
ANUNȚ PUBLIC 

„SERVICII DE ORGANIZARE DE EVENIMENTE CULTURALE” 

 

Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman „ Buzau intentioneaza sa 

achizitioneze în baza dispozitiei cap.3, sect.5 paragraf  8, art. 101, al.(2) din HG nr. 395/2016 

pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achizitionare publica din Legea 98/2016, privind achizitiile publice , urmatoarele 

servicii cuprinse în anexa nr.2 din Legea 98/2016 - servicii de organizare de evenimente 

culturale — cod CPV - 79952100:3. - ce vor avea loc în cadrul „Targului de Craciun” - 2022. 

Spectacolele vor fi sustinute de formatii si interpreti de muzica ușoară, pop, rock, folk, dance si 

populara ,consacrati din Romania. 

 Spectacolele se vor desfasura în zilele de 03, 04, 06, 10, 11, 17, 18, 22, 23 decembrie începând 

cu ora 17:00 . Formatiile vor fi stabilite de prestatorul ofertant, la pachet cu mentionarea 

denumirii complete (nume si prenume) a numelui de scena sia duratei recitalului.  

 

Oferta de pret va cuprinde suma totala a cheltuielilor prevazute de prestatorul ofertant 

(onorarii artisti, DJ, drepturi de autor, drepturi conexe drepturilor de autor, impozite si taxe, 

transport, cazare si masa artisti). În acest sens se organizeaza achiziție publica de servicii de 

organizare evenimente culturale - cod CPV - 99521003, procedura proprie simlificata având în 

vedere valoarea estimata a achizitiei este de 400.000 ron fără TVA. 

 

Ofertele vor fi depuse la sediul Centrului Cultural și Educațional „Alexandru 

Marghiloman”, compartiment financiar - contabilitate , pana la data de 22 noiembrie 2022, ora 

16:00.  

 

Documente de calificare: 

Declaratiile privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si:167 din Legea 

nr.98/2016; 

Declaratie privind conflictul de interese conform art. 59 si 60; 

Fisa informatiilor generale; 

Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul protectiei mediului „social si 

al relatiilor de munca; 

Copia certificatului de inregistrare la Registrul Comertului, conforma cu originalul, din 

care sa reiasa ca obiectul de activitate corespunde cu obiectul achizitiei. 

servicii de organizare de evenimente culturale - cod CPV 79952100-3 

 

  

 

 

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Centrului Cultural și Educațional 

„Alexandru Marghiloman” Buzau, serviciul financiar-contabilitate sau la telefon 0238 721559. 


