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  C O N S I L I U L    J U D E Ţ E A N    V R A N C E A 

        C e n t r u l    C u l t u r a l   V r a n c e a 

Str. Mitropolit Varlaam nr. 48bis, Focşani – Vrancea, 620118; Tel-fax: 0237-210213; e-mail: centrulculturalvrancea@gmail.com 

Nr.521/16 aprilie 2019                                                                                                    

 

                                                                                                    Se aprobă,                     

                                                                                                      Manager, 

                                                                                           Prof. dr. Liviu Nedelcu 

 

 

 

CAIET DE SARCINI 

Privind achizitia de servicii de organizare a evenimentului ”9 mai 2019 – Ziua 

Europei” 

 

 

Prezentul caiet de sarcini conține specificații tehnice minime în baza cărora ofertantul 

va întocmi oferta tehnică și financiară, făcând parte integrantă din documentația de 

atribuire în vederea participării la procedura avand ca obiect atribuirea serviciilor de 

organizare a evenimentului ”9 mai 2019 – Ziua Europei”  și constituie ansamblul 

cerințelor minime pe baza cărora fiecare ofertant elaborează propunerea tehnică și 

financiară.  

 

I. Prevederi generale 

1. Achizitor/autoritate contractantă 

Centrul Cultural Vrancea  

2. Obiectul contractului 

Prestarea serviciilor pentru organizarea evenimentului ”9 mai 2019 – Ziua 

Europei” 

3. Valoarea achizitiei  

Valoarea estimată este de 366.000,00 lei fără TVA 

 

II. Necesitatea și oportunitatea 

Pentru toţi cetăţenii membri ai Uniunii Europene, momentul 9 mai – Ziua 

Europei reprezintă o sărbătoare anuală a păcii şi unităţii în Europa. Pentru Centrul 

Cultural Vrancea a devenit o tradiţie ca în această zi să organizeze o serie de 

evenimente dedicate celebrării declaraţiei istorice a ministrului francez Robert 

Schuman de creare a Uniunii Europene.  
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III. Scopul  

Programul din acest an al evenimentului ”9 mai – Ziua Europei” se va 

desfășura pe parcursul unei zile și va include un spectacol artistic.  

Scopul organizării acestui eveniment este acela de a aduce în conștiința 

cetățenilor județului Vrancea ideea de ”unitate în diversitate” și de a promova în 

rândul tinerilor cunoștințe privind Uniunea Europeană.  

Prin achiziția serviciilor de organizare a evenimentului ”9 mai 2019 – Ziua 

Europei” se dorește identificarea unor prestatori care să răspundă tuturor cerințelor 

ce vor fi descrise în cele ce urmează.  

Astfel, prestatorii vor oferi întreaga gamă de servicii solicitate în prezentul 

caiet de sarcini la standardele solicitate de autoritatea contractantă.  

 

IV. Consideratii generale  

Locații: Perimetrul Pieței Unirii din Municipiul Focșani. 

Participanți la evenimente: tinerii din Județul Vrancea 

Perioada: 9 mai 2019 

 Organizarea și implementarea evenimentului ”9 mai 2019 – Ziua Europei” va 

consta în achiziția următoarelor servicii:  

 

1. Servicii de organizare si prestare evenimente 

a) Organizare spectacol artistic Ziua Europei 

 Caravana Europei 

 Asigurare artiști 

 Asigurare sceno-tehnică 

 Mediatizarea evenimentului în mass-media scrisă  

 

V. Descrierea serviciilor. Cerințe și specificații tehnice  

 

1. Organizarea și mediatizarea unui spectacol artistic  

Achiziția serviciilor specifice necesare pentru organizarea unui spectacol 

artistic în data de 9 mai 2019 se va face pentru servicii de scenotehnică și activități 

suport pentru interpretarea artistică pe scenă, precum și pentru servicii muzicale și de 

divertisment, servicii de prezentare spectacole – organizarea și susținerea evoluției 

artiștilor conform următorului program: 

a) În intervalul orar 14:00 – 19:00 ofertantul va trebui să organizeze Caravana 

Europei, astfel: o oră de parada în Focșani, cu oprire în diverse locații reprezentative 

pentru oraș, pe un traseu ce va fi stabilit de comun acord cu autoritatea contractantă, 

(zona Sud, Teatrul Municipal cu încheiere în Piața Unirii din Municipiul Focșani) și 

4 ore de animație cu toate personajele în  Piața Unirii din Focșani. 
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Caravana trebuie să fie alcătuită din minim 20 de artiști care vor purta măști 

albastre și steaguri ale Uniunii Europene și  vor fi costumați în diferite personaje care 

vor corespunde țărilor din Uniunea Europeană (Grecia, România, Franța, Irlanda, 

Spania, etc.). Muzica, atât în locații, cât și pe parcursul deplasării caravanei se va auzi 

dintr-o mașină cu sonorizare.  

