
R   O   M   Â   N   I   A 
J U D E Ţ U L   P R A H O V A 

COMUNA CORNU 
Cod poștal 107180, B-dul Eroilor,16, C.I.F:2845680 

tel/fax:0244-367461; 0244-367402 ; 
e-mail : primariacornu@gmail.com  

                                  Nr.              Data    
 
 
 
INVITAŢIE DE PARTICIPARE 

 
 
 

LA ACHIZIŢIA UNOR SERVICII SOCIALE SI ALTE SERVICII SPECIFICE ÎN VEDEREA ATRIBUIRII 
CONTRACTULUI DE : 

 Servicii organizare eveniment cultural destinat publicului larg, ce va avea loc în comuna 
Cornu, judeţ Prahova, în perioada  13-14 iulie 2019, sub denumirea ZILELE COMUNEI CORNU ediţia 
a XIIIa  “  Sărbătoarea florilor de tei”  
 Comuna Cornu vă invită să depuneţi ofertă la achiziţia unor servicii sociale si alte servicii 
specifice, în vederea atribuirii contractului având ca obiect servicii organizare eveniment cultural 
destinat publicului larg, ce va avea loc în comuna Cornu, judeţ Prahova, în perioada 13-14 iulie 
2019, sub denumirea ZILELE COMUNEI CORNU ediţia a XIIIa  “  Sărbătoarea florilor de tei”  
              Obiectul contractului: servicii muzicale şi de divertisment , închiriere şi organizare la 
scenă. 
             Cod CPV: 92000000-1-servicii de recreere, cultural şi sportive 
  
              Procedura de atribuire aplicată: Procedură internă proprie, servicii sociale si alte servicii 
specifice, conform prevederilor art.68 alin.(1) , lit.b din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile 
publice. Având în vedere valoarea estimată a achiziţiei, precum şi faptul că serviciile se 
încadrează în cele prevăzute la Anexa 2 la Legea nr.98/2016,  autoritatea contractantă doreşte să 
asigure o transparenţă maximă a procesului de atribuire a contractului de achiziţie publică. 
Astfel, autoritatea contractantă aplică o procedură proprie, transparentă , în conformitate cu 
prevederile art. 2, alin. (2),  art.7 și art.68 alin.(1) , lit.b din Legea nr.98/2016,  
 Oferta va fi prezentată la sediul autorității contractante din bvd. Eroilor, nr.16, comuna 
Cornu, județ Prahova, până la data de 28.06.2019 şi va avea valabilitatea de minim 30 de zile. 
 Oferta va fi însoţită de o adresă de înaintare (Anexa nr. 2-Formular nr. 1). 
 Oferta se depune în conformitate cu prevederile caietului de sarcini (Anexa nr. 1): 

• Propunerea financiară va fi întocmită la valoarea totală a prestării serviciilor în lei, fără 
T.V.A. şi va fi însoţită de centralizatorul financiar; 

 
 
 
Cu deosebită consideraţie, 
Cornel NANU 
Primarul Comunei Cornu 
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                                  Nr.              Data                    
Anexa 1 

 
CAIET DE SARCINI 

 
Capitolul I – DATE GENERALE 
 
Perioada de desfăşurare a evenimentului: 13-14 iulie 2019 
Locul de desfăşurare al evenimentului: b-dul Eroilor, comuna Cornu, judeţ Prahova, România 
Valoarea maximă a serviciilor: 184.000 lei,exclusiv TVA 
Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate-preț 
 
Capitolul II – MODALITATEA DE PREZENTARE A OFERTEI 
 
Comuna Cornu va organiza în perioada 13-14 iulie 2019 evenimentul cultural ZILELE COMUNEI 
CORNU ediţia a XIIIa  “  Sărbătoarea florilor de tei” . 
 Astfel, achiziţia serviciilor specifice necesare, pentru organizarea acestui eveniment se va face 
pentru întreaga gamă de servicii, conform descrierii următoare: 
 
SERVICII MUZICALE ŞI DE DIVERTISMENT, ÎNCHIRIERE ŞI ORGANIZARE LA SCENĂ 
Se vor asigura cheltuielile de masă pentru artiși, invitați și persoane premiate, media fiind de 160 
persoane. 
Distribuţia scenic va fi susținută prin spectacolul artistic al următorilor artiști: 
CONSTANTIN ENCEANU, NICO, ALEX VELEA, ELENA GHEORGHE&BAND, CRISTINA TURCU PREDA, 
FLORIN VASILICĂ, SPEAK&STEFANIA,LOREDANA 
iar dispunerea acestora pe zile de prestație va fi realizată în funcție de posibilitatea de 
prezentare a artiștilor și în colaborare cu ordonatorul de credite, respectiv primarul comunei 
Cornu. 
 
