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SECŢIUNEA I – INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI 

 

SECTIUNEA I: Autoritatea contractantă 

Denumire: Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO   “Nicolae Bălcescu” , Str. 
11 Iunie, nr. 41, Sector 4, Municipiul București 
Telefon: +4 021 336 4340 

Persoana de contact: Alexandru GOHN 

E-mail: ccnb4@yahoo.com 

 

SECTIUNEA II - Obiectul acordului-cadru  

Denumirea acordului cadru : Achiziționarea de servicii pentru evenimentul cultural intitulat 

“Live Music @CCUNB”.  

Serviciile solicitate în instrucțiuni sunt destinate bunei desfășurări, organizări și transmisiei 

evenimentului cultural intitulat „Live Music @CCUNB” constând în min. 40 sesiuni video live – 

max. 120 sesiuni video live cu o durată  de 100 de minute/ fiecare sesiune, susținute de artiști 

care pot interpreta diferite stiluri muzicale, precum muzică internațională reprezentativă 

diferitelor culturi ale lumii sau diverse stiluri muzicale, respectând conceptul autorității 

contractante. 

 

Cod CPV: 79952100-3 - Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev 2) 

               92312250-8 - Servicii prestate de artişti independenţi (Rev 2) 

               92312130-1 - Servicii de divertisment prestate de ansambluri muzicale (Rev 2) 

               72318000-7 – Servcii de transmisie de date (Rev 2) 

 

 

Valoarea maxima totală estimata : 3.240.000 fără TVA. 

Posibilitatea depunerii de oferte alternative: Nu pot fi depuse oferte alternative. 

 

SECTIUNEA III – Legislația aplicată 

• PROCEDURA OPERAȚIONALA nr. 1457/28.12.2018 

file:///C:/Users/UNESCO%20Achizitii/Desktop/orchestra/%20ccnb4@yahoo.com


• LEGEA NR. 98/2016 PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE; 

• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

 

   

 

 

SECTIUNEA IV - Criterii de calificare și selecție:  

În conformitate cu prevederile art. 163 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, 

autoritatea contractantă solicită următoarele criterii de calificare și selecție:  

1. Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (cerința 

este valabilă și pentru eventualii subcontractanți/terți, în temeiul art. 170 (1) din Legea  

nr. 98/2016) . 

2. Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (cerința 

este valabilă și pentru eventualii subcontractanți/terți, în temeiul art. 170 (1) din Legea  

nr. 98/2016). 

3. Certificate care atestă plata impozitelor, taxelor si contribuțiilor către bugetul general 

consolidat și către bugetul local, în conformitate cu prevederile art. 165 din Legea nr. 

98/2016, valabile la data depunerii ofertei. Acestea trebuie să certifice inexistența 

datoriilor în luna anterioară celei de depunere a ofertelor (cerința este valabilă și pentru 

eventualii subcontractanți/terți, în temeiul art. 170 (1) din Legea  nr. 98/2016).  

4. Certificat de înregistrare al societății – copie “conform cu originalul”. 
 

5. Certificat constatator extins (original sau copie “conform cu originalul”) emis de ONRC 
cu cel mult 30 zile înainte de data de deschidere a ofertelor, din care să rezulte că nu 
sunt înscrise menţiuni cu privire la faliment ori lichidare, administrarea afacerilor de 
către un judecător sindic sau cu privire la declanşarea unei proceduri legale pentru 
declararea sa în una din aceste situaţii. 
 

6. Copie C.I. administrator – “copie conform cu originalul”. 
 

7. Garanție de participare  - Scrisoare de garanție bancară  valabilă la data depunerii 
documentelor (original) - 120 de zile sau garanție de participare constituită prin 
virament bancar in cuantum de 1% din valoarea maximă estimată (32.400 lei). 

 

8. Declarație pe propria răspundere a ofertantului/ subcontractantului/ terțului susținător  

privind neîncadrarea și evitarea conflictului de interese în temeiul art. 58-63 din Legea  

nr. 98/2016 .  



Persoanele cu funcţie de decizie din cadrul Centrului European Cultural European și de 
Tineret pentru UNESCO “Nicolae Bălcescu” care aprobă/semnează documente emise în 
legătură cu prezenta procedură de atribuire sunt: 

1. Gabriela Dăscălescu 

2. Silviu Stănică 

3. Cristina Stroie 

 

 
V. DOCUMENTELE DE ÎNSCRIERE la procedură sunt:  

1. Scrisoare de înaintare (cerere tip) –în original  

2. Împuternicirea scrisă, prin care reprezentantul operatorului economic este autorizat să  

angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică – în original 

însoțită de o copie a actului de identitate al persoanei împuternicite - certificată pentru 

conformitatea cu originalul.  

