CAIET DE SARCINI
SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENTE „ZILELE CULTURII ROME”

OBIECTUL ACHIZIȚIEI
Prestarea de servicii de organizare evenimente „Zilele culturii rome”, format din 2 evenimente, a câte 2 zile
fiecare, în cadrul Activitatea 6: Campanie anti-discriminare și abilitare prin program cultural, din proiectul
„Avdives, Khetanes (trad. Astăzi, împreună)” cod unic proiect PN1022, conform prezentului Caiet de
sarcini.
COD CPV
79952100-3 Servicii de organizare de evenimente culturale, cuprinse în Anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016
privind achizițiile publice.
CADRUL LEGAL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI
• Implementarea proiectului „Avdives, Khetanes (trad. Astăzi, împreună)”, cod unic proiect
PN1022, Promotor de proiect cofinanțat prin Granturile SEE 2014-2021, Alocarea tematică A – Proiect
de furnizare servicii, Aria 7 „Incluziunea și abilitarea romilor”, în cadrul Apelului – Creșterea incluziunii
și abilitării romilor
• Legea 98 din 19.05.2016 privind achizițiile publice.
• Hotărârea Guvernului nr. 395 din 02.06.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică / acordului-cadru din Legea
98 / 2016 privind achizițiile publice.
• Normele privind procedura proprie din ANEXA la Hotărârea Consiliului Director al Fundațtiei
Amfiteatru nr. 8 din 22.01.2018, modificată prin Hotărârea Comitetului Director al Fundatiei
Amfiteatru nr. 68 din 27.07.2018.
ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contracul de achiziție publică se va atribui cu respectarea Normelor privind procedura proprie.
Procedura proprie se aplică având în vedere faptul că serviciile achiziționate sunt cuprinse în Anexa nr. 2
din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, fapt ce atrage aplicarea prevederilor art. 68 alin. (2) lit. b)
din Legea nr. 98/2016, iar contractul de achiziție are o valoarea estimată fără TVA mai mică decât pragurile
corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. d) și mai mare decât pragul prevazut la art. 7 alin. (5) din
Legea nr. 98/2016, respectiv intervalul de la 135.060 lei până la 3.636.150 lei .
Procedura proprie se va desfășura conform Normele privind procedura proprie aprobate prin Hotărârea
Consiliului Director al Fundației Amfiteatru nr. 8/22.01.2018, modificată prin Hotărârea Comitetului
Director al Fundatiei Amfiteatru nr. 68 din 27.07.2018 (publicate pe site-ul propriu http://www.fundatiaamfiteatru.ro/wp-content/uploads/Norme-procedura-simplificata-revizuite.pdf ) pentru organizarea și
desfășurarea procedurii proprii de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect servicii
sociale, servicii de învățământ, servicii de sănătate, servicii culturale, servicii hoteliere și restaurante,
prestări de servicii pentru comunitate, servicii poștale și servicii diverse și alte servicii specifice.
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VALOARE ESTIMATĂ
Prețul maxim al contractului este de 212.000 lei, TVA inclus.
CONDIȚII DE DESFĂȘURARE
Serviciile de organizare evenimente „Zilele culturii rome”, format din 2 evenimente, a câte 2 zile fiecare, ce
se vor desfășura în Cartierul Ferentari din Municipiul București și Comuna Belin, județul Covasna, cu un
număr estimat de 400 de participanți, după cum urmează:
Cartierul Ferentari, Municipiul București: 25-26 August 2022
1) Realizarea programului și a desfășurătorului evenimentelor comunitare
2) Asigurarea conținut educativ și performativ:
- 1 (o) reprezentație de teatru, cu artiști sau conținut aparținând sau celebrând cultura romă;
- 2 (două) ateliere de meșteșuguri rome;
- 2 (două) sesiuni de discuții cu invitați de etnie romă sau relevanți pentru comunitatea din Ferentari;
- 2 (două) evenimente gastronomice specific culturii rome, cu degustare;
- 1 (un) atelier de fotografie pentru copii axat pe ideea de realizare a unei povești despre familia/
comunitatea lor prin fotografie;
- 2 (două) ateliere de educație civică și istorie a culturii rome;
- 1 (un) atelier pe tema drepturilor omului și activism civic;
- 1 (un) atelier de limba romani;
- 4 (patru) ateliere de dans/teatru/arte perfomative;
- 3 (trei) ateliere de tip „arts&crafts”;
- 2 (două) ateliere de muzică.
