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Aprobat 

DIRECTOR 

Zvetlana Ileana Preoteasa 

 

 

REGULAMENT APEL DESCHIS 

în vederea identificării unui partener pentru organizarea târgului tematic  

ce urmează a se desfășura pe platoul central din Bulevardul Decebal, nr.11, sector 3 din 

perioada  27.11 – 26.12.2021 

 

I. INFORMAȚII PRIVIND ORGANIZATORUL 

Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București - PROEDUS este un  

serviciu public de interes local al Municipiului București, cu personalitate juridică, finanțat din 

subvenții de la Bugetul Local al Municipiului București și din venituri proprii.  

Obiectul principal de activitate al Centrului de Proiecte Educaționale și Sportive 

București – PROEDUS se referă în principal la: 

a) Pregătirea extracurriculară şi dezvoltarea unor aptitudini şi abilităţi în cadrul unor 

proiecte şi programe adresate preşcolarilor şi elevilor, cadrelor didactice și personalului 

didactic auxiliar din mediul preuniversitar bucureştean, respectiv cu vârstă de până la 

20 de ani;  

b) organizarea unor cursuri şi stagii de formare pentru preşcolari și elevi din mediul 

preuniversitar bucureştean, părinţi, cadre didactice, personal didactic auxiliar, consilieri 

şi promotori ai activităţilor socio-educative, cultural-artistice, turistice, sportive şi de 

divertisment, cu scopul implicării efective a acestora în programele şi proiectele 

derulate de PROEDUS;  

c) stimularea creativităţii, spiritului întreprinzător şi iniţiativelor  preşcolarilor şi elevilor 

din mediul preuniversitar bucureştean, venind în întâmpinarea nevoilor comunităţii prin 

pregătirea tinerei generaţii pentru o viaţă sănătoasă, pentru conştientizarea opţiunilor 

pentru carieră, pentru lucrul în echipă şi pentru stimularea competitivităţii într-o 

societate în care meritocraţia, recunoaşterea implicării, efortului şi performanţei să fie 

modelul de reuşită socio-profesională; 

d) prestarea de servicii educaţionale şi sportive prin asigurarea conceptului de ansamblu şi 

al sprijinului logistic necesar pentru realizarea unor acţiuni, proiecte şi programe 

educative, sportive, cultural-educaţionale, artistic-educaţionale, turistice, ecologice, 

cultural-artistice, multimedia, civice, sociale, de divertisment şi de interes local; 
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e) iniţierea, organizarea şi derularea unor acţiuni proiecte şi programe proprii, acordarea 

de sprijin financiar, pe bază de selecţie, pentru realizarea unor proiecte şi programe 

educative, sportive, cultural-educaţionale, artistic-educaţionale, turistice, ecologice, 

cultural-artistice, multimedia, civice, sociale, de divertisment. 

 

II. OBIECTUL PREZENTULUI REGULAMENT  

 

Prezentul regulament constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de 

către fiecare aplicant formularul de participare în cadrul prezentului apel deschis.  Cerințele 

impuse vor fi considerate ca fiind minime și obligatorii. Propunerea aplicantului care conține 

caracteristici inferioare celor prevazute în regulament va fi considerată neconformă și va fi 

respinsă.  

Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București - PROEDUS lansează apelul 

deschis în vederea identificării unui partener pentru organizarea târgului tematic cu ocazia 

sărbătorilor de iarnă pe platoul situat în Bulevardul Decebal, Nr. 11, Bloc S14, Sector 3, 

București. Târgul va fi organizat în perioada 27.11-26.12.2021 în condiții tehnico-

organizatorice corespunzătoare și în conformitate cu planificarea stabilită de către Organizator.   

Prin partener se înțelege orice operator economic care poate îndeplini condițiile 

menționate în prezentul Regulament. 

Proiectul educațional – cultural  a fost structurat astfel încât să se desfășoare pe zone cu 

tematici diferite, după cum urmează: 

Zona I – Primire vizitatori, punct de informare și verificare 

Zona II - Spații expoziționale și alimentație 

Zona III – Spații dedicate jocurilor de iarnă  

Zona IV -  Ateliere tematice   

Zona V  - Spații de relaxare 

Zona VI -  Activități artistice și decor   

 

III. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE PRIVIND APLICANȚII 

Avand în vedere natura și obiectul contractului de parteneriat, încheierea acestuia se va 

realiza în conformitate cu normele procedurale interne.  

Condiții minime și obligatirii de calificare a Aplicantului:  

- Este entitate juridică înființată și/sau care funcționează în condițiile legii române; 

- Nu a intrat în incapacitate de plată sau față de aceasta nu s-a deschis procedura 

insolvenței, conform prevederilor Legii nr. 85/2014 cu modificările și completările 

ulterioare, și nu are conturile blocate; 
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- Și-a îndeplinit obligațiile cu privire la plata contribuțiilor la bugetul de stat consolidat 

și la bugetul local sau plata altor taxe sau contribuții, după caz, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare; 

- Face dovada participării în cadrul unor evenimente similare (târguri, evenimente 

cultural – artistice etc). 

 

IV. DESCRIEREA EVENIMENTULUI 

 

Evenimentul implică organizarea unui târg tematic cu ocazia sărbătorilor de iarnă, 

dedicat în special copiilor bucureșteni, familiilor acestora și publicului larg în general. Perioada 

de desfășurare a târgului este cuprinsă în perioada 27 noiembrie -  26 decembrie 2021, ora 

22:00. Toate zonele prezentate vor fi realizate pe platoul din Bulevardul Decebal Nr. 11, Bloc 

S14, Sector 3, București, conform anexelor prezentului document. 

Perioada de amenajare va fi cuprinsă între data de 16.11.2021 și cel târziu în data de 

27.11.2021, ora 08:00. Perioada de dezafectare va fi cuprinsă între data de 26.12.2021, ora 

22:00 și cel târziu în data de 31.12.2021. 

Programul târgului este următorul: 

- de luni până duminică, în intervalul orar 10:00 - 22:00, excepție fac zilele de 25 și 26 

decembrie când programul va fi în intervalul orar 14:00 – 22:00. 

