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CAIET DE SARCINI 

Privind achiziția publică de servicii muzicale și de divertisment, servicii de prezentare 

spectacole, servicii de scenotehnică  și activități suport pentru interpretare artistică la scenă, 

servicii de cazare și masă, servicii de transport, persoane necesare pentru organizarea 

evenimentului cultural-artistic și de divertisment Vrancea Dalbă care va avea loc în 

Municipiul Focșani, în perioada 06.12.2018 – 27.12.2018. 

 

 

 

 

 Prin organizarea evenimentului cultural-artistic și de divertisment intitulat Vrancea 

Dalbă ne propunem ca numărul persoanelor ce vizitează județul Vrancea să crească în 

această perioadă, iar organizarea programului cultural artistic și de divertisment, să ajute la 

promovarea pe plan național și internațional a zonei noastre şi din punct de vedere cultural 

și tradițional. 

 Caietul de sarcini reprezintă cerințele minime care corespund necesității autorității 

contractante în vederea organizarii evenimentului cultural artistic și de divertisment Vrancea 

Dalbă. 

 

CAPITOLUL I – DATE GENERALE 

Centrul Cultural Vrancea va organiza evenimentul cultural-artistic VranceaDalbă. 



Perioada desfășfurării a evenimentului: 06.12.2018 – 27.12.2018. 

Locul de desfășurare al evenimentului: perimetrul Pieței Unirii din municipiul 

Focșani, județul Vrancea, România. 

Valoarea estimată a serviciilor: 663.865 lei fără TVA. 

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

informațiile necesare cu privire la preț, precum și la alte condiții financiare ș i comerc ia le 

legate de obiectul contractului de servicii. 

 

CAPITOLUL II – SPECIFICAȚII TEHNICE  

SCENOTEHNICA SI VIDEOTEHNICA: 

 Ofertantul va asigura o scenă pentru spectacolele menționate, conform specificațiilor 

minime menționate mai jos. Asamblarea și dezasamblarea, amenajarea și dotarea scenei cu 

aparatura specifică (sistem de sonorizare și lumini, echipament video),  precum și accesoriile 

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

fi în perimetrul Pieții Unirii din municipiul Focșani, județul Vrancea, amenajarea și dotarea 

scenei urmând a fi finalizată până cel mai târziu la data de 6 decembrie 2018, ora 12:00. 

 Dezasamblarea scenei și eliberarea locației se va face în termen de maxim 2 zile de la 

terminarea evenimentului. 

Scenotehnica şi videotehnica de spectacol vor trebui să întrunească urmatoarele 

condiții minime: 

SCENA: 

 -  scena de tip ground support cu dimensiuni de minim 8x6x5m 

 - podiumul pentru scena cu suprafața de 8x6mp, înalțime reglabilă, minim 1,2 m  

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

minim la 500 kg/m2 ; 

 - sistem de siguranță pentru stabilitatea scenei, cu contra greutăți 

 - mesh personalizat pentru spatele scenei care va fi printat pe o singură față realizat din 

poliplan cu inserție de carbon, printat in policromie cu cerneală pe bază de solvent, grafica 

fiind specific sarbătorilor de iarnă, pentru care se va cere bun de tipar autorității contractante 

și care va avea dimensiunile de 8/4 m 

 - orice alte structuri solicitate în riderele tehnice ale artiștilor/ formațiilor care vor 

evolua pe această scenă. 

SONORIZARE: 

 - instalație de sonorizare pentru concertele în aer liber de minim 30 kw putere, de tip 

line array;  



 - mixer digital FOH minim 32 de canale, full parametric, minim 8 auxiliare, multicore 

afferent; 

 - 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 bucăți; 

 - microfoane fără fir, minim 4 bucăți; 

 - minim 6monitoare; 

 - orice alte structure solicitate în riderele tehnice ale artiștilor/formațiilor care vor 

evolua pe această scenă. 

LUMINI: 

 - comanda de lumini inteligente şi convenţionale cu minim 1024 de canale; 

 - minim 8 moving-head wash de putere minim 500 W sau echivalent led; 

 - minim 8 moving-head beam 7 R; 

 - minim 4 lumini de audiență (blindere); 

 - minim 4lumini de tip PC de putere minimă 1000 W; 

 - minim 4 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 structure solicitate în riderele tehnice ale artiştilor/formațiilor care vor 

evolua pe această scenă. 

