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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDGIDIA 
905600,  Str .Decebal, nr.35, 

tel 0241/820800, fax 0241/810619 
e-mail: office@primaria-medgidia.ro 

primaria-medgidia.ro 

 

APROBAT, 

PRIMAR 

 

 

 

 

CAIET DE SARCINI 

 

privind achiziția serviciilor de organizare a unei editii a Festivalului de jocuri si reconstituiri 

istorice pentru implementarea proiectului „Culture in Eternity” cod proiect RO-BG 423 

 

I. Autoritatea contractantă: UAT Municipiul Medgidia, cu sediul în str. Decebal nr.35, 

Medgidia, Județul Constanța, tel/fax: 0241/820.800 / 0241/810.619 

      Denumirea contractului: prestarea serviciilor de organizare a unei editii a Festivalului de 

jocuri si reconstituiri istorice pentru implementarea proiectului „Culture in Eternity” cod proiect RO-

BG 423; 

Locația prestării serviciilor: sediul indicat de Primăria Municipiului Medgidia, respectiv 

Stadionul Municipal „Iftimie Ilisei”. 

 

II. Reglementări  legislative : 

 Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările și completările ulterioare 

 Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 

privind achiziţiile publice; 

 Contractul de finantare nr. 100723/05.09.2018 (MDRAPFE) și 22829/12.09.2018 (UAT 

MUNICIPIUL MEDGIDIA); 

 Ghidul Solicitantului, condiții specifice pentru programulINTERREG V-A Romania-Bulgaria 

2014-2020, Axa Prioritară 2 - O regiune Verde, Obiectiv Specific - 2.1. Îmbunătățirea utilizarii 

durabile a resurselor și patrimoniului natural și a patrimoniului cultural; 

 

III. Rezumatul proiectului 

Municipiul Medgidia implementeaza avand calitatea de partener, alaturi de Primaria Oraşului Elena, 

Regiunea Veliko Târnovo, Bulgaria (aplicant), în cadrul programului INTERREG V-A Romania-

Bulgaria 2014-2020, Axa Prioritară 2 - O regiune Verde, Obiectiv Specific - 2.1. Îmbunătățirea 

utilizarii durabile a resurselor și patrimoniului natural și a patrimoniului cultural, proiectul “Culture 

in Eternity”. 

Titlul proiectului:„Culture in Eternity”, cod proiect RO-BG 423. 

Sursa de finanţare: Programul INTERREG V-A Romania-Bulgaria 2014-2020, Axa Prioritară 2 - O 

regiune Verde, Obiectiv Specific - 2.1. Îmbunătățirea utilizarii durabile a resurselor și patrimoniului 

natural și a patrimoniului cultural; 
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Durata de implementare: de la data semnării contractului de finanţare, respectiv 05.09.2018 şi până 

la finalizarea implementării proiectului, respectiv septembrie 2021. 

Obiectivul general al proiectului constă în conservarea patrimoniului cultural pentru a aduce valoare 

adaugata întregii regiuni Romania – Bulgaria şi îmbunătățirea utilizarii durabile a resurselor culturale 

între parteneri.Obiectivul general sustine Axa Prioritară 2 - O regiune Verde, Obiectiv Specific - 2.1. 

Îmbunătățirea utilizarii durabile a resurselor și patrimoniului natural și a patrimoniului cultural. 

 

 

IV. Sursele de finanțare: Buget Local, Buget de Stat, FEDR 

V. Obiectul achiziţiei publice: 

 

• Organizarea unei editii a Festivalului de jocuri si reconstituiri istorice; 

VI. Specificatii tehnice/Cerinte minime obligatorii 

 

 
Pentru organizareaFestivalului de Jocuri si Reconstituiri Istorice, care se va desfasura pe durata a 

4 zile calendaristice, prestatorul asigura urmatoarele servicii: 

 

 

LOT 2 

Pentru partea de reconstituiri istorice: 

 

Evenimentul se va desfășura în incinta Complexului Sportiv „Iftimie Ilisei” și pe Stadionul 

Municipal. 

