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Aprob, 

Director, 

Ancuța Volșik 

 

 

C A I E T   D E   S A R C I N I  

 

I. INFORMAŢII GENERALE 

Autoritatea contractantă: Casa Orășenească de Cultură 

Sediul: Orașul Negrești Oaș, str. Victoriei, nr. 95-97, jud. Satu Mare, cod postal 445200; 

Tel/fax:+40261855020; 

Email: culturanegrestioas2017@gmail.com 

 

II. OBIECTUL PREZENTEI  PROCEDURI 

 Obiectul prezentei proceduri de achiziție îl constituie organizarea evenimentului 

„Zestrea Oașului – Festivalul Patrimoniului Tării Oașului - 2019” 

În cadrul acestei proceduri de achiziție autoritatea contractantă dorește încheierea unui contract de 

servicii pentru organizarea evenimentului „Zestrea Oașului – Festivalul Patrimoniului 

Tării Oașului - 2019”. 

În cadrul acestui eveniment vor fi organizate următoarele activități: 

1. Produs de Oaș și Maramureș – târg de produse tradiționale, meșteșugărești și 

artizanale. Acest eveniment va fi organizat în colaborare cu Asociația Produs de 

Maramureș. Perioada de desfățurare este  01.-10.08.2019 

2. Concurs național ecvestru – concurs de tracțiune și frumusețe cabalină ediția a 

III-a, eveniment organizat în parteneriat cu crescătorii de animale din Negrești- 

Oaș. Perioada de desfășurare 10.08.2019. 

3. Concurs de pescuit. Perioada de desfățurare 18.08.2019 

4. Zilele orașului Negrești-Oaș. Perioada de desfășurare 16.082019-18.08.2019 

5. Lansare de carte – Remus Țiplea – Dumnezeul meu/My Lord. Perioada de 

desfășurare 03.09.2019. 

Serviciile care vor fi asigurate pentru fiecare eveniment în parte constau în: 

Produs de Oaș și Maramureș – târg de produse tradiționale, meșteșugărești și 

artizanale. Acest eveniment va fi organizat în colaborare cu Asociația Produs de 

Maramureș. Organizatorul de eveniment va asigura organizarea și desfășurarea în condiții 

optime a evenimentului în perioada 01.08.2019 -10.08.2019. În acest sens va asigura 

participarea la eveniment a producătorilor de produse tradiționale din zona Oaș-ului și 

Maramureșului. Vor fi organizate expoziții și târguri cu produse tradiționale (carne, lapte, 



 

prăjituri, miere, sucuri natural, gemuri etc) și cu obiecte artizanale (covoare, ceremică, lemn, 

sticlă, piele, podoabe populare etc.) 

Concursul național ecvestru – concurs de tracțiune și frumusețe cabalină ediția a III-

a, eveniment organizat în parteneriat cu crescătorii de animale din Negrești Oaș, va fi 

organizat în data de 10.08.2019 și se va desfășura la Valea Măriei. Organizatorul de 

eveniment va asigura desfăsurarea concursului, asigurand sonorizare, prezentator, și 

premierea (cupe, diplome) pentru participanți. 

Concursul de pescuit va fi organizat în data de 18.08.2019 la lacul Călinești și 

organizatorul de eveniment va asigura desfășurarea concursului, asigurând sonorizare, 

prezentator și premierea (cupe, diplome) pentru participanți. 

Zilele orașului Negrești-Oaș vor fi organizate pe durata a 3 zile din data de 16.08 

2019 -18.08.2019, organizatorul având obligația de a asigura organizarea în bune condiții a 

evenimentului pe întreaga durată de desfășurare a acestuia. În acest sens el va asigura scenă, 

lumini, prezantatori pentru eveniment, precum și artiști de muzică populară și ușoară care să 

concerteze în cadrul evenimentului. Totodată va asigura și serviciile de protocol și masă,  

pentru un număr de 200 persoane/oficialități/invitați. 

Programul minim pe care organizatorul trebuie să îl asigure la acest eveniment este 

următorul: 

- Vineri 16.08.2019 – concerte a doi interpreți de muzică ușoară/pop/DJ, pe  durata 

a  2-3 ore. 

- Sâmbătă 17.08.2019 

  între orele 17-19 – muzică populară, ansambluri folclorice, 

cântăreți de muzică ușoară 

 între orele 19-20 – moment festiv intonarea imnului național, 

prezentarea delagațiilor oficiale, premierea personalităților 

orașului, decernarea de titluri și diplome de către primarul 

orașului Negrești- Oaș, Aurelia Fedorca 

 între orele 20-24 demonstrații de dansuri sportive și concert 

de muzică ușoară  2-3 trupe/interpreți de notorietate  

- Duminică 18.08.2019 

 între orele 16-19 – muzică populară, cu participarea unor 

artiști locali, fanfară, formații/cântereți de muzică populară 

 între orele 19-20 moment festiv premierea cuplurilor care 

aniversează  Nunta de aur 

 între orele 20-21 muzică populară cu un solist de notorietate 

 între orele 21-24 concert de muzică ușoară 2-3 

trupe/interpreți de notorietate 



 

 jocuri de artificii. 

Calendarul mai sus prezentat se poate modifica în ce privește durata concertelor și a 

reprezentațiilor la sugestia organizatorului, cu acordul beneficiarului.   

Lansarea de carte – Remus Țiplea – Dumnezeul meu/My Lord va fi organizată în 

data de 03.09.2019 la Muzeul Tării Oașului, Galeriile de Artă „Dr. Pop Mihai”. 

Organizatorul va asigura sonorizarea necesară pentru eveniment, protocolul pentru invitați și 

oficialități, în număr de 100 persoane.  

De asemenea prestatorul va asigura promovarea în toate mediile( online, TV și presă) 

a întregului eveniment, precum și tipărirea materialelor necesare promovării( afișe, bannere, 

mash, invitații, etc.) 

 III. Recepția  

Serviciile prestate vor fi recepționate în baza unor procese verbale în care vor fi menționate 

natura serviciilor prestate precum și cantitatea acestora. Prestatorul va întocmi pentru fiecare 

eveniment  în parte un asftel de proces verbal, care va fi prezentat reprezentanților Casei 

Orăsenești de Cultură pentru confirmarea lor, ulterior fiind emisă factura pentru plata 

contravalorii acestor sercivii. Plata se va face doar în limita serviciilor prestate și acceptate 

de beneficiar, în termen de cel mult 10 zile de la semnarea procesului verbal de recepție a 

serviciilor.  

 

Redactat, 

Consultant, 

Losonczi Attila 

 

 

 

 

 

 

 