VIDEO: 

 - 1 ecran de proiecție tip LED, de minim 5 X 3mp, în formă de fulg de nea și/sau stea 

de gheață; 

 - 1 ecran de proiecție tip LED, de minim 8 X 1 m, în fața scenei (bordură podium); 

 - media server minim 3ieșiri; 

 - minim 3 procesoare video şi cablaje aferente; 

 - camere video HD – minim 2 bucăți; 

ACCESORII TEHNICE: 

 - minim 4 bucați tunuri de caldură; 

- fronton acoperit de minim 12mp pentru mixere, comandă de lumini și follow spot; 

 

 

 

 



CAPITOLUL 3 

A) CARAVANA  LUI  MOȘ  CRĂCIUN, SPECTACOL SUSȚINUT DE ARTIȘTII 

ANIMATORI 

În deschiderea programului artistic de divertisment din datele de: 06.12.2018, 

15.12.2018, 16.12.2018, 22.12.2018, 23.12.2018, 24.12.2018, 25.12.2018, 26.12.2018, 

27.12.2018 se va organiza o caravană care să parcurgă un traseu stabilit de comun acord cu 

autoritatea contractantă, în intervalul orar: 11.00 – 12.00.  

          Pe parcursul traseului caravana se va opri în anumite locaţii pentru a realiza m ini 

spectacole de dans, precum și concursuri ș i entertaiment cu publicul prezent. Punctul de final 

al traseului caravanei va fi în Piața Unirii din Municipiul Focşani.  

          Artiștii din caravană vor realiza momente artistice pentru copii și adulţi în Piaţa Unirii, 

în intervalele orare: 12.00 – 14.00 și 17.30 – 19.00.  

Caravana va fi  alcătuită din mimim 15 artişti animatori (actori care întruchipează 

personaje specifice Sărbătorilor de Iarnă: Spiriduși, Reni, Crăciunițe, Oameni de Zăpadă, Moș 

Crăciun, etc.). 

 

B) SPECTACOLE SUSȚINUTE DE ARTIȘTI 

În datele de: 06.12.2018, 15.12.2018, 16.12.2018, 22.12.2018, 23.12.2018, 

24.12.2018, 25.12.2018, 26.12.2018, 27.12.2018, în intervalul orar: 17.00 - 19.00 se vor 

organiza spectacole artistice, în cadrul cărora vor fi prezentate colinde și piese din repertoriul 

propriu, sustinute de următorii artiști: FLORIN SASARMAN, THE SKY, ALEGRETTO, 

MIRCEA VINTILA, ELIANNE, PROVINCIALII, NARCISA SUCIU, RALUCA ANGEL, 

FUEGO, GETA BURLACU, PAULA SELING, OZANA BARABANCEA, DUCU BERTZI, 

DISTINTO. 

În data de 15.12.2018, la Sala Balada se va desfășura ediția a XVIII-a a Festivalul 

Național de Datini și Obiceiuri de Iarnă, care este inclus  ca parte componentă a 

evenimentului Vrancea Dalbă. 

Prestatorul va asigura transportul și cazarea + masă (pensiune completa) pentru o zi 

pentru 5 membrii ai juriului și un prezentator pentru Festivalul Național de Datini și 

Obiceiuri de Iarnă. Totodată prestatorul va asigura transportul participanților și masa (meniul 

se va stabili de comun acord cu autoritatea contractantă) și cazarea pentru o zi a acestora. 

Pentru participanții la Festivalul Vrancea Dalbă și pentru echipa tehnică, prestatorul 

se va obliga să asigure onorarii, transport, cazare, masă, alte cheltuieli ale artiștilor, asistență 

tehnică de specialitate, transport echipamente. 

 În vederea obținerii unei bune vizualizări a evenimentului Vrancea Dalbă va fi 

necesară realizarea următoarelor materiale: 



- Carul alegoric din deschiderea evenimentului; 

- Căsuța lui Moș Crăciun; 

- Diverse figurine pentru poze copii, ilustrând personaje animate. 

Carul alegoric va trebui să fie realizat din patru panouri din poliplan printat în formă 

de sanie montat pe autoutilitară, printat în policromie cu cerneală pe bază de solvent, grafica 

fiind specific sarbatorilor de iarnă, pentru care se va cere bun de tipar autoritații contractante 

și care va avea dimensiunile de 7,5/2,7 m. pentru cele două bucați laterale, 3/2,5 m pentru 

panoul din față și 2,7/1,62 m pentru panoul din spate. 

Pentru mascarea roților autoutilitarei se va realiza un print în policromie pe poliplan, 

întregul car alegoric fiind decorat cu decor luminos realizat din șnur alb cu leduri în lungime 

totală de 70 m.l. 

Platforma interioară a carului alegoric se va realiza din OSB și mochetă și va avea 20 

m.p. 

Căsuța lui Moș Crăciun va fi realizată din 5 panouri poliplan printat în policromie cu 

cerneală pe bază de solvent, grafica fiind specific sarbătorilor de iarnă, pentru care se va cere 

bun de tipar autoritații contractante și care va avea dimensiunile de 6,46/2,46 m pentru panoul 

din spate, 6,46/2,58 m pentru panoul din față, 3,1/6,46 pentru acoperiș și 3/2,58 m pentru cele 

două panouri laterale.  

Decorul interior al casuței va fi realizat  din 3 buc mesh-uri printate în policromie și 

prevăzute cu capse metalice pentru prindere a căror dimensiuni vor fi de 2,9/2,2 m, iar 

intrarea în căsuță va fi protejată de o perdea din poliplan printat. 