 

SECTIUNEA VI: Modul de prezentare a ofertei   

Limba de redactare a ofertei: limba română. 

Perioada de valabilitate a ofertei: pe toată perioada valabilității acordului-cadru.  

Modul de prezentare, sigilare şi marcare a ofertelor şi a documentelor care însoţesc oferta: 

Documentele (documente de calificare, propunere tehnică și financiară) vor fi depuse într-un 

plic închis (1 original), marcat cu adresa Autorității contractante şi cu inscripţia “A NU SE 

DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA de 07.09.2020, ora 12:00” și cu adresa și numele ofertantului 

pentru a putea fi returnate nedeschise în cazul în care sunt depuse la o altă adresă sau sunt 

depuse după data și ora limită de depunere a ofertelor.  

Pe plic va fi menționat obiectul procedurii de achiziție pentru care se depune oferta. 

Propunerea financiară: Formular de ofertă împreună cu detalierea prețurilor unitare 

prevăzute în caietul de sarcini (anexa la formular). Ofertele vor fi exprimate în lei. Se va 

preciza preţul în lei, atât cu TVA, cât şi fără TVA. Oferta are caracter ferm şi obligatoriu din 

punct de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate.  

Propunerea tehnică: Ofertantul va prezenta propunerea sa tehnică în funcţie de cerintele din 

Caietul de sarcini. Propunerea tehnică va conţine prezentarea tuturor specificaţiilor 

conţinute în Caietul de sarcini, prin care ofertantul va demonstra corespondenţa propunerii 

tehnice cu specificaţiile conținute in Caietul de sarcini. 



NEPREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE ȘI/SAU FINANCIARE DE CĂTRE OFERTANȚI CONDUCE 
LA RESPINGEREA OFERTEI. 
 
Notă: Toate cerinţele privind specificaţiile tehnice sunt considerate minimale şi 
obligatorii. 
În cazul în care oricare dintre cerințele minime solicitate de Autoritatea Contractantă în 
caietul de sarcini anexat nu sunt respectate, oferta va fi respinsă.  
 

Oferta și documentele care însoțesc oferta (documente de calificare, propunere tehnica si 

financiara) se vor depune: la sediul Centrului European Cultural și de Tineret pentru 

UNESCO “Nicolae Bălcescu”, Str. 11 Iunie, nr. 41, Sector 4, București. 

Data limită pentru depunerea ofertei : 04.09.2020, ora 12:00. 

 

Criteriul de atribuire: cel mai scăzut preț. 

 
 

Demonstrarea cerinţelor de pregătire, se va realiza în baza următoarelor documente:  

 

-       Operatorul economic va prezenta declarația pe propria răspundere a reprezentantului 

legal privind disponibilitatea artiștilor, expertului IT, MC-ului și managerului de proiect pentru 

întregul proiect. 

 

 

Acordul cadru se va încheia cu un singur operator economic, respectiv cu operatorul economic 

a cărei ofertă admisibilă a fost clasată pe primul loc, în urma aplicării criteriului de atribuire 

cel mai scăzut preț. 

 

 

Ofertele vor fi clasificate în funcție de prețul cel mai scăzut.  

 

Valabilitatea ofertelor: pe toată durată valabilității acordului-cadru.   

Garanția de participare: Se solicită. 

Garanția de bună execuție: Nu se solicită. 

 

 
 
 
 



 
 

Sectiunea II - CAIET DE SARCINI 
 

Achiziționarea de servicii pentru organizarea evenimentului cultural intitulat “Live Music 
@CCUNB” în perioada ianuarie 2021 - decembrie 2023 

  

Prezentul caiet de sarcini constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către 

fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conţine specificaţii tehnice. Cerinţele 

impuse vor fi considerate ca fiind minimale. 

Se vor lua în considerare doar ofertele care presupun asigurarea cerințelor minimale din Caietul 

de sarcini. 

 
 
 
1. INFORMAŢII GENERALE  

 

 1.1. 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, Str. 11 Iunie, nr. 41, Sector 4. 

