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Nr. 198/19.05.2022 

 

ANUNȚ PUBLIC 

FESTIVAL BENONE SINULESCU 

 

 

 
Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” Buzău intenționează să 

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

servicii cuprinse in Anexa nr. 2 din lege: servicii de organizare de festivaluri CPV 7995300-9 

- Festival concurs de muzică populară Benone Sinulescu ce va avea loc în perioada 18 – 19 

iunie 2022. 

 

Scopul festivalului: 

Păstrarea și afirmarea identității naționale prin protecția și promovarea moștenirii 

culturale, a patrimoniului ca sursă fundamentală de cunoaștere și creație și pentru asigurarea 

unui cadru democratic pentru desfășurarea vieții culturale în contextul procesului de realizare 

a societății informaționale și educaționale, bazate pe principiul educației permanente, al 

educației pentru toți și al educației pentru fiecare. Activitățile și proiectele culturale reprezintă 

un puternic factor de educație pentru tineretul școlar, segment cu o pondere importantă în 

ansamblul populației municipiului Buzău.  

Festivalul concurs de muzică populară Benone Sinulescu se desfășoară pe doua 

paliere: 

1. Concurs de muzică populară Benone Sinulescu; 

2. Recitaluri ale personalităților artistice de marcă, reprezentând principalele zone 

folclorice din România (Muntenia, Oltenia, Banat, Ardeal, Moldova și Dobrogea) 

și din diaspora, personalități care au colaborat cu titularul festivalului. 

 

Concursul se desfășoară pe trei secțiuni: 

1. Soliști vocali Grupa I de vârstă (concurenții cu vârste până în 12 ani); 

2. Soliști vocali Grupa a II-a de vârstă (concurenții cu vârste cuprinse între 12 și 16 

ani); 

3. Soliști vocali Grupa a III-a de vârstă (concurenții cu vârste cuprinse între 17 și 25 

de ani). 

  Observații: 

- Pentru categoria de vârstă de până în 12 ani, concurenții vor interpreta o singura 

piesă muzicală din zona pe care o reprezintă. 

- Pentru categoriile de vârstă 12 – 16 ani și 17 – 25 ani, concurenții vor prezenta un 

fragment dintr-o doină sau baladă, iar a doua piesă va fi un cântec pe un tempo 

mișcat. Doina poate fi interpretată și cu acompaniament. Acompaniamentul 

orchestral se face cu negativ. Nu se admit negative la orgă electronică. 

- Desemnarea câștigătorilor, atribuirea premiilor și recitalurile câsștigătorilor va 

avea loc pe scena din Târgul Drăgaica pe 19 iunie 2022. 

 

Organizatorul/prestatorul asigură desfășurarea activității (concurs și recitaluri) în  

condiții de igienă și siguranță, condițiile de securitate la incendii, informarea preventivă și 

educarea beneficiarilor asupra modului de comportament în cazul producerii unui incendiu 

sau altei situații de urgență, potrivit prevederilor legale în vigoare și răspunde pentru aceasta. 
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 Intepreții precum și durata prestației vor fi stabilite de organizatorul/prestatorul 

ofertant, cu condiția promovării tinerelor talente  buzoiene dar și a artiștilor buzoieni 

consacrați. 

 Ordinea în care vor susține recitalurile se stabilește de prestatorul ofertant, cu 

respectarea timpilor menționați. 

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

(premii, onorariu juriu, onorariu artiști. drepturi de autor, drepturi conexe drepturilor de autor, 

contravaloarea autorizației neexclusive pentru utilizarea operelor muzicale prin comunicare 

publică în scop lucrativ, taxe și impozite, transport, cheltuieli cazare și masă, materiale pentru 

promovarea evenimentului, chirie instalație de sunet și lumini, alte cheltuieli). 

 Valoarea maximă a achiziției este de 463000 lei (fară TVA) iar criteriul de atribuire 

este cel mai bun raport calitate/preț. 

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

Marghiloman”, str. Plantelor, nr. 8B până la data de 27 mai 2022, ora 12:00. 

  

 Documente de calificare: 

- Declarațiile privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164, art. 165 și art. 

167 din Legea 98/2016; 

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

- Fișă informații generale; 

- Declarația privind respectarea reglementărilor din domeniul protecției mediului, 

social și al relațiilor de muncă; 

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

cu originalul din care să reiasă ca obiectul de activitate are corespondent obiectul 

achiziției. 

 

Prestatorul va respecta legislația Românească și Europeană în vigoare privind  

spectacolele în aer liber. 

 Informații suplimentare se pot obține la sediul Centrului Cultural și Educațional 

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

contabilitate@ccam.ro. 