Figurinele pentru poze pentru copii vor fi realizate din structură metalică cu talpă 

pentru fixare placate cu alucobond routat pe contur și acoperit cu auto-colant printat și laminat 

care vor ilustra diverse personaje animate specifice evenimentului, cu dimensiunea de 1,7 mp. 

Prestatorul va fi responsabil cu grafica și editarea acestora, pentru care autoritatea 

contractantă va da „bun de tipar”. 

Prestatorul va fi responsabil cu asamblarea și dezasamblarea butaforiei necesare în 

cadrul evenimentului cultural - artistic și de divertisment Vrancea Dalbă. 

Pe toată perioada desfășurării activităților din cadrul evenimentului cultural-artistic și 

de divertisment Vrancea Dalbă se vor asigura de către prestator: onorarii, transport, cazare, 

masă, alte cheltuieli ale artiștilor, precum și asistenţă tehnică de specialitate, transport 

echipamente, transport, cazare și masă pentru echipa tehnică.  

C) MEDIATIZARE 

  În vederea promovării și mediatizării evenimentelor ce se vor desfășura în perioada 

06 - 27 decembrie 2018 cu ocazia evenimentului Vrancea Dalbă, va fi necesară mediatizarea 



în presa scrisă locală, cu urmatoarele specificații: programul evenimentelor din perioada 6-27 

decembrie 2018 va fi publicat pe ultima pagină a ziarului, precum și pe contul social-media al 

ziarului, cu cel putin două zile înainte de începere a evenimentelor.  

Prestatorul se va obliga să asigure publicitatea evenimentului Vrancea Dalbă  prin  

televiziune locală, site de socializare, banner scenă de minim 7 m/1,5 m, flyere și afișe 

amplasate la loc vizibil în mai multe locuri din municipiul Focșani. 

 

D)PAZA ȘI ASIGURAREA SERVICIILOR MEDICALE 

Prestatorul va avea obligatia sa asigure paza perimetrului în care se va desfășura 

evenimentul, achizitorul neasumându-și nici o obligație pentru dispariția vreunui element din 

ansamblul tehnic al spectacolului. De asemenea prestatorul va încheia un contract de prestări 

servicii de a asigura în permanență pe perioada desfășurării evenimentului prezența unei 

ambulanțe cu dotările și personalul de specialitate necesar acordării primului ajutor în cazul în 

care situația o impune. 

CAPITOLUL III – MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE 

- Propunerea tehnică va conține o prezentare astfel încât să asigure posibilitatea 

verificării corespondenței sale cu specificațiile tehnice prevăzute în Caietul de sarcini. 

- Fiecare ofertant este obligat să-și prezinte oferta tehnică prin completarea tuturor  

serviciilor pe care le oferă în conformitate cu specificațiile cerute în Caietul de sarcini. 

- Toate costurile conexe generate de activitățile pe care trebuie să le organizeze 

conform Caietului de sarcini vor fi suportate de către prestator (onorarii, transport, cazare, 

masă, cheltuielile cu artiștii, cu prezentatorii precum și ale asistenței tehnice de specialitate, 

publicitatea evenimentului,  e.t.c.) 

- Ofertantul va prezenta un portofoliu de fotografii/video care să ilustreze cât mai 

relevant aspecte de pe scenă precum şi momente relevante de la evenimente similare. 

 

CAPITOLUL IV- MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII  FINANCIARE 

- Propunerea financiară se va prezenta prin completarea Formularului de ofertă și a 

unui centralizator de cheltuieli, care va fi anexat la formularul de ofertă. 

- Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate 

informațiile solicitate pentru realizarea serviciilor ce fac obiectul achiziției.  

- Propunerea financiară va fi exprimată exclusiv în lei, fară T.V.A. și are caracter ferm 

și obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate a ofertei. 

 



CAPITOLUL V- 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/formațiilor prevăzuți conform ofertei 

prezentate. 

- Prestatorul are și următoarele sarcini accesorii: închiriere spațiu de amplasare scenă, 

plata energiei electrice și apei potabile, asigurare paza echipamente, plata taxei dreptulu de 

autor catre UCMR-ADA, alte servicii și produse necesare desfășurării evenimentului în bune 

condiții. 

- Prestatorul are obligația de a redacta un deviz detaliat asupra modului în care s-au 

desfașurat spectacolele din care să rezulte modul de îndeplinire a solicitărilor trasate prin 

Caietul de sarcini. 

- Prestatorul are obligația să respecte cerințele tehnice ale artiștilor/formațiilor din 

ofertă, raportat la tipurile de spectacole susținute și să asigure activitățile suport pentru 

interpretarea artistică la scenă. 

- De asemenea, prestatorul are obligația de a prezenta achizitorului dovada susținerii 

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

 

 

Întocmit, 

Nișcoveanu Corina 

 


