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.1. Beneficiar /Autoritate contractantă: Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO 

“Nicolae Bălcescu” 

1.2. Date despre beneficiar: Municipiul București, Str. 11 Iunie, nr. 41, sector 4, Cod Fiscal: 

4266170;  ; 

Adresa de corespondență: Municipiul București, Strada 11 Iunie, nr. 41, Sector 4. 

1.3. Sursa de finanțare a achiziției : Bugetul local 

1.4. Denumire achiziție: Servicii de organizare eveniment cultural  ”Itinerariul cultural muzical 

internațional al grupurilor și ansamblurilor Live” 

1.5.Valoarea totală estimată a achiziției:  1.200.000 lei fără TVA 

1.6. Titlul proiectului :” Itinerariul cultural muzical internațional al grupurilor și ansamblurilor 

Live” 

1.7. Capitol bugetar : 20.30.30 

1.8. Public țintă: Locuitorii Sectorului 4 

 

Specificațiile tehnice reprezintă cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit 
fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, astfel încât să corespundă 
necesității autorității contractante 

 

1.9. Scurtă descriere și obiectul caietului de sarcini 

  Serviciile solicitate înprezentul caiet de sarcini sunt destinate bunei desfășurări și organizări 
a evenimentului cultural intitulat “Itinerariul cultural musical internațional al grupurilor și 
ansamblurilor Live”, eveniment cu o complexitate crescută, constând în 40 de reprezentații muzicale 
cu o durată de min. 90 min.- max. 120 min./reprezentație, susținute de artiști care pot interpreta 
diferite stiluri muzicale, precum muzică internațională reprezentativă diferitelor culturi ale lumii, în 
funcție de conceptual fiecărei reprezentații. Evenimentul se va desfășura in perioada aprilie – 



 

decembrie 2020 și va cuprinde în desfășurarea lui muzica tradițională, modernă, internațională, 
începând de la primele proiecte muzicale apărute în Indo China până la muzica ajunsă după anul 1450 
pe Noul Continent American. Principalul obiectiv al proiectului este  acela de a arăta publicului nostru 
dezvoltarea muzicii de la începutul primelor instrumente muzicale apărute până la cele moderne, nu 
în ultimul rând și incluzând aspecte muzicale electronice. 

 

Nr. 
Crt. 

Data Durată Concept Cerințe 

1. 04.04.2020 120 
min. 

Deschiderea proiectului  Trupă de percuție formată din minim 6 
instrumentiști care vor avea un repertoriu 
ce va include muzica tradițională ale celor 
mai semnificative țări ale lumii. Se vor 
asigura costumații și instrumente 
specifice conceptului și fiecărei țări. În 
cadrul evenimentului se va prezenta min. 
6 genuri diferite corespunzătoare la min. 
6 țări. 

2. 11.04.2020 120 
min. 

Concertul Paștelui 
Ortodox 

Ansamblu vocal și instrumental format 
din minim 8 membrii ce vor avea un 
repertoriu care va include muzică 
specifică sărbătorilor pascale și va asigura 
instrumentele și decorurile adecvate 
conceptului. Se va asigura instrumentele 
și costumele adecvate conceptului. 

3. 25.04.2020 120 
min. 

Muzica anilor  ‘80 Trupă cover-uri formată din minim 4 
instrumentiști și un vocalist ce vor susține 
o reprezentație cu un repertoriu din 
muzica națională și internațională a anilor 
’80. Se va asigura instrumentele și 
costumele adecvate conceptului. 

4. 01.05.2020 90 min. Ziua Muncii Muzică tradițională românească cântată 
de minim 4 artiști instrumentiști și un 
artist vocal. Se va asigura instrumentele și 
costumele adecvate conceptului. 

5. 09.05.2020 120 
min. 

Ziua Europei Trupă de cover-uri ce vor formată din 
minim 4 instrumentiști și un vocalist ce 
vor avea în repertoriu muzica tuturor 
țărilor europene. Se va asigura 
instrumentele și costumeleadecvate 
conceptului. 

6. 10.05.2020 120 
min. 

