
Regulament 

 Festival „Toamna Buzoiană” 2021 

 

1. Organizatorul 

Festivalul „Toamna Buzoiană” este organizat de Centrul Cultural „Alexandru 

Marghiloman”, cu sediul pe Str. Plantelor, nr. 8B, Buzău și Primăria Municipiului 

Buzău, cu sediul în Piata Daciei, Nr. 1, Buzău.  

 

2. Festivalul 

Cea de-a XV-a ediție a Festivalului „Toamna Buzoiană” (denumit în cuprinsul 

prezentului document și festivalul), dedicată sărbătoririi recoltei și tradițiilor 

populare românești, se va organiza în Târgul Drăgaica, Buzău. 

Festivalul se va desfășura în perioada 18 – 25 decembrie 2021.  

Festivalul, care reprezintă cel mai mare târg agro-alimentar din Buzău, va reuni 

peste o sută de producători din tot județul, agricultori, grădinari, meșteri 

populari, care vor oferi participanților cele mai bune produse ale regiunii. Astfel, 

buzoienii, gospodine și gospodari, își vor putea aproviziona cămările pentru iarnă 

cu cele mai sănătoase bunătăți și roade ale toamnei.  

Atmosfera de sărbătoare și voie bună va fi menținută în ritmuri muzicale 

tradiționale. La Festivalul „Toamna Buzoiană” 2021 vor urca pe scenă unii dintre 

cei mai apreciați artiști de muzică populară românească ai momentului, de pe 

plaiurile buzoiene și din țară. Ansambluri folclorice autohtone, tarafuri îndrăgite, 

precum TARAFUL DIN CLEJANI, dar și nume recunoscute, ca NICOLAE BOTGROS, 

SOFIA VICOVEANCA, IONUȚ și DOINIȚA DOLĂNESCU, vor încânta, printre alții, 

publicul cu muzică românească autentică. 

Programul complet al festivalului este disponibil pe site-ul: www.ccam.ro 

3. Ceilalți termeni 

http://www.ccam.ro/


Exceptând situațiile  în care, în cadrul acestui document, se prevede un sens mai 

extins sau, după caz, în funcție de anumiți factori, unul mai restrictiv, termenii 

utilizati au următoarele definiții: 

Adult – părinte sau tutore al copilului sau minorului pe care îl însoțeste la festival. 

Certificat verde COVID- dovada că deținătorul a fost vaccinat împotriva virusului 

SARS-CoV-2 și au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare; 

- dovada rezultatului negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore; 

- dovada rezultatului negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 

24 de ore; 

- se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării 

infectării cu SARS-CoV-2.   

Certificatul verde COVID este nominal (netransmisibil) și pe baza acestuia se va 

acorda participantului dreptul de a participa la concertele zilnice din cadrul 

festivalului din perioada 18-25 septembrie 2021.  

 

Brațară – certificat (netransmisibil) emis de către organizator după verificarea 

Certificatului verde COVID, prin care organizatorul acorda participantului dreptul 

de a intra în zona de concerte a festivalului, pe toată durata acestuia. 

Copil – participant la festival sau la unul dintre evenimentele festivalului care, 

până la data de 30.07.2021, inclusiv, NU va fi împlinit vârsta de 12 ani. 

Adolescent- participant la festival sau la unul dintre evenimentele festivalului 

care are vârsta cuprinsă între 12-18 ani. 

Info Point – punctul de informare a participanților cu privire la festival, în care 

aceștia vor primi brățările. 

Obiecte interzise – bunuri, produse, materiale, substanțe ș.a.m.d., a căror 

deținere este interzisă în cadrul festivalului. 

Site-ul organizatorului – pagina de Internet: www.ccam.ro. 

 

http://www.ccam.ro/


Termeni și condiții – totalitatea regulilor impuse de către organizator 

participanților, începând cu momentul intrării și până la părăsirea zonei de 

festival, ca urmare a încetării duratei acestuia.  