Organizatorul își rezervă dreptul de a aduce modificări programului vor fi comunicate 

Partenerului cu minimum 24 de ore înainte. 

Ținând cont de obiectivele Centrului de Proiecte Educaționale și Sportive București – 

PROEDUS, menționate anterior, organizarea spațiului și evenimentului trebuie să fie cât mai 

atractivă pentru publicul țintă. Tematica abordată pentru întregul concept va fi „Fabrica de 

cadouri a lui Moș Crăciun”. Astfel, fiecare zonă va avea elemente în concordanță cu tematica 

menționată anterior. Se propune amenajarea unui spațiu cu: activități educativ –recreative, 

elemente de animație socio – stradală, zone de petrecere a timpului liber, astfel: 

 

A. Zona I – Primire vizitatori, punct de informare și verificare 

 

În cadrul acestei zone solicităm amenajarea unui spațiu unic de acces dedicat 

vizitatorilor în scopul verificării documentelor necesare conform reglementărilor în vigoare în 

ceea ce privește contextul pandemic actual. Accesul vizitatorilor se va efectua în condițiile 

reglementate de legislația în vigoare referitoare la prevenirea și combaterea efectelor 

pandemiei de COVID 19.  

          În egală măsură, în cadrul acestei zone se dorește existența unui punct de informare 

dedicat tuturor vizitatorilor. Întreg spațiul de derulare al târgului va fi delimitat de către  

Organizator astfel încât accesul vizitatorilor să nu poată fi efectuat printr-o altă zonă față de 

cea indicată mai sus. De asemenea menționăm că Partenerul nu va avea posibilitatea să 

amplaseze elemente aparținând târgului în afara spațiului de derulare al acestuia. 
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           Organizatorul va asigura garduri delimitatoare pentru întreg spațiul de derulare al 

târgului, politica de prelucrare a datelor și o persoană care să sprijine derularea activităților din 

zona de informare și primire vizitatori. 

 

B. Zona II -  Spații expoziționale și alimentație 

În cadrul acestei zone, Organizatorul va asigura un număr de 10 căsuțe confecționate 

din lemn, cu dimensiune de 2x2 m pe care Partenerul le va ocupa cu activități descrise în cele 

ce urmează: 

 

1. Minim 2 food truck-uri dedicate produselor alimentare și băuturilor specifice 

sezonului de iarnă, ținându-se cont de diversificarea produselor expuse. Nu este permisă 

participarea comercianților care doresc să prepare produse alimentare la grătar sau care 

emit degajări de fum. 

2. 10  căsuțe dedicate produselor nealimentare specifice sezonului de iarnă. În cadrul 

acestor căsuțe vor fi permise activități care includ expunerea și comercializarea jucăriilor, 

globurilor, cadouri, activităților meșteșugărești tradiționale, produse alimentare ambalate 

cât și băuturi (de exemplu: turtă dulce, acadele, prăjituri, cafea, ceai, sucuri etc.) etc. În 

cadrul acestor construcții, Partenerul va ține cont de diversificarea produselor expuse și de 

faptul că strict interzisă desfășurarea oricăror tipuri de activități specifice alimentației 

publice (gătit pe loc) în zona destinată acestor comercianți, destinația acestei zone fiind 

fermă. 

 

C. Zona III – Spații dedicate jocurilor de iarnă  

  Amplasarea spațiilor dedicate jocurilor de iarnă revine în sarcina Parteneruluiului, însă 

acesta va ține cont de armonizarea întregului concept propus și asigurarea accesului vizitatorilor 

la toate atracțiile fără a crea aglomerări.  

  Se propune amplasarea a cel puțin următoarelor elemente: 

 

a. Patinoar artificial fără gheață cu o capacitate de maximum 50 de persoane concomitent, 

care să respecte standardele europene aplicabile privind exploatarea în condiții de 

securitate și siguranță. Partenerul va asigura echipamentul necesar vizitatorilor pentru 

participarea la activitate (patine pe mărimi diferite și potrivite pentru toate categoriile de 

vârstă, protecții, elemente de sprijin pentru începători etc)  

În acest sens, se va amplasa o construcție temporară în concordanță cu tematica spațiului 

necesar depozitării echipamentului menționat anterior. Mobilierul din interiorul căsuței va fi 

pus la dispoziție de către operator, care va asigura și amenajarea unei zone de schimbare a 

patinelor. Operatorul va asigura personal specializat propriu pentru gestionarea participanților, 

va asigura dezinfectarea periodică a echipamentului și zonelor utilizate frecvent de către 

vizitatori, utilizând substanțe virucide și bactericide avizate de către OMS/INSP. Acesta va fi 

amplasat conform specificațiilor/avizului administratorului domeniului public, respective 

Primăria sectorului 3. 
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b. Trenuleț cu o capacitate de minimum 10 persoane. Partenerul va asigura personal 

specializat pentru manipularea acestuia. Se propune amplasarea șinelor astfel încât să nu 

afecteze accesul vizitatorilor la celelalte atracții din cadrul târgului. Partenerul va asigura 

dezinfectarea după fiecare cursă a zonelor utilizate frecvent de către vizitatori, utilizând 

substanțe virucide și bactericide avizate de către OMS/INSP. Operatorul va asigura 

personal specializat propriu pentru gestionarea participanților. Aspectul trenulețului se 

impune a fi în concordanță cu tematica târgului. Acesta va fi amplasat conform 

specificațiilor/avizului administratorului domeniului public, respective Primăria sectorului 

3. 

 

OPȚIONAL!  Partenerul poate amenaja: 

a. Zonă de joacă. În cadrul acestei zone se pot amenaja igluuri artificiale, un derdeluș,  

existând posibilitatea amplasării unor tunuri de zăpadă artificiale pentru crearea atmosferei de 

iarnă. În egală măsură se pot organiza jocuri de iarnă precum: bătăi cu bulgări, aruncatul de 

bulgări la țintă sau orice alte activități similare. Partenerul va asigura personal specializat 

pentru organizarea competițiilor și evitarea aglomerărilor. 

b. un spațiu special amenajat în scopul comercializării de brazi în cadrul târgului.  

