă, în mediul on-line (pagina de social media a Centrului Cultural Vrancea etc),  precum şi 

în presa scrisă locală. Prestatorul are sarcina de a produce şi difuza un spot publicitar video din 

care să reiasă perioada desfăşurării evenimentelor dedicate Festivalului şi programul 

evenimentelor. Spotul publicitar va avea minim 30 de secunde și va fi difuzat pe o perioadă de 

5 zile înainte de începerea evenimentelor din perioada 03 – 06 octombrie 2019. Spotul video va 

trebui să fie difuzat pe 1 televiziune naţională, 1 post radio, precum şi pe contul social-media al 

Centrului Cultural Vrancea. Scenariul spotului video va fi aprobat de autoritatea contractantă. 

Pentru buna promovare a evenimentelor va trebui realizată de asemenea mediatizarea în 

presa scrisă locală, cu următoarele specificaţii: programul evenimentelor din perioada 03 – 06 

octombrie 2019 va fi publicat pe ultima pagină a ziarului, precum şi pe contul social-media al 

ziarului, cu cel puţin 2 zile înainte de începerea evenimentelor. În acelaşi timp, pe toată 

perioada desfăşurării evenimentelor dedicate Festivalului, din perioada 03 – 06 octombrie 

2019, prestatorul are sarcina de a publica într-un ziar local, pe prima pagină, un banner cu 

dimensiunea de 27,6/4,4 cm, pentru care autoritatea contractantă își va da acordul pentru bunul 

de tipar. Acest banner trebuie să fie publicat, de asemenea, şi pe pagina de social-media a 

ziarului în aceeaşi perioadă ca şi pe formatul tipărit.  

Contractantul are obligaţia, de asemenea, de a realiza şi de a asigura montajul a două 

seturi de prisme imprimate, pentru care autoritatea contractantă își va da acordul pentru bunul 

de tipar, care vor fi amplasate în puncte strategice ale căilor de acces în municipiul Focşani, 

respectiv pe drumul european E85, pe raza municipiului Focşani 1 set, pe raza oraşului 

Mărăşeşti 1 set – la statuia Victoriei de la Tişiţa. Aceste prisme vor fi realizate din material 

poliplan pe schelet metalic şi vor avea dimensiunile minime de 6/4 m (cu 4 feţe pentru fiecare 

set de prisme).  

  

 

LOT II: SERVICII ARTISTICE 

 

1. În deschiderea programului artistic/de divertisment din data de 03 octombrie 2019, 

ofertantul declarat câştigător va avea obligaţia de a organiza o caravană care să parcurgă un 

traseu stabilit de comun acord cu autoritatea contractantă. Pe parcursul traseului caravana se va 

opri în anumite locaţii pentru a realiza mini spectacole de dans, precum și concursuri și 

entertaiment cu publicul prezent. Punctul de final al traseului caravanei va fi în Piața Unirii din 

Municipiul Focşani. Această caravană trebuie sa conţină momente artistice pentru copii și 

adulţi în Piaţa Unirii. Caravana trebuie să fie alcătuită din mimim 20 artişti animatori (artişti pe 

picioroange, păpusi uriaşe manevrate de actori, mimi, artişti îmbrăcați  în costume butaforice 

specifice tematicii festivalului, majorete etc.). 

 

2. Servicii muzicale şi de divertisment, servicii de prezentare spectacole-

organizarea şi susţinerea evoluţiei următorilor artişti: 
Recital  TRUPA DE DANS SI ACTORIE „ THE SKY ” 

Recital  CARLA’S DREAMS 

Recital  RANDI 

Recital  JO & BAND 

Recital  ALESSIA 

Recital  ALINA EREMIA 

Recital  DOINITA DOLANESCU 

Recital  IONUT DOLANESCU              

Recital  ADDA 

Recital  DODDY         
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Recital  MARK STAM 