Termenii și condițiile pot fi modificate până la ora de închidere a festivalului, dar 

numai ca urmare a unor modificari legislative (în sens larg, incluzând acte 

incidente ale administrației locale), în situații bine justificate (în care 

organizatorul îsi asumă și depune toate eforturile pentru a limita/înlătura orice 

eventuală neplacere ce ar putea fi cauzată participanților). 

 

4. Accesul la Festivalul „Toamna Buzoiană” 2021 

Intrarea este liberă! Purtarea măștii de protecție este însă obligatorie pe tot 

perimetrul și pe toată durata festivalului. 

ACCESUL adulților  în zona de concerte a festivalului se face PE BAZA certificatului 

verde COVID. 

Pentru adulții care nu posedă certificatul verde COVID, se va aplica HOTĂRÂRE 

nr. 932 din 9 septembrie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 

României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum și stabilirea 

măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19, Anexa 3, art.1, pct 7-11: 

7. activitățile instituțiilor muzeale, bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, 

studiourilor de producție de film și audiovizuală, instituțiilor de spectacole și/sau 

concerte, școlilor populare de artă și meserii, precum și evenimentele culturale în 

aer liber se pot desfășura numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al 

ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 și al art. 71 

alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare; 

8. în condițiile pct. 7, organizarea și desfășurarea activității în cadrul 

cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte sunt permise cu 

participarea publicului până la 70% din capacitatea maximă a spațiului și cu 

purtarea măștii de protecție, dacă incidența cumulată la 14 zile în 

județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, și sunt interzise 

la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori; 



9. în condițiile pct. 7, organizarea și desfășurarea activității instituțiilor publice 

sau private de cultură care administrează spații special destinate activităților 

cultural-artistice în aer liber se pot realiza cu participarea a cel mult 1.000 de 

persoane pe scaune, cu asigurarea unei suprafețe minime de 4 mp pentru fiecare 

persoană și cu respectarea normelor de protecție sanitară; 

10. în condițiile pct. 7, la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată 

la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, organizarea și 

desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise numai dacă ocupanții 

unui autovehicul sunt membrii aceleiași familii sau reprezintă grupuri de până la 

4 persoane. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt 

vaccinate împotriva virusului SARS-CoV2 și pentru care au trecut 10 zile de la 

finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul 

negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARSCoV-2 nu mai vechi de 

72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru 

infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele 

care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării 

infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al 

ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 și al art. 71 

alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare. 

Activitățile sunt interzise la nivelul județelor/localităților unde incidența 

cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori; 

11. în condițiile pct. 7, la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată 

la 14 zile este mai mare de 2/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 

de locuitori, organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, 

festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt permise 

numai cu participarea a cel mult 2.500 de spectatori și cu purtarea măștii de 

protecție. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate 

împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea 

schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al 

unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore 

sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu 

virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află 

în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării 

cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului 



culturii și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din 

Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare. Activitățile sunt 

interzise la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată la 14 zile este 

mai mare de 3/1.000 de locuitori; 

12. în condițiile pct. 7, la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată 

la 14 zile este mai mică sau egală cu 2/1.000 de locuitori, organizarea și 

desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și 

private sau a altor evenimente culturale sunt permise cu participarea a cel mult 

75.000 de spectatori și cu purtarea măștii de protecție. Participarea este permisă 

doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și 

pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, 

persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu 

virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al 

unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 

de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 

180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile 

stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis 

în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și 

completările ulterioare; 

13. în condițiile pct. 7, la nivelul județelor/localităților, organizarea și 

desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și 

private sau a altor evenimente culturale sunt permise cu un număr mai mare de 

2.500 de spectatori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt 

vaccinate împotriva virusului SARS-CoV2 și pentru care au trecut 10 zile de la 

finalizarea schemei complete de vaccinare; 

Copiii și adolescenții NU trebuie să prezinte certificatul verde COVID. 