 

D. Zona IV -  Ateliere tematice   

 

Se propune amenajarea unor spații dedicate copiilor care să fie compuse din mese și 

scaune/bănci astfel încât să nu afecteze accesul vizitatorilor la celelalte atracții din cadrul 

târgului. În cadrul acestor ateliere, copiii vor putea confecționa cadouri în concordanță cu 

tematica târgului. Cadourile pot fi colectate în urnele special amenajate (puse la dispoziție de 

către Organizator) în cadrul campaniei ”Dăruiești în București”. Pentru mai multe informații 

despre această campanie a se vedea pe site-ul www.proedus.ro. 

Partenerul va asigura resursele și materialele necesare derulării atelierelor și va asigura 

dezinfectarea spațiilor după fiecare serie de copii. Partenerul va asigura personal specializat 

pentru derularea activităților și pentru instructajul participanților. Exemple de ateliere: pictarea 

globurilor de iarnă, realizare felicitări tematice, confecționare de personaje specifice sezonului 

de iarnă (om de zăpadă, ren, Moș Crăciun etc), confecționare și ornare brad de Crăciun, cutie 

de cadou etc. Fiecare participant va putea păstra cadoul realizat. Se vor folosi materiale 

nontoxice, utilizate cu ușurință de către copii și care respectă reglementările legislative în 

vigoare.  

De asemenea, se propune amenajarea unui spațiu de storytelling dedicat copiilor.  
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E. Zona V  - Spații de relaxare/așteptareÎn cadrul acestor spații se propune 

amenajarea unor elemente care să permită vizitatorilor (adulților) staționarea organizată în 

timpul în care copiii acestora participă la activitățile din cadrul târgului. Astfel, pot fi amplasate 

bănci sau elemente similare în concordanță cu tematica spațiului. Partenerul va asigura un 

număr suficient de elemente astfel încât să nu creeze aglomerări în cadrul târgului. Partenerul 

va asigura dezinfectarea după fiecare cursă a zonelor utilizate frecvent de către vizitatori, 

utilizând substanțe virucide și bactericide avizate de către OMS/INSP. 

 

V. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

 

V.1 ORGANIZATORUL 

 

În cadrul târgului tematic Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – 

PROEDUS, în calitate de Organizator, va asigura următoarele: 

- Domeniul public, respectiv spațiul de derulare al târgului situat pe platoul din 

Bulevardul Decebal, Nr. 11, Bloc S14, sector 3 București, cu o suprafață totală de 

2200 mp;  

- Garduri necesare împrejmuirii spațiului de derulare al târgului; 

- 10 căsuțe confecționate din lemn, cu dimensiuni de 2X2m, dedicate expozanților în 

condițiile menționate anterior, precum montajul și demontajului acestora; 

- Extinctoare tip P6 pentru fiecare căsuță în parte; 

- Necesarul de energie electrică pentru Zona II lit. a) va fi de 15kw/oră/food truck, 

respective pentru ZONA II lit.b) va fi de 4kw/oră/căsuță. Necesarul de energie 

electrică pentru restul zonelor va fi stabilit ulterior de comun accord în funcție de 

capacitate/necesar.  

- Toate avizele necesare derulării în condiții optime a târgului; 

- Serviciile de pază și intervenție zilnic în intervalul orar 10:00-22:00, în perioada 

27.11-26.12.2021, respectiv pază materială în intervalul orar 22:00 – 10:00; 

- Servicii de prevenire și stingere a incendiilor prin asigurarea servanților și cadrelor 

tehnice necesare, în intervalul orar 10:00-22:00, în perioada 27.11-26.12.2021; 

- Servicii de acordare a primului ajutor în intervalul orar 10:00-22:00, în perioada 

27.11-26.12.2021; 

- Servicii de curățenie, igienizare și colectare a deșeurilor menajere din incinta 

târgului; 

- Toalete ecologice destinate publicului; 

- Grup sanitar dedicat personalului în incinta Muzeului Copiilor; 

- Resursa umană necesară pentru coordonarea și animarea spațiului în toate punctele 

de interes; 

- Decorul locației în concordanță cu tema evenimentului: poartă de acces, decorațiuni 

pentru fiecare căsuță în parte, brazi, ghirlande luminoase, etc; 
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- Muzica ambientală prin implicarea partenerilor media și echipamentul de sonorizare 

necesar; 

- Va încheia contracte și va fi responsabil de achitarea sumelor datorate operatorilor 

economici prestatori de servicii menționați anterior. 

- În cazul în care amplasamentul permite se poate realiza amenajarea unui spațiu 

dedicat reprezentațiilor artistice și asigurarea programului artistic. 

- Fotografierea și realizarea unor materiale video cu imagini din timpul proiectului; 

Drepturile de autor asupra operelor constând în conținut video și foto vor aparține 

în exclusivitate PROEDUS pe o durată nedeterminată de timp asupra tuturor 

activităților realizate pe perioada contractuală. 

- Promovarea evenimentului prin toate canalele sale de promovare, menționând 

numele Partenerului, în egelă măsură în organizarea evenimentului. 

Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS, în calitate de 

Organizator, va pune în aplicare toate măsurile de prevenire a contaminării cu virusul SARS-

CoV-2 conform legislației și reglementărilor în vigoare. 

Deasemenea, Organizatorul va fi responsabil și de respectarea normelor P.S.I. și de 

instructajul angajaților săi participanți pe toată perioada de derulare a târgului.  

V.2 PARTENERUL 

Contribuția Partenerului în cadrul evenimentului va consta în: 

- realizarea unui concept integrat, complex și detaliat, obligatoriu în funcție de 

specificațiile minime menționate mai jos, a anexelor prezentului regulament și a elementelor 

puse la dispoziție de către Organizator;  În baza legii Nr. 8/1996 privind drepturile de autor și 

drepturile conexe, cu toate completările și modificările sale ulterioare, drepturile de autor 

asupra creației de amenajarea locației vor fi cedate în regim de exclusivitate Centrului de 

Proiecte Educaționale și Sportive București PROEDUS, pe toată perioada derulării 

contractului. 