Ziua Tatălui Ansamblu vocal și instrumental format 
din minim 4 artiștiti instrumentiști și 
minim 1 artist vocal  ce vor iinterpreta 
romanțe românești. Se va asigura 
instrumentele și costumele adecvate 
conceptului. 

7. 30.05.2020 120 
min. 

Ziua Eroilor Conceptul evenimentului este  
“Bucureștiul Interbelic”, iar pentru acest 
eveniment va fi prezent o trupă formată 



 

din minim 5 artiști ce vor interpreta 
muzică din perioada interbelică. Se va 
asigura instrumentele și costumele 
adecvate conceptului. 

8. 01.06.2020 120 
min. 

Ziua Copilului Trupă formată din minim 10 
instrumentiști care vor interpreta muzica 
specifică celor mai îndrăgite desene 
animate și 2 animatori care vor fi 
costumați în personaje celebre din viața 
copiilor. Se va asigura proiecție video 
licențiată, drepturi de autor licențiate și 
decoruri adecvate conceptului. 

9. 06.06.2020 120 
min. 

Ziua Italiei Ansamblu vocal format din minim 4 
instrumentiști și 2 vocaliști ce vor 
interpreta muzică tradițională și specifică 
italienească. Se va asigura instrumentele 
și costumele adecvate conceptului. 

10. 13.06.2020 120 
min. 

Ziua Rusei  Ansamblu vocal format din minim 4 
instrumentiști și un vocalist ce vor 
interpreta muzică tradițională rusească și 
compoziții muzicale celebre. Se va asigura 
instrumentele și costumele adecvate 
conceptului. 

11. 20.06.2020 120 
min. 

Muzica anilor ‘90 Trupă cover-uri formată din minim 4 
instrumentiști și un vocalist ce vor susține 
o reprezentație cu un repertoriu din 
muzica națională și internațională a anilor 
’90. Se va asigura instrumentele și 
costumele adecvate conceptului. 

12. 27.06.2020 120 
min. 

Ziua Tricolorului Ansamblu vocal format minim 4 artiști 
instrumentiști și un artist vocal ce vor 
interpreta muzică tradițională 
românească. Se va asigura instrumentele 
și costumele adecvate conceptului. 

13. 04.07.2020 120 
min. 

Ziua Americii Trupă formată din minim 5 instrumentiști 
și un vocalist ce vor interpreta muzică 
country texană. Se va asigura 
instrumentele și costumele adecvate 
conceptului. 

14. 11.07.2020 120 
min. 

Ziua Franței Ansamblu vocal format din 5 instrumenti 
și un vocalist ce vor interpreta muzică 
tradițională franțuzească și compoziții 
muzicale celebre. Se va asigura 
instrumentele și costumele adecvate 
conceptului. 

15. 18.07.2020 120 
min. 

Café Concert Trupă formată din minim 4 instrumentiști 
și un vocalist ce vor avea un repertoriu 
adecvat conceptului “Café Concert”. Se va 
asigura instrumentele și costumele 
adecvate conceptului. 



 

16. 25.07.2020 120 
min. 

Ziua Cubei Ansamblu vocal format din minim 5 
instrumentiști și un vocalist ce vor 
interpreta muzică cubaneză din toate 
timpurile. Se va asigura instrumentele și 
costumele adecvate conceptului. 

17. 29.07.2020 120 
min. 

Ziua Imnului Național Ansamblu vocal format din 6 
instrumentist și un vocalist ce vor avea un 
repertoriu ce va conține compoziții 
muzicale reprezentative pentru fiecare 
zonă istorică a României. Se va asigura 
instrumentele și costumele adecvate 
conceptului. 

18. 01.08.2020 120 
min. 

Tribut George Enescu Trupă ce va fi formată din minim 5 
instrumentiști ce va interpreta compoziții 
muzicale ale lui George Enescu. Se vor 
asigura proiecția filmului și un 
prezentator care să redea informații 
despre viața lui George Enescu. 

19. 08.08.2020 120 
min. 

Tribut Elvis Trupă ce va fi formată din minim 3 
instrumentiști și un vocaliști ce vor 
interpreta compoziții muzicale 
reprezentative din toată cariera artistului 
Elvis. Se vor asigura costume, 
instrumente și va asigura și proiecție 
video specifică conceptului. 