Personalul din zonele de acces în zona de concert este îndreptățit să solicite 

oricărui posesor de certificate verde COVID prezentarea unui act de identitate.  

Brățările NU sunt transmisibile, asigurând accesul în cadrul zonei de concerte a 

festivalului doar persoanei căreia i-a fost fixată după verificarea certificatului 

verde COVID. 



Purtarea brățării este obligatorie pe toată durata festivalului, iar aceasta poate 

fi verificată oricând, în interiorul zonei de acces concerte a festivalului. 

Ruperea, deteriorarea sau pierderea brățării anulează dreptul de participare și 

accesul participantului în zona de concerte a festivalului. Pentru a reintra va fi 

nevoie de o nouă verificare a certificatului verde COVID. 

Regulile privind brățările, arătate la cele patru paragrafe anterioare, se aplică 

tuturor participanților adulți. NU vizează copiii și adolescenții. 

Copilul NU va putea intra în zona festivalului neînsoțit de adult. 

De asemenea, copilul NU va putea părăsi zona festivalului neînsoțit de adult, cu 

excepția situațiilor deosebite, precum evacuarea participanților sau unei părți a 

participanților sau cazurile medicale (situații în care va fi însoțit de personalul 

medical). 

Organizatorul NU încurajează prezența copiilor foarte mici la astfel de 

evenimente, unde nivelul fonic ridicat ar putea crea efecte negative asupra 

auzului acestora. 

Adultul este răspunzător pentru siguranța copilului. 

Este interzis accesul cu cărucioare pentru copii. 

5. Interdicții 

Persoanele care sunt suspecte de punerea în pericol a altor participanți sau a 

bunei desfășurări a festivalului sunt obligați să se supună controlului corporal 

sumar și să permită controlul bagajelor, iar cei cu vârsta peste 14 ani trebuie să 

dețină în permanență asupra lor un act de identitate valabil, pentru a face 

dovada vârstei. 

Organizatorul își rezervă dreptul de a interzice accesul sau, eventual, de a evacua 

din cadrul festivalului: 

- persoanele ce refuza controlul de securitate, 

- persoanele agresive, 

- persoanele aflate sub influența drogurilor sau alcoolului, 



- persoanele care manifesta forme de comportament violent sau care îi 

deranjează pe ceilalți participanți, 

- persoanele care prezintă un comportament ce contravine bunei desfășurări a 

festivalului, 

- copiii neînsoțiți de un adult  

Fiecare participant are obligația să prezinte un comportament civilizat față de 

toate celelalte persoane ce se regăsesc în cadrul festivalului, prin care să nu 

aducă atingere drepturilor și intereselor legitime ale altor participanți, artiștilor, 

organizatorului și partenerilor acestuia. 

Participantii sunt rugati să își supravegheze în permanență și cu atenție copiii, pe 

care îi însoțesc și să NU își lase nesupravegheate bunurile. 

De asemenea, participanții sunt rugați să fie vigilenti și, în cazul în care observă 

eventuale incidente care pot pune în pericol participanții, bunurile acestora sau 

desfășurarea festivalului, să se adreseze de îndată celui mai apropiat 

reprezentant al organizatorului sau agent de pază. 

Fiecare participant este răspunzător pentru pagubele provocate, iar 

organizatorul NU este responsabil pentru eventualele pierderi, furturi, 

deteriorări (parțiale sau totale) sau orice alte acțiuni/omisiuni din partea unei 

terțe persoane (inclusiv reprezentantul unui partener) a cărei consecință este 

diminuarea valorii unui bun (inclusiv aparatura foto/video a membrilor presei). 

6. Organizatorul se va afla în permanență la dispoziția participanților, pentru a 

ajuta la menținerea bunei atmosfere și pentru evitarea eventualelor situații 

neplăcute 

În acest sens, organizatorul își rezervă dreptul de a bloca temporar accesul 

participanților în anumite perimetre, în cazul în care consideră că respectivele 

perimetre și-au atins capacitatea maximă în care festivalul se poate derula în 

conditți de siguranță sanitară. 