1.3. Sursa de finanțare a achiziției : Bugetul local 

1.4. Denumire achiziție: Servicii de organizare și transmisie de date a evenimentului cultural 

intitulat  ” Live Music @CCUNB” 

1.5.Valoarea minimă estimată a achiziției: 2.160.000 lei la care se adaugă TVA în valoare de 

410.400 lei.  

Valoarea maximă estimată a achiziției: 3.240.000 lei la care se adaugă TVA în valoare de 

615.600 lei.  

1.6. Titlul proiectului : ” Live Music @CCUNB” 

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  Justificarea necesității proiectului 

Evenimentul cultural își propune prin diversificarea ofertei culturale la nivelul sectorului 4 și 

dezvoltarea audienței de la tineri la adulți în mediul online, crearea unei noi ocupații prin 

vizionarea sesiunilor video din spațiul online prin care cetățenii sectorului 4, dar și toți ce au 

access în mediul online să le le vizioneze în  timpul liber. Evenimentele ce vor fi sub formă de 

sesiuni online live transmise pe platforma de social media pusă la dispoziție de autoritatea 

contractantă vor avea 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 ” Live Music @CCUNB”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. 

1.10. Scurtă descriere și obiectul caietului de sarcini 

  Serviciile solicitate înprezentul caiet de sarcini sunt destinate bunei desfășurări, organizări și 
transmisiei a evenimentului cultural intitulat “Live Music @CCUNB”, eveniment cu o 
complexitate crescută, constând în min. 80 – max. 120  de sesiuni video live cu o durată de 
100/sesiuni și transmise în mediul online prin platformele de social media, susținute de minim 
4 artiști – maxim 8 artiști/sesiune, care pot interpreta diferite stiluri muzicale, precum muzică 
internațională reprezentativă diferitelor culturi ale lumii, în funcție de conceptul fiecărei 
reprezentații. Evenimentul se va desfășura in perioada ianuarie 2021 – decembrie 2023 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. 
1.11 Obiectivul acordului-cadru  

Constă în încheierea unei înţelegeri scrise între autoritatea contractantă/Achizitor şi 1 (un) 
operator economic, în vederea stabilirii elementelor şi condiţiilor care vor guverna comenzile 
ferme care urmează a fi atribuite în perioada 1 ianuarie 2021 - 31 decembrie 2023. Scopul este 
de a furniza, prin intermediul comenzilor ferme, servicii de organizare care pot fi mobilizate 
în timp util (maxim 5 zile pentru evenimentele organizate în Sectorul 4 al Municipiului 
București. Prin mobilizare se înțelege totalitatea activităților pe care trebuie să le realizeze 
Prestatorul pentru a organiza evenimentul în condițiile din caietul de sarcini, de la 
momentul primiririi comenzi ferme, până în ziua derulării evenimentului (derulare întâlnire 
organizatorică, pregătire, etc.).   

Acordul-cadru se va semna cu 1 (un) operator economic, în ordinea clasamentului stabilit 
conform criteriului de atribuire.   

 
 
Valoarea maximă a acordului-cadru este de 3.240.000 fără TVA. 



 
 
 
Obiectul achiziției publice îl reprezintă achiziționarea de servicii de organizare evenimente 
culturale care cuprind: servicii de organizare, servicii prestate de artiști, servicii de transmisie 
live, servicii prestate de expert IT, Mc, sistem 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. REZULTATELE AŞTEPTATE 

 
• Participarea unui public cât mai numeros la fiecare sesiune video live din cadrul 
acestui proiect; 
• Crearea unei noi orientări și preocupări muzicale a publicului tânăr pentru diversitatea 
genurilor muzicale; 
• Creșterea vizibilității Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO 
“Nicolae Bălcescu” în mediul online; 
• Stimularea creativității, dar și a altor preocupări în rândul locuitorilor Sectorului 4, 
dar și a tuturor ce au acces în mediul online; 
 

2.1. Obiectivul general al acordului-cadru 

 

Obiectul achiziției publice îl reprezintă achiziționarea de servicii de organizare evenimente 

culturale care cuprind: servicii de organizare evenimente, servicii prestate de artiști, servicii 

prestate de expertul IT, Servicii de transmisie de date a sesiunilor video live, Mc, sistem 

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”. 

Acordul cadru va fi încheiat cu un singur operator economic în urma aplicării criteriului de 

atribuire. 