20. 15.08.2020 120 
min. 

Sf. Maria Cvartet format din 5 instrumentiști care 
vor asigura un moment inedit specific 
sărbătorii religioase Sf. Maria, la 
instrumente, precum harpă, vioară, 
țambal și alte instrumente cu corzi. 

21. 23.08.2020 120 
min. 

Muzică Hawaiiană Trupă formată din minim 6 instrumentiști 
și 1 vocalist ce vor interpreta muzică 
specifică hawaiiană. Se va asigura 
instrumentele și costumele adecvate 
conceptului. 

22. 05.09.2020 90 min. Muzică de Film Ansamblu format din minim9 
instrumentiști ce vor avea un repertoriu 
format din compoziții muzicale din filme 
celebre. Se vor asigura proiecții specifice 
conceptului. 

23. 12.09.2020 120 
min. 

Ziua Mexicului Ansamblu format din 4 instrumentiști și 
un instrumentiști ce vor avea un 
repertoriu format din muzica tradițională 
mexicană. Se va asigura instrumentele și 
costumele adecvate conceptului. 

24. 19.09.2020 120 
min. 

Muzica anilor 2000 Trupă cover-uri formată din minim 4 
instrumentiști și un vocalist ce vor susține 
o reprezentație cu un repertoriu din 
muzica națională și internațională a anilor 
2000. Se va asigura instrumentele și 
costumele adecvate conceptului. 



 

25. 26.09.2020 120 
min. 

Muzică Gipsy Ansamblu format din minim 6 
instrumentiști și un vocaliost ce vor avea 
în repertoriu muzică cu influențe gipsy. Se 
va asigura instrumentele și costumele 
adecvate conceptului. 

26. 27.09.2020 120 
min. 

Muzică românească de 
petrecere 

Ansamblu format din minim 6 
instrumentiști și un vocalist ce vor 
interpreta muzică românească de 
petrecere din cele mai vechi timpuri. Se 
va asigura instrumentele și costumele 
adecvate conceptului. 

27. 03.10.2020 120 
min. 

Ziua Germaniei Ansamblu format din minim 5 
instrumentiști și un vocalist ce vor 
interpreta muzică tradițională nemțească 
și compoziții celebre. Se va asigura 
instrumentele și costumele adecvate 
conceptului. 

28. 10.10.2020 120 
min. 

Ziua Chinei Ansamblu format din minim 5 
instrumentiști și un vocalist ce vor 
interpreta muzică tradițională 
chinezească. Se va asigura instrumentele 
și decorurile adecvate conceptului. 

29. 17.10.2020 120 
min. 

Café Concert Trupă formată din minim 4 instrumentiști 
și un vocalist ce vor avea un repertoriu 
adecvat conceptului “Café Concert”. Se va 
asigura instrumentele și costumele 
adecvate conceptului. 

30. 24.10.2020 120 
min. 

Ziua Greciei Ansamblu format din minim 5 
instrumentiști și un vocalist ce vor avea un 
repertoriu format din muzică tradițională 
grecească și compoziții muzicale celebre. 
Se va asigura instrumentele și costumele 
adecvate conceptului. 

31. 31.10.2020 120 
min. 

Halloween Trupă formată din 4 instrumentiști și un 
vocalist ce vor avea în repertoriu 
compoziții cu influențe pop rock. Se va 
asigura instrumentele și costumele 
adecvate conceptului. 

32. 01.11.2020 120 
min. 

Operă și operetă Se vor asigura 4 instrumentiști și un tenor 
ce vor avea în repertoriu arii celebre. Se 
va asigura instrumentele și costumele 
adecvate conceptului. 

33. 07.11.2020 120 
min. 

Muzică Pop Rock Trupă formată din 4 instrumentiști și un 
vocalist ce vor avea în repertoriu 
compoziții cu influențe pop rock. Se va 
asigura instrumentele și costumele 
adecvate conceptului. 

34. 21.11.2020 120 
min. 

Tribut ABBA Trupă ce va fi formată din minim 3 
instrumentiști și un vocaliști ce vor 
interpreta compoziții muzicale 
reprezentative din toată cariera trupei 



 

ABBA. Se va asigura instrumentele și 
costumele adecvate conceptului. 