TABEL 1 

 
NR. 
CRT. 

FORMAŢIE / ARTIST / PREZENTATOR OFERTĂ 

SÂMBĂTĂ, 13 IULIE 2019  
1. CONSTANTIN ENCEANU  
2. NICO  
3. ALEX VELEA  
4. ELENA GHEORGHE  
 TOTAL 1  
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TABEL 2 

 
NR. 
CRT. 

FORMAŢIE / ARTIST / PREZENTATOR OFERTĂ 

DUMINICĂ, 14 IULIE 2019  
1. CRISTINA TURCU PREDA  
2. FLORIN VASILICA  
3. SPEAK&STEFANIA  
3. LOREDANA  
. TOTAL 2   
 
În cadrul spectacolului artistic, prestatorul, va oferi şi următoarele servicii: 
 
TABEL 3 

 
SPECIFICAŢII CERINŢE MINIME OFERTĂ 

PREZENTATOR EVENIMENT 13-14 iulie  
SCENA ŞI INSTALAŢIE SUNET ŞI 
LUMINI, ECRAN ADIŢIONAL 
SCENĂ 

-Scenă de dimensiuni 12*10 m, 
sunet 40kw, mixer profesional 48 
canale, 6 microfoane wireless, 
lumini: 4 spoturi, 12 trackere, 8 
wash, 2 Fresnelle, 2 blindere, 1 
Fallow Spot, 1 comandă lumini, 2 
maşini de fum 
sau echivalent 

 

DECOR SCENĂ ŞI 
ARANJAMENTE FLORALE 

20 buc.  

FILMARE ŞI SERVICII FOTO 100 foto / 2 zile + editare 
Filmare 3 ore / 2 zile + editare 

 

SPECTACOL EFECTE 
PIROTEHNICE 

10 minute foc artificii  

MATERIALE PUBLICITARE -3 buc. banner stradal 
(2 buc. 6*1,2 m dublă față,  
  1 buc. 9 m*1,5m față) 
-100 buc. afişe A2+policromie 
-30 buc. pliante 
-120 buc. diplome A4+policromie 
-editare album foto 
-editare filmare 

 

CHELTUIELI MASA   
IMPOZIT   
TOTAL   
 
CONDIŢII MINIME: 
 



- Oferta va fi prezentată sub forma celor 3 tabele: TABEL 1, TABEL 2( care conțin numele 
artiștilor în funcție de cum vor fi dispuși pe zile de prestație), TABEL 3 precum și 
prezentarea soluțiilor inovatoare avute în vedere la organizarea evenimentului. 

- Se vor prezenta în cadrul ofertei toate cele 3 tabele completate conform specificaţiilor 
din acestea. 

- Programul final se va stabili de comun acord cu prestatatorul. 
- Ofertantul va prezenta un portofoliu de fotografii, care sa ilustreze cât mai relevant 

scena, din cât mai multe unghiuri posibile precum şi momente relevante de la 
evenimente similare. 

- Prestatatorul se va obliga să asigure respectarea rider-ului tehnic al formaţiilor /artiştilor 
prevăzuţi în TABEL 1-2. 