Proiectul va avea ca rezultat crearea unei noi orientări și preocupări muzicale, dar și stimularea 

creativitații în rândul locuitorilor Sectorului 4, dar și a tuturor ce au access la mediul online. 



 

 

 

2.2. Obiectivele specifice ale contractului 

 Participarea unui public cât mai numeros la fiecare sesiune video live online din cadrul 

acestui proiect; 

• Crearea unei noi preocupări în rîndul tinerilor; 

• Petrecerea în scop educativ și recreativ a timpului, având în vedere contextual actual; 

• Stimularea creativității, dar și a altor preocupări în rândul tuturor celor care vor urmări 

sesiunile video live; 

 

2.3. Rezultate așteptate  

Rezultatele care trebuie obţinute de către Prestatorul de servicii: minim 80 - maxim 120 

de sesiuni video live, prin care să fie urmărită diversitatea muzicală: 

            - durata unei reprezentații: 100 minute 

3.  SUPOZIŢII ŞI RISCURI 

3.1  Supoziţii care stau la baza acordului-cadru 

3.1.1. Îndeplinirea activităților prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare 

al Centrului European CulturaL și de Tineret pentru UNESCO “Nicolae Bălcescu”;  

3.1.2. Cooperare adecvată între Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO 

“Nicolae Bălcescu”, în calitate de  promitent achizitor şi promitent prestator . 

3.2  Riscuri 

Riscurile care vor fi luate în considerare:  

• netransmiterea comenzii ferme aferente în termenul prevăzut de Caietul de Sarcini;  

• aprobarea bugetului anual peste termenul prevăzut de legislația în vigoare; 

 

 

4. ACTIVITĂŢI EFECTUATE DE CĂTRE PRESTATOR 

4.1  Aspecte generale 

4.1.1.Scurtă descriere a serviciilor 

4.1.1.1. Asigurarea serviciilor prestate de artiști; 
4.1.1.2. Asigurarea serviciilor prestate de expertul IT; 
4.1.1.3. Asigurarea serviciilor prestate de MC; 
4.1.1.4. Asigurarea serviciilor de sonorizare; 
4.1.1.5. Asigurarea serviciilor de livestreaming; 



4.1.1.6. Asigurarea serviciilor audio-video; 

4.1.1.7. Asigurarea serviciilor prestate de managerul de proiect; 

 

4.1.2 Grupul ţintă 

 

➢ Cetățenii Sectorului 4, dar și toți ce au access în mediul online 

 

 

 

 
4.2 Activităţi specifice 

 

Nr. 

crt 

Denumire serviciu U.M. Cant 

min./max. 

Caracteristici tehnice 

a b c d e 

1.  Servicii prestate de 

artiști 

buc    80/120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -Operatorul economic va asigura pentru 

fiecare reprezentație minim 5 – maxim 8 

artiști, instrumentiști sau soliști vocali, 

cât și personalul tehnic necesar conform 

stilului muzical și conceptului  ce va fi 

transmis pănă la data de 25 a fiecărei luni 

prin comanda ferma. 

-Operatorul economic este obligat la 

plata tuturor taxelor aferente contractului 

și se asigură că artiștii instrumentiști, 

soliștii vocali și personalul tehnic dețin 

competențele necesare 

 

 

 

 

 

 

2 Servicii prestate de 

Expert IT 

pers 80/120  -Operatorul economic va asigura un 

expert IT care se va ocupa de suportul 

tehnic necesar pentru ca transmisia live 



să se desfășoare în condiții optime pe tot 

parcursul difuzării. 

-Operatorul economic este obligat la 

plata tuturor taxelor aferente contractului 

 

3 MC pers 80/20 -Operatorul economic va contracta un 

prezentator pentru fiecare reprezentație 

-Abilitatea de a comunica informațiile și 

ideile prin viu grai astfel încât ceilalţi să 

înţeleagă; 

-Abilitatea de a vorbi clar astfel încât 

ceilalţi să înțeleagă; 

 

-Operatorul economic este obligat la 

plata tuturor taxelor aferente contractului 

 

4 Sistem sonorizare buc 80/120 -Operatorul economic este obligat să 

asigure sistemul de sonorizare adecvat 

desfășurării fiecărei reprezentații, atât în 

aer liber, cât și în sălile de spectacol, 

conform comenzii ferme 

5 Servicii de 

livestreaming 

buc 80/120 Prestatorul va trebui să oferteze servicii 

de livestreaming care vor include 

transmiterea în mediul online a sesiunilor 

video live, care vor fi transmise în timp 

real în mediul online 

6 Servicii audio - 

video 

buc. 80/120 Operatorul va asigura pentru fiecare 

reprezentație în parte un car mobil ce va 

avea în componența lui toate 

echipamentele necesare transmiteriii live 

a sesiunilor video. 