2 artiști, în deplasarea de la o locație la alta, vor duce un banner de 2m/1 m pe 

care va fi scris „ ZIUA EUROPEI – 9 MAI 2019 ”. mișcarea artiștilor va avea în 

deplasare  o coregrafie specifică diferitelor țări din Uniunea Europeană. 

La locație artiștii vor realiza un spectacol de dans în care se vor  prezenta mai 

multe dansuri specifice țărilor care fac parte din  Uniunea Europeană, vor organiza 

concursuri și spectacole interactive cu tematică europeană. 

Artiștii vor realiza animații interactive cu publicul prezent astfel: 

- dans – publicul va avea parte de un workshop interactiv în care va învăța să 

facă pași simpli de dans din tradițiile altor popoare europene; 

- interactivitate dinamică– publicul va fi pus să facă jocuri și concursuri 

dinamice (ștafeta europeană, eu sunt european, animații de masă: „Toata lumea 

mâinile sus, acum la dreapta, acum la stânga, acum alergăm până la..., cine aduce 

steagul de la... câștigă, cine aduce 12 stele la scena câștigă, etc. ”, ele fiind dispuse în 

mai multe locuri din locații. 

- sesiuni foto – dansatorii vor realiza statui vii gigantice cu trupurile lor; 

- spectacol cinetic – Spandex;     

- diplome, trofee și stegulețe; 

 

b) Intră tot în sarcina ofertantului asigurarea în intervalul orar 17:00 – 22:00 a 

următorilor artiști care să susțină recitaluri în perimetrul Pieței Unirii din Municipiul 

Focșani: 

o Recital Compania de dans și entertainment THE SKY  

o Recital SHIFT 

o Recital AMNA                          

o Recital DORIAN POPA 

o Recital VESCAN 

o Recital MIRA 

o Recital ELIANNE 

o Recital CONNECT - R 

o Prezentatori: ANDREI ȘTEFĂNESCU 

                             DEEIX 

c) Pentru buna desfășurare a spectacolului artistic, ofertantul va asigura o scenă 

pentru spectacole, 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 Pieței Unirii din Municipiul Focșani, amenajarea și dotarea scenei urmând 

a fi finalizată până cel târziu la data de 9 mai 2019, ora 11.00. Dezasamblarea scenei 
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și eliberarea locației se va face de către prestator în termen de maxim 2 zile de la 

terminarea evenimentului. 

Pe toată perioada în care va fi ampalsată videotehnica și scenotehnica în Piața 

Unirii din Municipiul Focșani, prestatorul are sarcina de a asigura paza 

echipamentelor instalate. 

Scenotehnica și videotehnica de spectacol va trebui să întrunească 

următoarele condiții minime: 

1. Scenă 

- Scenă de tip ground suport de dimensiuni minime de 10x8x7 m (acoperită 

în întregime cu prelată), dotată cu minim 2 turnuri lahyer pentru instalația 

de sunet tip line array și pentru ecranele laterale;  

- Scena trebuie prevăzută cu minim 10 motoare; 

- Podiumul pentru scenă cu suprafața de minimn 10x8 m va avea înălțimea 

minimă de 1 m; 

- Podiumul trebuie să fie dotat cu scară laterală de acces, cu o rezistență 

minimă de 500 kg/mp; 

- Sistem de siguranță pentru stabilirea scenei, cu contragreutăți; 

- Orice alte structuri solicitate în riderele tehnice ale artiștilor/formațiilor ce 

vor evolua pe această scenă. 