Ofertantul va transmite o ofertă în care va detalia conținutul evenimentelor.
3) Amenajarea logistică spațiu pentru evenimente, va include:
a) Scenotehnică:
- o scenă mobilă cu dimensiuni cuprinse între L8/H1.5/l5 m și L12/1.5/l8 m;
- un ecran de proiecție
- un videoproiector
b) Lumini:
- 6 proiectoare Led White 5600K, 200 W
- 10 proiectoare Led RGB, 200 W
- 8 Panouri Led White 5600 k
- 2 Follow Spot Led RGBW, 440, 5600 k
- o comandă lumini obsidian NX4
c) Sunet:
- un sistem de boxe PA EAW 760/761 - 2000, Amplificare CREST
- 1 (un) mixer digital scenă
- conectică
- monitoare
- 2 (două) lavaliere
2

- 3 microfoane voce
- 3 (teri) headset-uri (căști de concert)
d) Electric:
- 1 (un) generator de 150 kw
- distribuție electrică
e) Personal:
- 1 operator
- 1 tehnician lumini
- 1 tehnician sunet
- 4 scenotehnica
- 1 electrician
- 1 producător
f) Amenajare:
- 8 toalete
- 4 lavoare
- 20 de seturi mobilier
g) Siguranță:
- serviciu pompieri;
- serviciu pază;
- serviciu de ambulanță;
- serviciu de salubritate;
Comuna Belin, Județul Covasna: 27-28 August 2022
1) Realizarea programului și a desfășurătorului evenimentelor comunitare
2) Asigurarea conținut educativ și performativ;
- 1 (o) reprezentație de teatru, cu artiști sau conținut aparținând sau celebrând cultura romă;
- 2 (două) ateliere de meșteșuguri rome;
- 2 (două) sesiuni de discuții cu invitați de etnie romă (de exemplu actori romi, politicieni romi, scriitori
romi etc.);
- 2 (două) evenimente gastronomice specific culturii rome, cu degustare;
- 2 (două) ateliere foto pentru copii axate pe ideea de realizare a unei povești despre familia/
comunitatea lor prin fotografie;
- 2 (două) ateliere de educație civică și istorie a culturii rome;
- 2 (două) ateliere pe tema drepturilor omului și activism civic;
- 2 (două) ateliere de limba romani;
- 4 (patru) ateliere de dans/teatru/arte perfomative;
- 2 (două) ateliere de tip „arts&crafts”;
3) Amenajarea logistică spațiu pentru evenimente, va include:
a) Sunet:
- un sistem de boxe PA EAW 760/761 - 2000, Amplificare CREST
- 1 (un) mixer digital scenă
- conectică
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- monitoare
- 2 (două) lavaliere
- 3 microfoane voce
- 3 (teri) headset-uri (căști de concert)
b) Electric:
- 1 (un) generator de 150 kw
- distribuție electrică
c) Personal:
- 1 operator
- 1 tehnician sunet
- 1 electrician
- 1 producător
d) Siguranță:
- serviciu pompieri;
- serviciu pază;
- serviciu de salubritate;
4) Asigurare cazare, masă și transport pentru persoanele și recuzita aferente programului educativ și
performativ.
Ofertantul va transmite o ofertă în care va detalia conținutul programului educativ și performativ.
LOCUL DE PRESTARE A SERVICIILOR
Evenimentele „Zilele culturii rome” se vor desfășura în Cartierul Ferentari al Municipiului București, precum
și Comuna Belin, județul Covasna.
PERIOADE DE PRESTARE A SERVICIILOR
Cartierul Ferentari, Municipiul București: 25-26 August 2022
Comuna Belin, Județul Covasna: 27-28 August 2022
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