-  realizarea conceptului grafic; Partenerul va propune cel putin o varianata a conceptului 

grafil al evenimentului și va include elementele de identitate vizuală ale Organizatorului și 

Primăriei Municipiului București. Conceputul grafic final va fi stabilit împreună cu 

Organizatorul; Toate elementele grafice și de identitate vizuală vor fi stabilite și prezentate de 

Organizatorului, care poate să decidă asupra oricăror elemente componente ale acestora.  

- amenajare locației conform conceptului prezentat și acceptat de comun acord cu 

Organizatorul; 

- selectarea expozanților conform cerințelor prezentului regulament; 

- exploatarea tuturor elementelor din cadrul târgului, gestionarea încasărilor bănești și 

virarea către Organizator a sumei de minim 100.000 lei în termen de 5 zile de la semnarea 

Acordului de Parteneriat. 

 Obligațiile Partenerului ce decurg din organizarea în condiții optime, de siguranță și cu 

respectarea tuturor preverilor legale aplicabile a evenimentului sunt descrise în continuare: 
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În ceea ce privește amenajarea locației: 

- Partenerul va respecta calendarul și programul de montare și demontarea a întregii 

amenajări realizarea cu ocazia evenimentului; 

- Partenerul răspundere de protejarea pavajului pe suprafața ocupată, atât pe prioada 

montării și demontării târgului, dar și pe toată durata de desfățurare a acestuia. În 

acest sens, va asigura protejarea pavajului prin aplicarea de materiale confecționate 

din lemn/cauciuc/similar pentru toate punctele metalice; 

- Partenerul va ține cont de măsurile de protecția muncii, măsurile de protecția 

mediului, măsurile de prevenire a incendiilor, cunoscând faptul că încălcarea 

dispozițiilor legale cu privire la protecția muncii și prevenirea incendiilor pentru 

activitățile desfășurate de personalul din subordine, atrage întreaga răspundere 

disciplinară, administrativă, materială, civilă sau penală, după caz, potrivit legii a 

Prtenerului; 

- Partenerul cunoaște faptul că personalul va desfășura activitatea fără a afecta în 

vreun fel integritatea bunurilor și va răspunde din punct de vedere legal pentru 

eventualele pagube produse ca urmare a activității sale. 

- Partenerul este direct răspunzător de toate incidentele survenite pe toată perioada de 

derulare a târgului atunci când acestea sunt provocate de modalitatea de montare, 

amenajare, funcționare și dezafectare a obiectelor de orice natură amplasate în 

locație;  

- Partenerul va asigura amplasarea unor pubele în vederea colectării deșeurilor 

rezultate în urma derulării târgului; 

- Partenerul va asigura surse de energie electrică suplimentare față de cele puse la 

dispoziție de către Organizator; 

- Partenerulul va pune la dispoziție personal specializat care să asigure mentenanța 

aparaturilor/echipamentelor pe toată durata derulării târgului, intervenind în cel mult 

24 de ore de la sesizarea Organizatorului cu privire la eventualele disfuncționalități. 

- Sistemele de sonorizare și instalațiile de lumini, altele decât cele standard amplasate 

în locație de către Organizator, vor fi puse la dispoziție de către Partener; 

- Partenerul va asigura conectarea echipamentelor puse la dispoziție la sursele de 

energie electrică proprii sau puse la dispoziție de Organizator (cu excepția căsuțelor 

a coror conectică asigurată de Organizator) precum și necesarul de traverse aferente 

acestora. 

 

În ceea ce privește selectarea comercianților, expozanților și a operatorilor diferitelor 

elemente din cadrul târgului: 

 

a) Pratenerul va ține cont, în procesul de selecție a a comercianților, expozanților și 

operatorilor diferitelor elemente din cadrul târgului de cel puțin următoarele aspecte, 

fiind direct responsabil de nerespectarea acestora: 
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- Solicitarea documentelor care să ateste faptul că comerciantul/expozantul deține 

dreptul asupra produselor expuse sau comercializate; 

- Solicitarea certificatului unic de înregistrare; 

- Solicitarea Certificat constatator din care să rezulte că obiectul principal de 

activitate coincide cu activitatea întreprisă în cadrul târgului, dar și codul CAEN de 

comercializare a produselor prin standuri piețe și chioșcuri (pentru produse 

alimentare codul CAEN 4781);  

- Solicitarea avizelor emise de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru 

Siguranța Alimentelor pentru produsele expuse și comercializate în cadrul târgului, 

conform legislației în vigoare; 

- Solicitarea certificatelor de garanție și/sau calitate; 

- Să dețină casă de marcat fiscalizată conform legislației în vigoare; 

- Folosirea de materiale biodegradabile pentru ambalare și servire (hârtie de 

împachetat, pahare, farfurii, tacâmuri etc); 

- Solicitarea ca personalul participant (propriu sau extern) și care manipulează 

produsele alimentare în cadrul acestui târg să dețină documentele necesare conform 

măsurilor de prevenire a contaminării cu virusul SARS-CoV-2 conform legislației 

și reglementărilor în vigoare; 

- Solicitarea ca personalul care manipulează produse alimentare să facă dovada 

analizelor specifice în termenul legal; 

- Solicitarea ca fiecare expozant să facă dovada angajării cu contract de muncă (pe 

perioadă determinată sau nedeterminată) sau alte forme legale prevăzute de Codul 

Civil pentru pentru angajații care își desfășoară activitatea în stand pe perioada 

târgului. Pentru fiecare stand se vor prezenta documentele pentru toate persoanele 

care vor întreprinde activități; 

- Să respecte normele P.S.I. și ISU în vigoare și să dețină fișe de instructaj valabile 

pentru angajații care își desfășoară activitatea în cadrul târgului; 

- Să țină cont de specificul târgului în ceea ce privește amenajarea, în cazul food track 

ului; 