Organizatorul NU este răspunzator pentru deteriorarea stării de sănătate a 

vreunui participant, cauzată de o afecțiune preexistentă, cumulată cu 

elementele specifice unui astfel de festival (exemple: aglomerație, zgomot, 

echipamente de iluminat). 



7. Este interzis accesul în cadrul festivalului cu: 

- animale de companie, 

- produse de consum aduse din afara zonei festivalului [exemple: alimente, 

bauturi racoritoare (inclusiv apa), bauturi alcoolice], 

- substante psihoactive, 

- orice fel de obiecte contondente sau care pot fi considerate periculoase, arme 

albe, bricege, lanturi etc., 

- materiale, substante sau produse pirotehnice, 

- spray-uri (inclusiv spray-uri pentru autoaparare), 

- orice fel de recipiente de sticlă (inclusiv sticle de parfum sau de cremă) sau de 

metal, 

- produse cosmetice ce conțin lichide inflamabile, 

- lasere sau lampioane chinezești, 

- bidoane de plastic, cutii de conserve, cutii de băutură, 

- umbrele (pliabile sau nu), și 

- banner-e susținute de bețe, 

- aparate de filmat și alte accesorii, în special de dimensiuni mari, orice fel de 

trepiede, blituri detașabile (fiind interzisă orice fel de fotografiere realizată cu 

bliț sau printr-o altă modalitate care poate deranja bunul mers al festivalului sau 

pe ceilalți participanți), 

- orice fel de substanțe interzise prin lege. 

7.1. Este, de asemenea, interzis accesul în cadrul festivalului cu: 

- bagaje având dimensiuni mai mari de 55x40x20cm (cele acceptate, pentru 

bagaje de mână, și de companiile aeriene), 

- căști de motocicletă, bicicletă, scuter etc., 

- cărucioare, skateboard-uri, trotinete, biciclete etc., 



- scaune (normale sau pliabile), 

8.  Este permis accesul în cadrul festivalului cu: 

- medicamente eliberate în baza prescripției medicale aferente (document ce 

trebuie prezentat, în caz de solicitare din partea organizatorului), 

- pelerine de ploaie (în ceea ce priveste eventualitatea ploii), 

- scaune rulante specifice (in ceea ce priveste persoanele cu dizabilități 

locomotorii), 

- aparate de fotografiat, inclusiv DSLR profesional (organizatorul își rezervă 

dreptul de a stabili locuri/zone în care fotografierea și filmatul să fie interzise; în 

caz de nerespectare, organizatorul are dreptul de a prelua aparatul foto/video 

strict pentru a șterge respectivele înregistrări, rămânând la latitudinea sa dacă 

dispune și evacuarea participantului/participanților), 

- bagaje având dimensiuni maximale de 55x40x20cm. 

În ceea ce privește produsele de consum, precizam că Festivalul „Toamna 

Buzoiană” 2021 va pune la dispozitia participanților o zona de food special 

amenajată, care va funcționa pe întreaga durată a festivalului. Astfel, cei sosiți în 

incinta festivalului se vor putea bucura de plăcinta de dovleac, must proaspăt, 

cârnați de Pleșcoi și de multe alte produse tradiționale buzoiene. 

8.1. Participanților le sunt interzise în cadrul festivalului orice formă de 

activitate economică de orice fel (inclusiv promovarea serviciilor proprii sau 

prestate de o altă persoană) sau publicitară, demonstrațiile, manifestațiile și 

mitingurile de orice natură, împărțirea de pliante, încercările de îndoctrinare a 

altor participanți, precum și orice alte manifestări de comportament care pot 

afecta buna desfășurare a festivalului sau buna dispoziție a altor participanți. 

 9. Zona de prim ajutor 

Zona de prim ajutor va fi asigurată prin prezența unui echipaj de prim-ajutor și a 

unei Ambulanțe, ăe toată durata concertului. 