- Prestatatorul se va obliga să asigure respectarea rider-ului tehnic şi organizarea la scenă 
şi pentru prestaţiile artistice din zilele de 13-14 iulie 2019, care îi vor fi aduse la 
cunoştiinţă de către beneficiar. 
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J U D E Ţ U L   P R A H O V A 
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Anexa nr. 2 
Formular nr. 1 – Scrisoare de înaintare 

 
SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

Către Primaria Comunei Cornu, 
Bd. Eroilor, nr. 16, Jud. Prahova 

 
  

 

Ca urmare a invitaţei de participare nr. ____, din data de _____, privind atribuirea contractului 
având ca obiect prestarea serviciilor  Cod CPV: 92000000-1-servicii de recreere, cultural şi 
sportive, necesare desfăşurării evenimentului cultural ZILELE COMUNEI CORNU ediţia a XIIIa  “  
Sărbătoarea florilor de tei”  13-14 iulie 2019, noi ........................................ vă transmitem alăturat 
plicul /coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând în original şi într-un numar de 2 copii : 

a) propunerea tehnică; 

b) propunerea financiară; 

c) documente care însoţesc oferta. 

Plicul cuprinde oferta societăţii noastre şi nu trebuie deschis până la ......ora.... 

Avem speranţa că oferta noastră este admisibilă şi va satisface cerinţele stabilite. 

 
Data completării:       
 

  
 
      Ofertant, 
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                                                                                                                              NR........../...........2019 
 
 
 
 

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII 
NR........../...........2019 

 
 

 
Între : 
1. S.C. ……………… S.R.L., cu sediul în ................,  strada .............., nr. ........., bl. .......... , ap. ........, 
jud. Prahova, telefon: ..............., număr de înmatriculare ..............., cod identificare fiscală : 
........................, cont IBAN ..............................................,– Trezoreria ......................, 
reprezentată prin ............................................., în calitate de Prestator, pe de o parte,şi 
 
 
2. COMUNA CORNU, cu sediul in com. Cornu, B-dul. Eroilor, nr. 16, jud. Prahova, cod 
identificare fiscală 2845680, cont RO45TREZ52224510220xxxxx – Trezoreria Câmpina, 
reprezentată prin primar Nanu Cornel, în calitate de Beneficiar, pe de altă parte. 
 

OBIECTUL CONTRACTULUI 
 

Obiectul contractului este colaborarea părților în scopul realizării unui eveniment cultural 
Destinat publicului larg ce va avea loc în data de 13-14 iulie 2019, în com. Cornu, jud. Prahova. 
 
 În cadrul acestui eveniment cultural prestatorul va asigura : 
 
NR. 
CRT. 

FORMAŢIE / ARTIST / PREZENTATOR OFERTĂ 

SÂMBĂTĂ, 13 IULIE 2019  
1. CONSTANTIN ENCEANU  
2. NICO  
3. ALEX VELEA  
4. ELENA GHEORGHE  
 TOTAL 1  
 

 
NR. 
CRT. 

FORMAŢIE / ARTIST / PREZENTATOR OFERTĂ 

DUMINICĂ,  14 IULIE 2019  
1. CRISTINA TURCU PREDA  
2. FLORIN VASILICA  
3. SPEAK&STEFANIA  
4. LOREDANA  
 TOTAL 2   
 
În cadrul spectacolului artistic, prestatorul, va oferi şi următoarele servicii: 



 
SPECIFICAŢII CERINŢE  OFERTĂ 

PREZENTATOR EVENIMENT 13-14 iulie 0 
SCENA ŞI INSTALAŢIE SUNET 
ŞI LUMINI, ECRAN ADIŢIONAL 
SCENĂ 

-Scenă de dimensiuni 12*10 m, 
sunet 40kw, mixer profesional 48 
canale, 6 microfoane wireless, 
lumini: 4 spoturi, 12 trackere, 8 
wash, 2 Fresnelle, 2 blindere, 1 
Fallow Spot, 1 comandă lumini, 2 
maşini de fum 
sau echivalent 

 

DECOR SCENĂ ŞI 
ARANJAMENTE FLORALE 

20 buc.  

FILMARE ŞI SERVICII FOTO 100 foto / 2 zile + editare 
Filmare 3 ore / 2 zile + editare 

 

SPECTACOL EFECTE 
PIROTEHNICE 

10 minute foc artificii  

MATERIALE PUBLICITARE -3 buc. banner stradal 
(2 buc. 6*1,2 m dublă față,  
  1 buc. 9 m*1,5m față) 
-100 buc. afişe A2+policromie 
-30 buc. pliante 
-120 buc. diplome A4+policromie 
-editare album foto 
-editare filmare 

 

CHELTUIELI MASA   
IMPOZIT   
TOTAL   
 
 Prezentul contract este valabil începând cu data semnării lui și încetează la data la care 
toate obligațiile ce decurg în prezentul contract sunt onorate. 
 

1. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI 
 

1.1 Să organizeze evenimentul în conformitate cu legislația în vigoare la data si orele 
menționate. 

1.2 La locul de desfășurare al evenimentului BENEFICIARUL se obligă să pună la dispoziția 
artiștilor un vestiar în apropierea scenei.  

1.3 Înaintea începerii spectacolului BENEFICIARUL va facilita efectuarea probelor de sunet 
necesare bunei desfășurări a programului susținut de artiști. 

1.4 Să asigure securitatea artiștilor înainte, în timpul și după reprezentație. 
1.5 BENEFICIARUL are obligația să nu afecteze sau să compromită imaginea artiștilor prin : 

prezentarea neadecvată a acestuia în mass-media (radio, T.V., presa scrisă) sau prin 
afișe, bannere, flayere, sau orice alte materiale promoționale ale concertului. 
Prezentarea materialelor promoționale în orice gen de material în presa scrisă sau 
online se va face numai cu acordul Prestatorului în prealabil. BENEFICIARUL are dreptul 
să filmeze reprezentația artiștilor doar cu acordul Prestatorului. 



1.6 BENEFICIARUL va depune toate eforturile pentru a corecta punerea în valoare a 
desfășurării reprezentației artiștilor prin sonorizare, lumini și prezentare adecvate, în 
caz contrar artiștii își rezervă dreptul de a nu susține programul artistic. 

1.7 Să păstreze confidențialitatea acestui contract. 
 
2. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI 

 
2.1 PRESTATORUL va realiza un spectacol artistic având distribuția scenică menționată și va 

respecta îndeplinirea serviciilor conexe prezentate în anexa la contract. 
2.2 PRESTATORUL garantează că artiștii vor susține la cel mai înalt nivel momentul artistic 

în cadrul evenimentului mai susmenționat. 
2.3 Se obligă să păstreze confidențialitatea acestui contract. 

 
3. VALOAREA CONTRACTULUI, MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ 

 
3.1 BENEFICIARUL se obligă să plătească Prestatorului suma de ………….. lei, această sumă 

fiind folosită în conformitate cu statutul său, conform anexei la contract. 
3.2 Contravaloarea serviciilor se va plăti prin ordin de plată. 
3.3 Se poate acorda un avans de maxim 30%  până la data susţinerii evenimentului,  iar 

diferenţa se va achita nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data de 14 iulie 2019, cu 
respectarea articolului 54, alin.(8) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale 

3.4 Orice întârziere a plății va fi penalizată cu 1% din suma totală pentru fiecare zi de 
întârziere, iar în cazul în care Beneficiarul va întârzia mai mult de 100 de zile plata, 
penalitățile pot să depășească valoarea contractului. 
 

4. NOTOFICĂRI 
 

4.1 Rezilierea contractului poate fi cerută de orice parte când cealaltă nu și-a îndeplinit 
parțial sau total obligațiile la care s-a angajat prin prezentul contract. 

4.2 Pentru întârzieri în îndeplinirea obligațiilor sau neîndeplinirea acestora, partea vinovată 
datorează celeilalte părți și daune interese potrivit legii. 

4.3 În caz de neînțelegere pe cale amiabilă, instanta pentru soluționarea neînțelegerilor 
dintre părți este instanta din raza de unde își are sediul social BENEFICIARUL. 

 
5. FORȚA MAJORĂ 

 
5.1 Cazurile de forță majoră exonerează de orice răspundere partea care a invocat-o în 

condițiile legii. 
5.2 În caz de boală, accident etc. justificat prin certificat medical sau alt act justificativ, 

Prestatorul își rezervă dreptul de a rezilia contractul în numele artiștilor sau de a 
renegocia de comun acord între părți (artiști-beneficiar) susținerea contractului de 
către un alt artist din oferta agenției. 