2. Sonorizare  

- Instalație de sonorizare pentru concertele în aer liber de minim 70 Kw 

putere, de tip line array; 

- Mixer digital FOH cu minim 48 canale, full parametric, cu minim 12 

auxiliare și multicore aferent; 

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

set complet de tobe (tobe, stative și scaun de toboșar); 

- Minim 14 bucăți microfoane de instrument și recital live; 

- Minim 14 bucăți microfoane fără fir, tip lavalieră; 

- Minim 6 bucăți microfoane fără fir; 

- Unități de procesare sunet: gate-uri, compresoare, limiteruri, efecte 

(delay/hall), egalizatoare pentru PA și minim 8 monitoare;  

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

vor evolua pe această scenă.  

3. Lumini 

- Comandă de lumini inteligente și convenționale cu minim 2.048 canale; 

- Minim 4 stroboscoape de minim 1500 W; 

- Minim 14 moving-head-uri wash de putere minimă de 500 W sau 

echivalent LED; 

- Minim 24 moving-head-uri beam 7R; 

- Minim 8 lumini de audiență (blindere); 
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- Minim 8 lumini de tip Fresnel de putere minimă 2000 W dotate cu barn 

doors; 

- Minim 8 proiectoare sau bari led; 

- Splitter de semnal și cablaje aferente; 

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

- Minim 2 mașini fum cu jet vertical; 

- Minim 2 sky-light de minim 7000 W; 

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

vor evolua pe această scenă.  

4. Video  

- 2 ecrane de proiecție tip LED, de minim 4x3 m, minim P10, în dreapta și în 

stânga scenei; 

- Structură led de minim 6x4 m, minim P6, fundal scenă; 

- Structură ecran led fâșii, de minim 24 mp, minim P10, decor scenă; 

- Media server cu minim 4 ieșiri; 

- Camere video HD – minim 4 bucăți; 

5. Accesorii tehnice 

- Minim 1 bucată Generator de 150 KWA 

- Minim 2 bucăți tunuri confetti; 

- Fronton acoperit de minim 20 mp pentru mixwere, procesare sunet, 

comandă de lumini și follow spot.  

 

Intră în sarcina prestatorului toate cheltuielile necesare realizării spectacolului 

artistic și a Caravanei Europei: onorarii, transport, cazare, masă, alte cheltuieli ale 

artiștilor, formațiilor și prezentatorilor, plata drepturilor de autor, precum și asistența 

tehnică de specialitate, transport echipamente, transport, cazare și masă pentru echipa 

tehnică.  

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

conform caietului de sarcini vor fi suportate de către prestator. Ofertantul va prezenta 

un portofoliu de fotografii/video care să ilustreze cât mai relevant aspecte de pe 

scenă, precum și momente relevante de la evenimente similare. 

 

d) Pentru o bună vizibilitate a evenimentului ”9 mai 2019 – Ziua Europei”, 

ofertantul va trebui să asigure mediatizarea scrisă pe o pagină întreagă a programului 

manifestărilor dedicate acestui eveniment, banner eveniment pe prima pagina a unui 

ziar și banner eveniment pe pagina online a ziarului. Mediatizarea se va realiza în 

zilele de 07, 08 și 09 mai 2019.        

 

Prestatorul va fi responsabil pe durata întregului eveniment de: 

1. Respectarea cronologiei conform programului care va fi stabilit de comun 

acord între ofertant și autoritatea contractantă;  
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2. Pentru toate materialele inscripționate să obțină ”Bun de tipar” de la autoritatea 

contractantă; 

3. Pe parcursul derulării evenimentului, în baza programului stabilit cu autoritatea 

contractantă, prestatorul va asigura punerea în scenă a artiștilor/formațiilor 

conform ofertei prezentate; 

4. Prestatorul are obligația de a redacta un deviz detaliat asupra modului în care 

s-au desfășurat spectacolele din care să rezulte modul de îndeplinire a 

solicitărilor trasate prin Caietul de sarcini; 

5. Prestatorul are obligația de a prezenta achizitorului dovada susținerii 

evenimentului artistic pe suport electronic care să cuprindă atât video, cât și 

audio; 

6. Prestatorul va avea obligația să asigure paza perimetrului în care se va 

desfășura evenimentul.  De asemenea prestatorul va 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. 

7. Pompierii, colectarea deșeurilor și dirijarea circulației, asigurarea curațeniei în 

zona vizată de eveniment, autorizațiile de funcționare etc., vor fi asigurate și 

coordonate de către achizitor. 

 

 

Întocmit,  

Corina Nișcoveanu  

 