În cazul în care participantul nu se poate deplasa, acesta este rugat să ceară 

ajutorul celui mai apropiat reprezentant al organizatorului sau agent de pază. 



10. Proprietatea intelectuală 

 Toate materialele prezentate pe site și pe suporturile din zona festivalului 

reprezintă proprietatea organizatorului sau a partenerilor acestuia. 

Toate imaginile, emblemele, textele din zona festivalului sunt reproduse cu 

acordul proprietarului acestora. 

Toate aceste elemente se supun legislației în materie de proprietate intelectuală. 

10.1. Participantii NU pot utiliza, copia, distribui, publica sau încorpora, în 

scopul obținerii de venituri, astfel de elemente în cadrul altor documente sau 

materiale sub nicio formă fără acord expres, prealabil și exprimat în forma scrisă 

din partea organizatorului sau a partenerilor acestuia. 

10.2. Organizatorul are dreptul de imagine asupra întregului festival și poate 

utiliza imaginile foto și video, efectuate atât de propriul personal, cât și de 

participanți, în diverse materiale realizate cu ocazia festivalului. 

10.3. Prin acceptarea Termenilor și condițiilor, participanții acceptă faptul că 

organizatorul, partenerii acestuia, membrii presei, alți participanți și alte 

persoane cărora le este permis accesul în cadrul festivalului pot realiza 

înregistrări audio și/sau video ale festivalului. 

10.4. Prin acceptarea Termenilor și condițiilor, participanții își oferă acordul 

pentru înregistrarea și publicarea imaginii, înfățișării și acțiunilor lor, înțelegând 

și acceptând că organizatorul poate stoca și duplica înregistrările și le poate 

distribui/disemina prin mijloace specifice, le poate difuza sau le poate face 

publice în alt mod, inclusiv prin informarea publicului cu privire la edițiile viitoare 

ale festivalului, concerte și programe, prin mijloace de transmisie a datelor prin 

cablu sau prin orice alte mijloace electronice (exemple: YouTube, Facebook, 

Instagram) sau de alt tip. 

10.5. Participanților care vor realiza înregistrări în cadrul festivalului le este 

interzis, fără acord expres, prealabil și exprimat în forma scrisă din partea 

organizatorului, comercializarea lor sau utilizarea lor cu scopul mediat de a 

obține bani sau alte foloase materiale. 

11. Răspunderea organizatorului 



 Suplimentar față de situațiile mai sus indicate, organizatorul NU își asumă 

răspunderea pentru: 

- nicio pretenție ridicată de către persoane care vor fi pătruns în zona festivalului 

fără a avea dreptul sau cu încalcarea Termenilor și condițiilor ori a legii, 

- nicio pretenție privind acțiuni, omisiuni, evenimente s.a.m.d., realizate în afara 

zonei festivalului, 

- eventualele întârzieri în evacuarea publicului larg din zona festivalului, cauzate 

de acesta sau de alți factori externi, 

- durata procesului de intrare în zona festivalului, 

- modificarea anumitor segmente ale festivalului, necesare bunei desfășurări a 

acestuia, 

- evoluțiile artiștilor, 

- absența intempestivă și neanunțată a vreunuia dintre artiști (organizatorul 

asumându-și luarea de îndata a tuturor măsurilor necesare bunei desfășurări a 

festivalului), 

- calitatea și/sau conformitatea produselor, serviciilor și obiectelor de 

merchandise comercializate de către parteneri, 

- nicio pretenție întemeiată pe acțiune sau omisiune din partea unui alt 

participant, unui partener sau a altei persoane care nu se află în niciun raport cu 

organizatorul, 

- nicio pretenție întemeiată pe un eveniment cauzat de un lucru de a cărui pază 

juridică NU este responsabil organizatorul. 

În cazul în care evenimentul este anulat din cauza unor factori externi: greve, 

dezastre naturale, fenomene meteo, inaccesibilitatea locației, organizatorul 

poate decide amânarea evenimentului pentru o dată ulterioară.  

 

 