5.3 Dacă forța majoră durează 60 de zile, oricare parte este în drept să ceară rezilierea 
contractului. 

5.4  În cazul unor condiţii meteorologice nefavorabile, care pot influenţa desfăşurarea sau  
anularea evenimentului, prestatorul va conveni împreună cu beneficiarul, asupra 
desfăşurării evenimentului sau a programului artistic la o dată ulterioară, cu ocazia 
organizării unor evenimente cultural – artistice. 
 



 
6. CLAUZE FINALE 

 
6.1 Părțile garantează că evenimentul se încadrează în sfera manifestărilor culturale ce au 

ca scop orice efect promovarea muzicii românești și a culturii tradiționale românești, 
producția având scop non-patrimonial pentru Prestator. 

6.2 Eventualele divergențe între părți se vor soluționa pe cale amiabilă, în caz contrar, de 
către instanta de judecată din raza de unde își are  sediul Prestatorul. 

 
Acest contract a fost semnat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, la 

data de ……………..2019. 
 

      Achizitor  COMUNA CORNU,                                                                           PRESTATOR,  BENEFICIAR, 
                                                                                                                                         SC …………………….. S.R.L. 
                                                                                                                                 
 



 
ANEXĂ CONTRACT 

- conform ofertă tehnică şi financiară – 
 

PRESTATORUL va realiza un spectacol artistic având următoarea distribuţie scenică: 
 

I. TABEL 1 
                                                                                                                                                       LEI 

NR. 
CRT. 

FORMAŢIE / ARTIST / PREZENTATOR OFERTĂ 

SÂMBĂTĂ, 13 IULIE 2019  
1. CONSTANTIN ENCEANU  
2. NICO  
3. ALEX VELEA  
4. ELENA GHEORGHE  
 TOTAL 1  
 
 

II. TABEL 2 
                                                                                                                                                           LEI 

NR. 
CRT. 

FORMAŢIE / ARTIST / PREZENTATOR OFERTĂ 

DUMINICĂ, 14 IULIE 2019  
1. CRISTINA TURCU PREDA  
2. FLORIN VASILICA  
3. SPEAK&STEFANIA  
4. LOREDANA  
 TOTAL 2   
 
În cadrul spectacolului artistic, prestatorul, va oferi şi următoarele servicii: 
 

III. TABEL 3 
                                                                                                                                                             LEI 

SPECIFICAŢII CERINŢE MINIME OFERTĂ 
PREZENTATOR EVENIMENT 13-14 iulie 0 
SCENA ŞI INSTALAŢIE SUNET ŞI 
LUMINI, ECRAN ADIŢIONAL 
SCENĂ 

-Scenă de dimensiuni 12*10 m, 
sunet 40kw, mixer profesional 48 
canale, 6 microfoane wireless, 
lumini: 4 spoturi, 12 trackere, 8 
wash, 2 Fresnelle, 2 blindere, 1 
Fallow Spot, 1 comandă lumini, 2 
maşini de fum 
sau echivalent 

 

DECOR SCENĂ ŞI 
ARANJAMENTE FLORALE 

20 buc.  

FILMARE ŞI SERVICII FOTO 100 foto / 2 zile + editare 
Filmare 3 ore / 2 zile + editare 

 

SPECTACOL EFECTE 10 minute foc artificii  



PIROTEHNICE 
MATERIALE PUBLICITARE -3 buc. banner stradal 

(2 buc. 6*1,2 m dublă față,  
  1 buc. 9 m*1,5m față) 
-100 buc. afişe A2+policromie 
-30 buc. pliante 
-120 buc. diplome A4+policromie 
-editare album foto 
-editare filmare 

 
 
 
 
 
 

 
 

CHELTUIELI MASA   
IMPOZIT   
TOTAL   

 
 

Total ofertă financiară: 184.000 lei, exclusiv TVA. 
 

Anexa a fost semnat în 2 (două) exemplare, câte una pentru fiecare parte, la data de …... 
 
 

 
 
PRESTATOR,                                                                                      BENEFICIAR, 
……………………….. S.R.L.                                                                 COMUNA CORNU 
………………………………….                                                                   Cornel NANU 
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