- Pentru expozanții care vor derula activități din care rezultă deșeuri care nu pot fi 

evacuate în rețeaua publică de canalizare, Partenerul va asigura sau va solicita din 

partea expozantului dovada contractării unui operator economic specializat în acest 

sens; 

- Luarea la cunoștință a regulamentului de participare și asumarea faptului că va 

respecta obligatoriu programul de derulare al târgului pe toată durata acestuia, 

interval orar 10:00-22:00, perioada 27.11-26.12.2021; 

- Partenerul va aduce la cunoștiință pentru fiecare comerciant/ expozant consumul de 

energie și tipul de branșament mofazat/trifazat; 
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- Menținere a curățeniei pe toată durata târgului pe suprafața ocupată de fiecare food 

track sau căsuță. În acest sens, fiecare expozant va asigura protejarea pavajului prin 

aplicarea de materiale confecționate din lemn/cauciuc/similar pentru toate punctele 

metalice amplasate sub food truck sau proximitatea acesteia; 

- Partenerul va asigura montarea de membrane impermeabile pentru toată suprafața 

interioară a food truck ului astfel încât acesta să nu păteze pavajul; 

- Partenerul avea acces pentru aprovizionare cu 2 ore înainte sau după programul de 

derulare al târgului și nu vor putea transporta produsele cu ajutorul unor 

autovehicule până la căsuță. În acest sens, pe pavaj se vor transporta produse cu 

ajutorul unor mașinării concepute în acest sens (lize, cărucioare etc), fără a deteriora 

pavajul/decorul urban sau copacii; 

- Trebuie să se țină cont de căile de accesul în spațiul de derulare al târgului pentru  

food truckuri, alimentarea acestora și alte operațiuni necesare; 

- Să țină cont de specificul târgului în ceea ce privește amenajarea căsuței; 

- Faptul că expozanții nu trebuie să întreprindă activități de natură a prejudicia 

imaginea Primăriei Capitalei și PROEDUS; 

b) Partenerul se va asigura de faptul că niciunul dintre expozanți nu va deține, expune sau 

comercializa în cadrul târgului obiecte cu caracter obscen, sexual sau de natură a 

prejudicia imaginea târgului, Primăriei Capitalei, PROEDUS sau terților. 

c) Partenerul este direct răspunzător cu privire al eventualele deteriorări a căsuțelor puse 

la dispoziție de Organizator, fiind ținut la plata cheltuielilor de reparații sau curățare a 

acestora. În acest sens, Partenerul poate solicita fiecărui expozant, o garanție privind 

buna utilizare a spațiului. În cazul în care expozantul va deteriora căsuța predată sau o 

va murdări pe interior sau exterior, Partenerul poate reține garanția în scopul remedierii 

daunelor produse. 

d) Partenerul are obligativitatea de  încheia contracte individuale cu fiecare expozant în 

parte, în cadrul cărora vor fi dezvoltate obligațiile asumate de către aceștia, în 

conformitate cu cerințele exprese ale Organizatorulu, conform prezentului Regulament. 

e) Partenerul va întocmi procese verbale de predare-primire din care să rezulte starea 

căsuței și bunurile aflate în interior la momentul predării, cu fiecare expozant în parte. 

f) Ofertantul va include în condițiile de selecție a expozanților, precum și în cadrul 

raporturilor contractuale faptul că atât acesta, cât și PROEDUS pot efectua verificări 

asupra derulării activității și documentelor și pot solicita evacuarea spațiului în cazul în 

care se constată neconformități, fără restituirea sumelor achitate în avans.În cazul în 

care se impune eliminarea unui expozant care nu respectă regulamentul târgului și/sau 

prevederile contractuale, Partenerul va asigura înlocuirea acestuia cu produse similare 

în maximum 24-48 h. Pentru asigurarea continuității târgului Partenerul se obligă să 

asigure activități în căsuța respectivă până la momentul instalării unui alt expozant. 
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g) Partenerul are obligatia de a transmite Organizatorului lista expozanților selecționați și 

a documentelor necesare menționate în anexa 1 a prezentului Regulament în vederea 

obținerii avizelor Direcției Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor București 

în termen de cel mult 24 ore de la data semnării Acordului de Parteneriat.  

h) Partenerul va înainta organizatorului înainte de începerea evenimentului o listă de 

prețuri cu produsele comercializate/serviciile puse la dispoziția participanților și nu 

poate suferi modificări pe toată perioada evenimentului. Adăugarea produsele 

comercializate/serviciile puse la dispoziție participanților va putea fi realizată doar cu 

acceptul Organizatorului. 

 

În ceea ce privește gestionarea, exploatarea și organizarea târgului: 

- Partenerul va respecta normele P.S.I. și să dețină fișe de instructaj valabile pentru 

angajații care își desfășoară activitatea pe toată perioada de derulare a târgului; 

- Partenerul va asigura și va face dovada ca personalul participant (propriu sau extern) 

în cadrul acestui târg deține documentele necesare conform măsurilor de prevenire 

a contaminării cu virusul SARS-CoV-2 și a legislației și reglementărilor în vigoare; 

- Partenerul va respecta programul de derulare al târgului pe toată durata acestuia, 

interval orar 10:00-22:00, perioada 27.11-26.12.2021; 

- Partenerul se obligă să nu întreprindă activități de natură a prejudicia imaginea 

Primăriei Capitalei și PROEDUS; 

- Partenerul se obligă să nu transporte materiale în timpul derulării activităților cu 

publicul în cadrul târgului; 

- Partenerul se obligă să țină cont ca numărul persoanelor propus ce vor deservi 

spațiul, să fie același, indiferent de perioada efectuării concediilor de odihnă, 

concediilor medicale, zilelor libere, etc. 

- Partenerul va asigura personalului propriu echipament de lucru adecvat, care să 

confere acestuia o ținută ordonată, îngrijită, corespunzătoare, de preferat uniformă 

inscripționată cu denumirea societății prestatoare, numele lucrătorului.  