35. 28.11.2020 120 
min. 

Ziua Albaniei Ansamblu format din minim 5 
instrumentiști și un vocalist ce vor avea un 
repertoriu format din muzică tradițională 
albaneză. Se va asigura instrumentele și 
costumele adecvate conceptului. 

36. 30.11.2020 120 
min. 

Sf. Andrei Se vor asigura un pianist și un vocalist ce 
vor interpreta compoziții muzicale 
celebre. Se vor asigura costumații și 
instrumente specifice conceptului. 

37. 01.12.2020 120 
min. 

Ziua Națională a 
României 

Ansamblu vocal format minim 4 artiști 
instrumentiști și un artist vocal ce vor 
interpreta muzică tradițională 
românească. Se va asigura instrumentele 
și costumele adecvate conceptului. 

38. 05.12.2020 120 
min. 

Moș Nicolae Se vor asigura 4 instrumentiști și 4 
vocaliști ce vor interpreta colinde 
tradiționale, dar și internaționale. Se va 
asigura instrumentele și costumele 
adecvate conceptului. 

39. 08.12.2020 120 
min. 

Ziua Constituței Conceptul evenimentului este  
“Bucureștiul Interbelic”, iar pentru acest 
eveniment va fi prezent o trup{ format{ 
din minim 5 artiști ce vor interpreta 
muzică din perioada interbelică. Se va 
asigura instrumentele și costumele 
adecvate conceptului. 

40. 12.12.2020 120 
min. 

Seară colinde Ansamblu vocal și instrumental format 
din minim 8 membrii ce vor avea un 
repertoriu care va include muzică 
specifică sărbătorilor de iarnă și va 
asigura instrumentele și decorurile 
adecvate conceptului. 

 

  

 

 Obiectul achiziției publice îl reprezintă achiziționarea de servicii de organizare de evenimente 
culturale care cuprind: servicii foto-video, servicii prestate de artiști, Mc, sistem de sonorizare și 
manager de proiect. 

 Specificațiile tehnice precizate în cadrul prezentului caiet de sarcini corespund necesităților și 
exigențelor minimale ale autorității contractante. Toate specificațiile și serviciile menționate și solicitate 
în prezentul caiet de sarcini se consideră a fi însoțite de mențiunea “sau echivalent”. 

 

 Specificațiile tehnice care indică o anume origine, sursă, producție, un procedeu special, o 
marcă de fabricație sau comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru 



 

a indentifica cu ușurință tipul de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori 
economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate cu mențiunea “sau echivalent”. 

 

 

2. Obiective 

 Să ofere tinerilor alternative culturale și posibilitatea să descopere diverse culturi ale lumii și 

diferite stiluri muzicale. 

 Să educe și să formeze tânăra generație într-un spirit organizat care să conducă în final la 

creare de noi orientări și preocupări. 

 Să ofere posibilitatea oamenilor de a-și petrece timpul liber într-un mod cât mai plăcut. 

 

3. Justificarea necesității  / oportunității    

 Evenimentul cultural își propune prin diversificarea ofertei culturale la nivelul 
sectorului 4 și dezvoltarea audienței de la tineri la adulți, crearea unui spațiu cultural în care 
cetățenii sectorului 4 și nu numai să își petreacă timpul liber particpând la evenimente cu 
diferite tematici ce au la bază conceptual dezvoltării muzicii, din cele mai vechi timpuri până 
în prezent. 

În acest sens, considerăm oportună organizarea proiectului cultural ”Itinerariul 
cultural musical internațional al grupurilor și ansamblurilor Live”, care își propune ca prin 
acest periplu cultural al muzicii internaționale să ne adresăm tuturor categoriilor de vârstă și 
tuturor claselor sociale, iubitoare de cultură muzicală, care la rândul lor își pot creiona la 
nivel personal o  nouă percepție muzicală. 