Operatorul economic va asigura 

următoarele: 5 camere video Broadcast, 

5 remont control, 1 mixer video cu 10 

canale, stație grafică pentru burtiere și 

embeded-uri emisie, mixer audio, split 

audio 8 canale, și alte echipamente 

necesare 



Operatorul economic va asigura 

personalul tehnic necesar 

-Operatorul economic este obligat la 

plata tuturor taxelor aferente contractului 

7 Manager proiect pers 80/120 - 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 

 

4.2.1. Artiști 

Pentru atribuirea acordului-cadru ofertanţii vor asigura pentru fiecare sesiune video live 

serviciile prestate de min. 5 – max. 8 artiști instrumentiști și/sau soliști vocali, care vor asigura 

desfășurarea în condiții de calitate, interpretarea în funcție de conceptul ales de către 

autoritatea contractantă, până la data de 25 a fiecărei luni. 

Operatorul economic va prezenta declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal 

privind disponibilitatea artiștilor pe durata întregului proiect. 

4.2.2. Expert IT 

Pentru ca fiecare sesiune video să se desfășoare în condiții optime, operatorul economic trebuie 

să aigure pentru toate fiecare sesiune video live un servicii IT executate de un expert în 

domeniu IT. 

4.2.3. MC 

Pentru fiecare reprezentație, operatorul economic va pune la dispoziție asigura serviciile 

prestate de un prezentator profesionist care are abilitatea de a comunica clar, coerent si concis 

informațiile. 

Operatorul economic va prezenta declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal 

privind disponibilitatea prezentatorului pe durata întregului eveniment. 

 

4.2.4. Manager de proiect 

 

Pentru fiecare reprezentație, operatorul economic asigură serviciile prestate de un manager de 

proiect care să coordoneze toate acțiunile implicate, atât în faza de dinainte cât și în timpul 

evenimentului. 



 

5. MANAGEMENTUL ACORDULUI-CADRU ȘI A COMENZILOR FERME 

5.1 Entitatea responsabilă 

Autoritatea Contractantă poate decide în orice moment să anuleze achiziția. Decizia de anulare 
nu obligă Autoritatea Contractantă și/sau Achizitor la costuri față de operatorii economici 
participanți.  

5.2 Structura de management  

Achzitorul serviciilor este Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO “Nicolae 

Bălcescu”. Autoritatea contractantă va fi responsabilă cu aprobarea tuturor documentelor elaborate 

în cadrul acordului-cadru si a comenzilor ferme aferente, în funcţie de specificul activităţilor pe 

care le desfăşoară. 

 Operatorul economic este responsabil de prestarea la timp a obligaţiilor asumate prin ofertă 

şi de calitatea tuturor cerinţelor stabilite în documentaţia de atribuire, respectând şi aplicând 

cele mai bune practici în domeniu. 

Operatorul economic va informa de urgenţă Achizitorul despre orice eveniment sau 

circumstanţe ce pot împiedica îndeplinirea la timp şi cu eficienţă a obiectului achiziţiei. 

 Operatorul economic va asigura personal calificat corespunzător pentru a îndeplini în 

condiții optime sarcinile cerute în documentaţia de atribuire. Operatorul economic va 

desemna un responsabil care va fi persoana de contact a Achizitorului. 

Toate datele, rapoartele, materialele achiziţionate, realizate sau pregătite de către  

operatorul economic pe durata acordului-cadru/comandă fermă, vor fi confidenţiale şi 

proprietatea absolută a Autorităţii Contractante. 

Toate activităţile vor fi realizate cu aprobarea Achizitorului. 

5.3. Sprijinul acordat de către Autoritatea Contractantă  

Achizitorul serviciilor va furniza Prestatorului/operatorului economic declarat câştigător al 

acordului-cadru toate informaţiile şi/sau documentele considerate necesare pentru buna 

desfăşurare a evenimentului, într-un timp cât mai scurt posibil. 