 

 

VI. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII PARTENERULUI 

 

Toate cerințele menționate în prezentul regulament sunt considerate minime și 

obligatorii.  

Operatorii economici interesați în organizarea evenimentului  în parteneriat cu Centrul 

de Proiecte Educaționale și Sportive – PROEDUS vor prezenta propunerea sa conform 

cerințelor prezentului Regulament. Aplicanții nu vor putea transmite propuneri cu privire la 

organizarea unei singure zone tematice din cadrul evenimentului.  Prin zonă se înțelege o 

serie de elemente cu aceeași destinație care urmează a fi amenajate în spațiu, iar 

poziționarea acestora va fi stabilită prin conceput propus de către Partener. Aplicanții 

pot propune mai multe variante conceptuale de amenajare pentru întreg spațiul. 
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Pot fi parteneri în cadrul organizăriii evenimentului doar acei aplicanți care 

prezintă un concept unitar, pentru toate zonele tematice cuprinse în prezentul 

regulament. 

Organizatorul își rezervă dreptul de a aduce completări, propune schimbări, 

diminua/maximiza necesarul de resurse, sau de a propune orice altă măsură pentru executarea 

conexă a propunerilor sau ofertelor tehnico-financiare. 

 Propunerea transmisă de fiecare aplicant în parte va avea două compunente: cea tehnică 

și ce financiară. 

Propunerea tehnică va cuprinde totalitatea documentelor prezentate în vederea 

stabilirii conformității cu solicitările din regulament. Propunerea tehnică va fi întocmită astfel 

încât în procesul de evaluare, informațiile din aceasta să permită identificarea facilă a 

corespondenței cu cerințele tehnice din prezentul regulament. 

In cadrul propunerii tehnice, Aplicantul are obligația de a prezenta cel puțin următoarele 

documente: 

a) Actele doveditoare înregistrării persoanei juridice și actul constituiv al societății; 

b) Certificat constatator din care să rezulte că obiectul principal de activitate coincide cu 

activitatea întreprisă în cadrul târgului, dar și codul CAEN de  organizare evenimente 

(8230 - Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor/ 9329 - Alte 

activităţi recreative şi distractive); 

c) Declarație pe propia răspundere că nu a intrat în incapacitate de plată sau față de aceasta 

nu s-a deschis procedura insolvenței, conform prevederilor Legii nr. 85/2014 cu 

modificările și completările ulterioare, și nu are conturile blocate; 

d) Cerificat fiscal privind îndeplinire obligațiilor fiscale la bugetul local și la bugetul 

consolidat de stat; 

e) Documente doveditoare privind experiența similară a aplicantului; 

f) Popunerea unuia sau mai multor concepte elaborate în concordanță cu prevederile 

descrise în cadrul prezentului regulament, însoțite de schițele aferente; 

g) Prezentarea unei propuneri grafice a evenimentului conform cerințelor prezentului 

regulament 

h) Prezentarea resurselor umane și materiale implicate în derularea activităților ce 

formează obiectul prezentului regulament, respectiv în timpul montării, pe toată durata 

târgului precum și în timpul dezafectării acestuia; 

i) Formular de participare – anexa 2 a prezentului Regulament; 

j) Declarație pe propria răspundere privind normele PSI și ISU; 

k) Declarație privind respectarea programului de desfășurarea a târgului; 

l) Declarație privind protecția spațiului public. 

m) ACORD (CONSIMȚĂMÂNT) conform art.7 din Regulamentul UE 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor ce au caracter personal și privind libera circulație a acestor 

date – anexa 3 a prezentului regulament. 
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Propunerea financiară face referire la contribuția partenerului în proiect ca urmare a 

exploatării tuturor elementelor din cadrul târgului, gestionării încasărilor bănești, propunere ce 

nu poate fi mai mică decât contravaloarea sumei de 100.000 lei. Analizând modul său de 

organizare și eventualele încasări, aplicantul poate include în propunerea financiară o sumă mai 

mare decât cea menționată mai sus. 

 

VII. PROCEDURA DE SELECȚIE ȘI SEMNARE A CONTRACTULUI DE 

PARTENERIAT PRIVIND ORGANIZAREA EVENIMENTULUI 

Operatorii economici interesați în organizarea evenimentului vor transmite propunerile 

sale până cel tarziu la data de 10.11.2021, ora 15:00, în plic sigilat, la adresa de corespondență 

PROEDUS din Bulevardul Decebal, Nr. 11, Bloc S14, Sector 3, Bucuresti, Cod poștal 030963. 

Pentru elaborarea unei propuneri coerente și fezabile, cei interesați pot programa vizite 

ale spațiului din Bulevardul Decebal, Nr. 11, Bloc S14, Sector 3, cu o programare prealabilă cu 

24 ore înainte de vizită, aceasta fiind transmisă la adresa achizitii@proedus.ro.  

Propunerile primite vor fi analizate și selectate de către o Comisie de evaluare, 

constituită prin decizie internă a directorului instituție și formată dintr-un număr impar de 

membri. În situația în care, în cursul procedurii de selecție, un membru al comisiei constată că 

se află într-o situație potențial a fi în mod rezonabil susceptibilă de conflict de interese  în 

legătură cu una dintre propunerile înaintate, acesta are obligația să declare imediat acest lucru 

și să se retragă de la evaluarea propunerii în cazul căreia există suspiciunea în cauză. Acesta va 

fi înlocuit de unul dintre membrii de rezerva ai comisiei de evaluare și selecție. 

Comisia de evaluare verifică şi analizează existenţa tuturor documentelor solicitate, 

depuse de fiecare aplicant în parte şi întocmeşte procesul - verbal privind încheierea etapei de 

verificare şi analizare a documentelor solicitate. 

Se consideră calificat aplicantul care a depus documentaţia completă şi îndeplineşte 

cerinţele de calificare solicitate prin prezentul Regulament.  

In situaţia în care un ofertant nu îndeplineşte una sau mai multe dintre cerinţele de 

calificare stabilite în prezentul Regulament cu instructiuni sau nu a prezentat unul sau mai multe 

documente de calificare, Comisia de evaluare va putea declara ofertantul ca fiind respins. 