Recital  LORA & BAND 

Recital  GETA POSTOLACHE 

Recital  MINELLI 

Recital  DEBU 

Recital  ALB NEGRU 

Recital  ION PALADI 

Recital  EDWARD SANDA          

Recital  FELI 

Recital  NICU PALERU 

Recital  MANDINGA 

Recital  OANA RADU 

Recital  LIVIU TEODORESCU 

Recital  GIPSY KINGS 

 

PREZENTATORI: 

- OCTAVIAN URSULESCU 

- CĂTĂLIN MĂRUȚĂ 

- DEEIX 

- ANDREI ȘTEFĂNESCU 

 

În fiecare zi din perioada 03-06 octombrie 2019 în intervalul orar 18:30 - 22:30, vor 

avea loc recitaluri şi concursuri conform programului care va fi stabilit de comun acord 

cu ofertantul câştigător. 

 

3. Servicii de scenotehnică şi activitaţi suport pentru interpretarea artistică la 

scenă: 

Ofertantul va asigura o scenă pentru spectacolele menţionate la punctul 1, conform 

specificaţiilor minime menţionate mai jos. Asamblarea şi dezasamblarea, amenajarea şi dotarea 

scenei cu aparatura specifică (sistem de sonorizare şi lumini, echipament video), precum şi 

accesoriile tehnicii necesare vor fi asigurate în totalitate de către ofertant. Locul de amplasare al 

scenei va fi în perimetrul Pieţii Unirii din municipiul Focşani, judeţul Vrancea, amenajarea şi 

dotarea scenei urmând a fi finalizată până cel mai târziu la data de 03 octombrie 2019, ora 

13:00. Dezasamblarea scenei şi eliberarea locaţiei se va face în termen de maxim 2 zile de la 

terminarea evenimentului. 

SCENOTEHNICA ŞI VIDEOTEHNICA pentru 4 zile de spectacol vor trebui să 

întrunească urmatoarele condiţii minime: 

SCENA: 

- scena de tip ground suport de dimensiuni minime 12 m X 10 m X 10 m ( acoperită în 

întregime cu prelată ); 

- scena trebuie să fie dotată cu două turnuri lahyer pentru instalaţia de sunet de tip line 

array şi pentru ecranele laterale; 

            - scena trebuie să fie prevazută cu motoare  - minim 10 buc;  

            - podiumul pentru scena cu suprafaţa de 12 m X 10 m, înalţime reglabilă, minim 1,5 m; 

            - podiumul trebuie să fie dotat cu scară laterală de acces, rezistenţa podiumului de 

minim la 500 kg/m2; 

            - sistem de siguranţă pentru stabilitatea scenei, cu contra greutăţi; 

            - orice alte structuri solicitate în riderele tehnice ale artiştilor/formaţiilor care vor evolua 

pe această scenă. 

  

 SONORIZARE: 
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            - instalaţie de sonorizare pentru concertele în aer liber de minim 80 kw putere, de tip 

line array; 

            - mixer digital FOH minim 48 de canale, full parametric, minim 8 auxiliare, multicore 

aferent; 

            - mixer monitoare minim 32 de canale, full parametric, 8 auxiliare, multicore aferent 

plus splitter de semnal audio; 

            - 1 set de backline compus din cabinet + staţie de chitară, cabinet + staţie de bass, set 

complet de tobe (tobe, stative şi scaun de toboşar); 

            - microfoane de instrument si recital live minim 12 bucăţi; 

            - microfoane fără fir, minim 8 bucăţi; 

            - unitaţi de procesare sunet: gate-uri, compresoare, limiteruri, efecte (delay/hall), 

egalizatoare pentru PA şi minim 8 monitoare; 

            - orice alte structuri solicitate în riderele tehnice ale artiştilor/formaţiilor care vor evolua 

pe această scenă.  