Achizitorul va transmite comenzile ferme pentru desfășurarea reprezentațiilor/sesiunilor video 

până la data de 25 a lunii în curs pentru luna următoare care va conține numărul de reprezentații, 

valoarea aferentă acestora, datele și locul de desfășurare pentru fiecare reprezentație. 

 

6. LOGISTICĂ ŞI PLANIFICARE 

6.1 Localizare 

Sesiunile video live ce fac parte din evenimentul cultural intitulat “Live Music @CCUNB” vor 

avea loc în sala de spectacol a Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO 

“Nicolae Bălcescu” și vor fi transmise în mediul online prin platformele social media. 

6.2 Data de începere a activităţilor şi perioada de execuţie a acestora 

Acordul-cadru intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021 și se încheie la data de 31 decembrie 

2023. 

 

 

Oferta va cuprinde : 

A. Propunerea tehnică, cu următoarele informaţii: 

1. Descrierea activităţilor pe care operatorul economic înţelege să le presteze. 

2. Organizare şi metodologie 

 

Resurse umane - Descrierea aportului ofertantului, în ceea ce privește resurse umane specializate, 

definirea atribuţiilor si responsabilităţilor acestora, pentru ducerea la îndeplinire în cele mai bune 

condiţii a activităţilor şi obţinerea rezultatelor aşteptate. Operatorul economic va asigura prestația 

artiștilor ,expertului  IT, Mc-ului și managerului de proiect, cât şi intrumentele și echipamentele 

necesare pentru derularea eficientă, în condiții optime a tuturor sesiunilor video live stipulate în 

acordul-cadru şi pentru realizarea obiectivelor generale şi specifice ale acordului-cadru din punct 

de vedere al termenelor, costurilor şi calităţii. 

 

Resursele umane minime necesare pentru implementarea reprezentațiilor prezentului acord-cadru 

sunt prezentate la capitolul 4. 

 



B. Propunerea financiară  

 

Propunerea financiară va fi exprimată în RON şi va include toate costurile aferente, 

respectiv preturile unitare pentru fiecare categorie de serviciu/produs solicitat.  

 

Condiţii specifice: 

 

Toate drepturile patrimoniale de autor asupra materialelor elaborate/transmise pe parcursul 

derulării acordului-cadru/comenzii ferme subsecvente revin Centrului Cultural European și de 

Tineret pentru UNESCO “Nicolae Bălcescu”.  

 

 

7. MODALITATEA DE ATRIBUIRE A ACORDULUI CADRU  

 

7.1. Modalitatea de atribuire și durata acordului cadru 

 

Autoritatea contractantă va încheia acordul cadru cu un singur operator economic, respectiv cu 

operatorul economic a cărui ofertă admisibilă a fost clasată pe primul loc în urma aplicării 

criteriului de atribuire. (prețul cel mai scăzut) 

După încheierea acordului-cadru între autoritatea contractantă şi operatorul economic desemnat 

câştigător, se vor emite comenzi ferme în funcţie de necesităţile şi fondurile bugetare ce pot fi 

disponibilizate cu acest scop până la data de 25 a lunii în curs pentru luna următoare care va conține 

numărul de reprezentații, valoarea aferentă acestora, datele, locul de desfășurare a fiecărei sesiuni 

video și conceptele alese pentru fiecare sesiune. 

Operatorul economic va transmite răspunsul către achizitor în termen de o zi lucrătoare de la data 

primirii comenzilor ferme în care va preciza disponibilitatea asigurării reprezentației pentru 

fiecare din datele solicitate de autoritatea contractantă în modalitățile și condițiile precizate în 

comanda fermă. 



 

 

Valorile minime și maxime și cantitățile minime și maxime ale acordului-cadru, respectiv: 

Valoarea maximă estimată a acordului-cadru:3.24.000 lei fără TVA 

Valoarea minimă estimată a acordului-cadru: 2.160.000 lei fără TVA 

Cantitatea minimă estimată la nivelul acordului-cadru:80 reprezentații 

Cantitatea maximă estimată la nivelul acordului-cadru: 120 reprezentații 

 

 

7.2  Durata acordului cadru  

Durata de implementare a acordului cadru: 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2023 

 

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

 

8 PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Operatorul economic va respecta legislația în vigoare cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal respectiv prevederile Legii 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare 

a Regulamentului UE nr. 679/2016 al Parlamentului European al Consiliului privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 

libera circulație a acestor date. 

 

 