 

Rezultate urmărite: 

• Participarea unui public cât mai numeros la fiecare reprezentație din cadrul acestui 
proiect; 

• Crearea unei noi orientări și preocupări muzicale a publicului tânăr pentru aceste 
genuri muzicale; 

• Urmărirea diversității muzicale în rândul tinerilor, dar și a adulților; 

• Stimularea creativității, dar și a altor preocupări în rândul locuitorilor Sectorului 4; 

 

Locul de desfășurare: Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO “Nicolae 
Bălcescu”,  Sector 4, București 



 

 

 

Personalul implicat în realizarea activitătii 

Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO “Nicolae Bălcescu” 

Prestatorul este obligat să oferteze servicii care să îndeplinească următoarele specificaţii tehnice : 

 

4. SPECIFICAȚII TEHNICE 

 

 

Nr. 
crt 

Denumire serviciu U.M. Cant Caracteristici tehnice 

a b c d e 
1.  Servicii foto-video buc 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

Operatorul economic asigură servicii foto-
video profesionale care vor include: 

-Fotografii editate profesional din toată 
perioada desfășurării evenimentului, minim 
20 fotografii/reprezentație, care vor fi predate 
în termen de 5 zile lucrătoare de la data 
desfășurării reprezentației 

-Un montaj video profesional, astfel: 

Un montaj video cu o durată de 1 minut care 
să conțină momente reprezentative de pe 
parcursul a 4 reprezentații ce  va fi predat în 
termen de 5 zile lucrătoare de la data 
desfășurării ultimei reprezentații, 

 

             
2 Servicii prestate de 

artiști 
buc 40 -Operatorul economic va asigura pentru 

fiecare reprezentație  artiști, instrumentiști și 
soliști vocali, cât și personalul ethnic necesar 
conform stilului muzical și conceptului  
prezentat în punctul 1.9 

-Operatorul economic este obligat la plata 
tuturor taxelor aferente contractului și se 
asigură că artiștii instrumentiști, soliștii vocali 
și personalul tehnic dețin competențele 



 

necesare și au capicitatea desfășurării 
activităților 

3 MC pers. 40 - Persoană care coordonează toate acțiunile 
implicate, atât în faza de dinainte, cât și din 
timpul evenimentului: organizare, concept 
eveniment, coordonare și acord final pe 
clipuri, coordonare la fața locului 

-Operatorul economic este obligat la plata 
tuturor taxelor aferente contractului și se 
asigură că MC-ul deține competențele 
necesare și are capicitatea desfășurării 
activităților 

3 Sistem de sonorizare buc 40 -Operatorul economic este obligat să asigure 
sistemul de sonorizare adecvat desfășurării 
fiecărei reprezentații în condiții optime  

4 Manager de proiect pers 40 - Persoană care coordonează toate acțiunile 
implicate, atât în faza de dinainte, cât și din 
timpul evenimentului: organizare, concept 
eveniment, coordonare și acord final pe 
clipuri, coordonare la fața locului 
 
-Operatorul economic este obligat la plata 
tuturor taxelor aferente contractului și se 
asigură că managerul de proiect deține 
competențele necesare și are capicitatea 
desfășurării activităților 

5 Logistică specifică buc  40 Operatorul economic va asigura pentru 
fiecare reprezentație următoarele: 
 
Servicii de transport pentru asigurarea 
prezenței tutoror artiștilor profesioniști ce vor 
fi prezenți și a managerului de proiect pentru 
fiecare reprezentație  
 
Instrumentele, costumele și decorul necesar 
fiecărei reprezentații, în funcție de concept 
 

 

 

4. CONDITII DE DERULARE A CONTRACTULUI  

 

Condițiile contractuale: sunt prevăzute în formularul de contract și sunt obligatorii pentru 

operatorul economic.     



 

 

 

5. MODUL DE ELABORARE A OFERTEI TEHNICE  

 

Este obligatorie întocmirea propunerii tehnice astfel încât, să reiasă că ofertantul a înțeles complexitatea 

contractului ce urmează a fi atribuit.În cazuri excepționale, programul poate suferii modificări fără 

costuri suplimentare pentru autoritatea contractantă. În acest sens orice modificare a programului va fi 

comunicată prestatorului cu minim 48 de ore înaintea datei stabilite.  Oferta va fi elaborată, astfel încât 

să conțină în mod clar și fără echivoc toate serviciile solicitate mai sus.  

 

 