        

LUMINI: 

              - comanda de lumini inteligente şi convenţionale cu minim 2048 de canale; 

              - minim 4 stroboscoape de minim 1500 W; 

              - minim 14 moving-head wash de putere minim 500 W sau echivalent led; 

              - minim 22 moving-head  beam 7 R; 

              - minim 8 lumini de audienţă (blindere); 

              - minim 8 lumini de tip Fresnel de putere minimă 1000 W dotate cu barn doors; 

              - minim 8 proiectoare sau bari led; 

              - splitter de semnal şi cablaje aferente; 

              - spot urmărire (follow spot) de minim 500 W – 1 buc. 

              - minim 1 maşină fum; 

              - minim 2 sky – light de minim 7000 W; 

              - orice alte structuri solicitate în riderele tehnice ale artiştilor/formaţiilor care vor 

evolua pe această scenă . 

 

 VIDEO: 

              - 2 ecrane de proiecţie tip LED, de minim 6 X 4 m, minim P10, în dreapta şi în stânga 

scenei; 

              - structura led de minim 6 X 4 m , minim P6 , fundal scenă;  

              - media server minim 4 ieşiri; 

              - minim 4 procesoare video şi cablaje aferente; 

              - camere video HD – minim 4 bucati; 

 

ACCESORII TEHNICE: 

               - generator - 150 KWA – minim 1 buc; 

               - fronton acoperit de minim 20 mp pentru mixere, procesare sunet, comandă de lumini 

și follow spot .  

 

4. Paza şi asigurarea serviciilor medicale 

Prestatorul va avea obligaţia asigurarii pazei perimetrului în care se va desfăşura 

evenimentul, Centrul Cultural Vrancea neasumându-şi nici o obligaţie pentru dispariţia vreunui 

element din perimetrul de desfasurare al evenimentului. De asemenea, prestatorul va încheia un 

contract de prestări servicii în sensul de a asigura în permanenţă, pe perioada desfăşurării 

evenimentelor prezenţa unei ambulanţe cu dotările şi personalul de specialitate necesar 

acordării primului ajutor în cazul în care situaţia o impune.  
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Notă! 

Ofertantul declarat câştigător se va îngriji de preluarea spaţiului din Piaţa Unirii din 

municipiul Focșani pe care va fi montată scena şi va plăti catre proprietarul acestuia (Primăria 

Focșani), suma percepută pentru chirie. 

Ofertantul declarat câștigător va achita contravaloarea energiei electice consumată pe 

durata derulării contractului. 

Prestatorul va cuprinde în oferta prezentată toate cheltuielile necesare realizării 

Festivalului Naţional Cântece de Viţă Veche şi Nouă: onorarii, transport, cazare, masă, alte 

cheltuieli ale artiştilor, invitaţilor, formaţiilor şi prezentatorilor, precum şi asistenţă tehnică de 

specialitate, transport echipamente, transport, cazare şi masă pentru echipa tehnică. 

Cerinţele impuse prin Caietul de sarcini sunt considerate ca fiind minime. Orice ofertă 

prezentată care se abate de la prevederile Caietului de sarcini va fi luată în considerare numai în 

masura în care propunerea tehnică asigură un nivel calitativ superior cerinţelor minime din 

Caietul de sarcini. 

 

 

CAPITOLUL III- PREVEDERI  FINALE 

Programul final se va stabili de comun acord cu ofertantul declarat câstigător. 

Pe parcursul derulării evenimentului, în baza programului stabilit cu achizitorul, prestatorul va 

asigura punerea în scenă a artiştilor/ formaţiilor prevăzuţi conform ofertei prezentate. 

Prestatorul are obligaţia sa respecte cerinţele tehnice ale artiştilor/ formaţiilor din ofertă, 

raportat la tipurile de spectacole susţinute şi să asigure activităţile suport pentru interpretarea 

artistică la scenă. 

De asemenea, prestatorul are obligaţia de a prezenta achizitorului dovada susţinerii 

evenimentului artistic pe suport electronic care să cuprindă atat video cât şi audio.  

 

Întocmit, 

Zaiț Vlad 

 