  Criteriile de evaluare și stabilire a propunerii câștigătoare, aplicabile de către mebrii 

comisiei sunt următoarele: 

1. Componenta tehnică  - 60 puncte 

Pentru care fiecare membru al comisiei va atribui un punctaj de la 1 – 60 analizând 

următoarele criterii: 

a) Claritatea conceptului, a viziunii artistice și a modalității de realizare a acesteia prin 

proiectul propus – maxim 30 puncte 

b) Diversitatea produselor ce vor fi prezentate în cadrul târgului – maxim 15 de puncte; 

c) Diversitatea elementelor dedicate jocurilor de iarna – maxim 15 de puncte. 

Punctajul acordat acestei componente se stabilește prin calculul mediei aritmetice a 

punctajelor acordate de toți membrii comisiei de evaluare și selecție. 

 

mailto:achizitii@proedus.ro
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2. Componenta financiară – 40 puncte 

 

a) pentru cea mai mare componentă financiară, dar nu mai puțin de 100.000 lei, se acordă 40 

de puncte 

b) pentru altă valoare a componentei financiare, punctajul se calculează astfel:  Punctajul (p) = 

(altă valoare totală ofertată/ cea mai mare valoare totală ofertată) x 40  

 

Punctajul final obținut se calculează astfel: Punctaj componenta tehnica + Punctaj componentă 

financiară. 

 

În funcție de punctajul obținut, Organizatorul va transmite tuturor aplicanților o 

comunicare privind rezultatele prezentei proceduri. 

Partenerul selectat va semna un contract de Partenerit cu Centrul de Proiecte Educațioanle 

și Sportive – PROEDUS, în calitate de organizator, prin care se vor reglementa obligațiile 

fiecărei părți, conform prezentului Regulament. Contractul va fi semnat numai după expirarea 

perioade de 1 zi pentru depunerea eventualelor contestații. 

 

 

Întocmit, 

Iulian Stelea – Șef Birou Evenimente 

 

 

Avizat, 

Alina Purcaru – Șef Serviciu Proiecte 

 

 

Avizat, 

Veronica Popescu – Șef Serviciu Juridic,Achiziții, Resurse Umane și Salarizare 
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Anexa 1 

 

Documente aparținând expozanților/comercianților* 

Nr.crt Denumirea documentului 

 Lista produselor comercializate (tipurile/categoriile de produse 

vânzării cu amănuntul) 

 Activitățile care se vor desfășura în cadrul evenimentului 

(comercializare, preparare de alimente, gătire, servire, etc) 

 Autorizația de funcționare din partea A.N.S.V.S.A. 

 Autorizație sanitar-veterinară 

 Certificatul de Înregistrare  

 Copie certificate producător, vizat trimestrial, emise de către 

primăriile locale însoțit de actul de identitate, în cazul 

producătorilor agricoli care expun și comercializează legume și 

fructe 

 Atestatul de produse tradiționale eliberat de MADR 

 Listă cu produsele comercializate 

 Declarație pe proprie răspundere cu acordul pentru prelucrarea 

datelor cu caracter personal în scopul pentru care au fost furnizate 

respectiv participarea și avizarea sanitar veterinară pentru 

eveniment 

  

 

ALTE DOCUMENTE SOLICITATE PARTENERULUI*  **   *** 

 Declarație pe proprie răspundere pentru deținerea și utilizarea casei de 

marcat 

 Declarație pe proprie răspundere privind respectarea normelor PSI și 

ISU 

 Declarație privind respectarea programului de târg 

 Declarație privind protecția spațiului public și a curățeniei 

 Declarație pe proprie răspundere cu acordul pentru prelucrarea datelor 

cu caracter personal în scopul pentru care au fost furnizate respectiv 

participarea la eveniment 

 Contract cu o firmă specializată pentru colectare și prelucrarea uleiului 

uzat, valabil pe durata evenimentului (se va depune dupa semnarea 

Acordului de parteneriat) 

 Schite amenajare locație (elemente decor, căi de acces, detaliere zone) 
*se vor depune în copie conformate cu originalul 

**se atașeaza în copie conformată cu originalul 

***se referă la eveniment în ansamblul său 
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Anexa 2 

FORMULAR DE PARTICIPARE 

Nume* _______________________ Prenume* ____________________, 

nr.tel.*__________________funcția*  ________________________, e-mail* ___________ 

Denumire** _____________________________________________ 

Sediul Social** ___________________________________________ 

Certificat de înregistrare fiscală****  

Certificat constatator din care să rezulte că obiectul principal de activitate coincide cu 

activitatea întreprisă în cadrul târgului****  

Nr.tel.** ________________________ 

e-mail** ________________________ 

website** _______________________ 

Zona I *** _______________________________________________ 

Zona II***  _______________________________________________ 

Zona III***_______________________________________________ 

Zona IV***_______________________________________________ 

Zona V***_______________________________________________ 

Zona VI***_______________________________________________ 

Alte detalii organizatorice ___________________________________ 

*se referă la informații privind persoana care completează formularul (Administrator)  

**se referă la informații privind personalitatea juridică (SRL, PFA, PFI, II, IF, etc) 

***se vor detalia activitățile ce se vor desfășura în fiecare zonă 

Am citit condițiile Regulamentului  și sunt de acord cu acestea 

⃝Da, sunt de acord 

Nume și semnătura ____________________ 

Data _______________________                   
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Anexa 3 

 

 

 

ACORD (CONSIMȚĂMÂNT) conform art.7 din Regulamentul UE 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor ce au caracter personal și privind libera circulație a acestor 

date 

 

Subsemnatul/a ____________________CNP______________________domiciliat/ă în 

____________________________, în calitate de partener/comerciant/expozant în cadrul 

evenimentului ”.......................................................”, organizat de Centrul de Proiecte 

Educaționale și Sportive București – PROEDUS, declar că sunt de acord cu prelucrarea, 

stocarea și utilizarea de către instituție a datelor mele personale ce au caracter personal. 

