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ANUNȚ PUBLIC 

SPECTACOLE DRĂGAICA 2022 

 
 

 

 Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” Buzău intenționează să 

achiziționeze, în baza prevederilor Legii 98/2016 privind achizițiile publice, următoarele servicii 

cuprinse în anexa nr. 2 din lege: servicii de organizare de evenimente culturale – spectacole 

Drăgaica 2022, având C.P.V. 79952100-3. 

 

 Descrierea succintă a achiziției: 

 

 În perioada 9 – 26 iunie 2022, exceptând zilele de 18 și 19 iunie, în perimetru special  

amenajat de pe platforma Drăgaica vor avea loc spectacole grupate pe seri tematice: 

- muzică populară, ușoară, de petrecere, etno, rock, folk, urban trap, susținute de formații 

și interpreți consacrați din România și Republica Moldova, precum și de artiști 

buzoieni. Se va asigura și prezenta unui DJ și a 2 prezentatori. Spectacolele vor fi 

organizate zilnic după următorul program: 

- între orele 17:00 – 18:00 – program DJ; 

- între orele 18:00 – 21:00 – spectacol. 

Formațiile și artiștii interpreți vor fi stabilite de prestatorul ofertant cu menționarea 

denumirii complete (nume și prenume), a numelui de scenă, precum și a duratei recitalului. 

 

 Servicii sceno-tehnică 

- Scenă profesională exterior cu dimensiunea minimă 8x10m cu structură 10x10m; 

- Instalație de sunet profesională exterior, minim 30000W; 

- Instalație de lumini profesională exterior; 

- Monitor scenă 10 buc. ; 

- Mixer audio digital; 

- Echipament backline integral pentru concert live conform rider-elor 1 set; 

- Microfon – 1 set; 

- Ecran LED minim 48m2, amplasate stânga-dreapta scenă; 

- Transmisii live stream; 

- Servicii fotografice zilnice; 

- Servicii pirotehnice sceno tehnică și jocuri profesionale de artificii. 

 

 Promovare eveniment 

Ecusoane – 100 buc., carduri acces – 100 buc. , steaguri Drăgaica – 8 buc., banner poartă – 

1 buc., banner (față – verso) 10 buc., colantare autobuze, afișe A3 – 50 buc., afișe A0 – 50 buc., 

flyere – 5000 buc., tricouri 200 buc., ecrane publicitate 4 buc., Publicitate posture locale TV – 

Radio – Ziar, 1 post de radio cu acoperire națională. 

Prestatorul asigură desfășurarea activității în condiții de igienă și siguranță, condiții de  

securitate la incendii, potrivit prevederilor în viguare. 

 Oferta de preț va cuprinde suma totală a cheltuielilor prevăzute de prestatorul ofertant 

(onorarii, cazare și masa artiști, onorarii prezentatori și DJ, drepturi de autor pentru mediu urban și 

drepturi conexe drepturilor de autor, contravaloare autorizații neexclusive pentru utilizarea 
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operelor muzicale prin comunicare publică în scop lucrative, taxe și impozite, transport, comision 

agenție, etc.). 

 Valoarea maximă a achiziției este de 1155000 lei (fără TVA), iar criteriul de atribuire este 

cel mai bun raport calitate/preț. 

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

Marghiloman” Buzău din str. Plantelor, nr. 8B, până la data de 24 mai, ora 14:30. 

  

Documente de calificare: 

- Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164, art. 165 și art. 167 din 

Legea 98/2016; 

- Declarație privind conflictual de interese conform art. 59 și art. 60; 

- Fișă informații generale; 

- Declarație privind respectarea reglementărilor din norme de protecție a mediului, social 

și al relațiilor de muncă; 

- Copie a certificatului de înregistrare la Registrul Comerțului, lizibilă și conformă cu 

originalul din care să reiasă că obiectul de activitate are corespondent obiectul 

achiziției. 

 

Prestatorul va respecta Legislația Română și Europeană în vigoare privind organizarea  

spectacolelor în aer liber. 

 Informații suplimentare se pot obține la sediul Centrului Cultural și Educațional 

„Alexandru Marghiloman” Buzău, str. Plantelor, nr. 8B, tel./fax 0238721559, adresă de e-mail 

contabilitate@ccam.ro 

 