 

Programul activităților pe zile (09-12 septembrie 2021): 
 

Ziua I – 09 septembrie 2021 

- Paradă desfășurată pe arterele principale din Medgidia 

- Deplasare la stadion şi poziţionarea pentru ceremonia de deschidere 

- Ceremonia de deschidere a Festivalului 

Ziua II – 10 septembrie 2021– perioada reconstituită - ANTICHITATE  

- Activități în tabere : demonstrații de meșteșuguri, antrenamente, lupte demonstrative, 

interacţiunea cu publicul, fotografii                      

- Reprezentații în arena stadionului   

- Minim 2 momente istorice reconstituite 

- Prezentarea taberelor tematice și a asociațiilor de reconstituire istorică 

Ziua III – 11 septembrie 2021- perioada reconstituită – EVUL MEDIU  

- Activități în tabere : demonstrații de meșteșuguri, antrenamente, lupte demonstrative, 

interacţiunea cu publicul, fotografii                      

- Reprezentații în arena stadionului   

- Minim 2 momente istorice reconstituite 

- Prezentarea taberelor tematice și a asociațiilor de reconstituire istorică 
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Ziua IV – 12 septembrie 2021 - perioadă reconstituită – EPOCILE MODERNĂ ȘÎ 

CONTEMPORANĂ  

- Activități în tabere : demonstrații de meșteșuguri, antrenamente, lupte demonstrative, 

interacţiunea cu publicul, fotografii     

- Reprezentații în arena stadionului   

- Prezentarea asociațiilor specializate pe această perioadă istorică - Reconstituire bătălii  

- Intrarea în arena stadionului a tuturor asociaţiilor şi poziţionarea lor pentru ceremonia de 

închidere a festivalului 

- Marea bătălie cu perne 

 

Asigurare logistică/recuzită 

Se va asigura: prezența a minim 200 de reenactori, reprezentanți ai asociațiilor de reconstituire 

istorică, echipamentul gladiatorilor, combatanților, costumațiile tuturor participantilor implicați, 

precum și echipamentul conex : arme, armuri, armament, de către prestator.  

Programul prestațiilor artistice se va desfășura în intervalul orar 10.00 – 20.00 în fiecare zi de 

festival.   

Asigurare realizare filmare in toate cele 4 zile ale festivalului, productie video film reconstituiri istorice 

2021, cu o durata de minim 30 de minute. 

Prestatorul va fi responsabil pe durata întregului eveniment de: 

• Serviciile minime obligatorii aferente organizării vor fi: asigurarea participării artiștilor 

(actorilor), conform cerințelor de mai sus, asigurarea amenajării locațiilor de desfășurare 

a taberelor; 

• Pentru susținerea prestațiilor artistice constând în reconstituiri istorice, prestatorul va 

asigura logistica necesara în activitățile enumerate mai sus în conformitate cu programul 

festivalului.  

• În toate cazurile prestatorul va asigura transportul, cazarea, mesele și prestația 

participanților (pentru toți reprezentanții participanți în calitate de actori la eveniment), 

pe cheltuiala sa exclusivă, precum și orice alte servicii, care nu sunt prevăzute, dar care 

reiese pe parcurs că sunt necesare pentru buna desfășurare a evenimentului.  

 

VII. Valoarea estimată a achizitiei: 398.000,00 lei fara TVA– Lot 2 – Servicii de reconstituiri 

istorice, din care 195.741,624 lei fara TVA (TVA aferent cheltuielii eligibile este eligibil) cheltuiala 

eligibila conform buget proiect si Programul aprobat al achizitiilor publice aferente proiectului. 
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VIII. Durata de prestare a serviciilor: conform referatului de necesitate, începe odată cu 

semnarea contractului de achiziţie publică şi se încheie in luna septembrie 2021.Orice 

modificare privind durata prestării serviciilor se va face de comun acord prin act adițional și 

fără ajustarea preţului. 

 

Nota: In eventualitatea in care evenimentul nu se poate organiza din cauza conditiilor 

pandemice COVID-19, acesta va fi reprogramat pentru o data ulterioara, nu mai tarziu 

de 30.06.2022, fara a implica costuri financiare aditionale sau penalitati in sarcina 

achizitorului. 

 

 

IX. Durata de valabilitate a ofertei va fi de 90 de zile 

X. Plata facturii/lor fiscale se va face în termen de 30 de zile calendaristice de la acceptarea 

facturii/lor, în baza proceselor verbale de receptie a serviciilor prestate. 

 

XI. Reguli de eligibilitate: 

    Se vor respecta cerintele din fisa de date a achizitiei și prezentul caiet de sarcini. 

 

XII. Elaborarea ofertei: 

Ofertantul va elabora oferta astfel încât aceasta să respecte cerințele caietului de sarcini, iar 

oferta financiară nu trebuie să depășească bugetul alocat pentru lotul respectiv. 

În cazul în care oferta financiară nu se încadrează în bugetul alocat activității, oferta va fi 

respinsă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Întocmit, 
                   