Totodată, înțeleg și sunt de acord ca Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive 

București – PROEDUS să utilizeze datele mele, enumerate mai jos, ce au caracter 

personal în relația cu alte instituții ale statului în condițiile precizate de legislația în 

domeniu, respectiv: CNP, adresa de domiciliu/reședință, serie și număr C.I., alte 

informații din C.I, număr de telefon și adresa de e-mail 

 

⃝DA, sunt de acord                                        ⃝NU, nu sunt de acord 

 

Nume și semnătura ____________________ 

Data _______________________                   
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DECLARAȚIE 

pe proprie răspundere pentru deținerea și utilizarea casei de marcat 

 

 Subsemnatul/Subsemnata, __________________________________________ 

reprezentant al ____________________________________________________ posesor act 

de identitate seria __________ nr. ________________ eliberat de Politia _______________ 

la data de ______________ în calitate de administrator/reprezentant legal al 

_______________________________, având CUI _______________________, cunoscând 

prevederile legii penale privind falsul în declarații*, declar pe propria raspundere ca 

aparatele de marcat electronice fiscale care vor fi instalate la adresa din Bulevardul Decebal, 

nr.11 în cadrul târgului tematic de sărbători organizat în parteneriat cu PROEDUS: 

 1. ________________________________________________________________ 

tipul ____________________________ , modelul _______________________________ 

_____________________________, seria _____________________________________ 

 2. ________________________________________________________________ 

tipul ____________________________ , modelul _______________________________ 

_____________________________, seria _____________________________________ 

 3. ________________________________________________________________ 

tipul ____________________________ , modelul _______________________________ 

_____________________________, seria _____________________________________ 

*Art. 326 Falsul în declarații din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și 

completările ulterioare 

** Am luat cunoștință de obligația prevăzută la art. 31 alin. (4) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de 

marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 

de a asigura conectarea la distanță a aparatelor de marcat electronice fiscale, în vederea 

transmiterii de date fiscale către Agenția Națională de Administrare Fiscală. 

 

      Semnatura _______________________ 

https://lege5.ro/Gratuit/gezdmnrzgi/codul-penal-din-2009?pid=41995635&d=2021-11-04#p-41995635
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DECLARAȚIE 

Pe proprie răspundere proprie răspundere privind respectarea normelor PSI și ISU 

Pe proprie răspundere privind respectarea programului de târg 

Pe proprie răspundere privind protecția spațiului public și a curățeniei 

 

Subsemnatul/Subsemnata, __________________________________________ reprezentant 

al ____________________________________________________ posesor act de identitate 

seria __________ nr. ________________ eliberat de Politia _______________ la data de 

______________ în calitate de administrator/reprezentant legal al 

_______________________________, având CUI _______________________, cunoscând 

prevederile legii penale privind falsul în declarații*, declar pe propria raspundere că: 

⃝voi respecta normele PSI și ISU 

⃝voi respecta programul târgului 

⃝voi proteja spațiul public și a curățeniei 

 

 în cadrul evenimentului de la adresa din Bulevardul Decebal, nr.11 în cadrul târgului tematic 

de sărbători organizat în parteneriat cu PROEDUS: 

 

 

 

 

Semnatura _______________________ 
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CONTRACT DE PARTENERIAT  NR……….. 

I. PĂRŢILE 

 

 I.1  PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI prin Centrul de Proiecte Educationale si Sportive 

Bucuresti - PROEDUS, cu sediul în Bulevardul Decebal, nr.11, sector 3, Bucuresti, cod fiscal 

26597213, reprezentat prin Director –  Zvetlana Ileana Preoteasa.,in calitate de ORGANIZATOR 

SI 

I.2   ............................, cu sediul social situat in ............................, Certificat unic de 

inregistrare) nr .................,  avand numar de înregistrare la Registrul comerțului.................. , 

reprezentata legala prin domnul/doamna ........................., in calitate de ................., denumit în 

cele ce urmează PARTENERUL 

au convenit să încheie prezentul protocol, cu respectarea următoarelor clauze: 

II. OBIECTUL PROTOCOLULUI 

 

Obiectul protocolului îl reprezintă organizarea în parteneriat a evenimetului târgului tematic 

de Crăciun ce va avea loc în perioada în 27.11 – 26.12.2021, pe platoul central din Bulevardul 

Decebal, nr.11, sector 3, București. 

III.  OBLIGATIILE  ŞI DREPURILE PĂRŢILOR 

 

a) Părţile se obligă să respecte condiţiile prezentului protocol precum şi prevederile legale 

în vigoare. 

b) Fără a aduce atingere în nici un fel independenţei fiecăreia, cele două părţi se angajează 

sa colaboreze pentru respectarea dispoziţiilor prezentului protocol. 

c) De asemenea, cele doua părţi se angajează să se informeze reciproc asupra oricărei 

dificultăţi ce ar surveni în executarea prezentului protocol, în termen de maximum 48 de ore.  

d) În acelaşi timp, părţile se angajează sa colaboreze îndeaproape şi să-şi comunice toate 

elementele utile (studii de audienţă, acţiuni promoţionale) în vederea îmbunătăţirii calitative a 

colaborării dintre părţi. 

e) Modalitatea oficială de comunicare a informaţiilor care fac obiectul prezentului protocol 

este prin email, între adresele: ................................................; persoane de contact: 

.............................. din partea POrganizatroului şi respectiv, ...................din partea Partenerului. 
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ORGANIZATORUL se obligă: 

1. Să asigure următoarele: 

- Domeniul public, respectiv spațiul de derulare al târgului situat pe platoul din 

Bulevardul Decebal, Nr. 11, Bloc S14, sector 3 București, cu o suprafață totală de 2200 mp;  

- Garduri necesare împrejmuirii spațiului de derulare al târgului; 

- 10 căsuțe confecționate din lemn, cu dimensiuni de 2X2m, dedicate expozanților în 

condițiile menționate anterior, precum montajul și demontajului acestora; 

- Extinctoare tip P6 pentru fiecare căsuță în parte; 

- Necesarul de energie electrică pentru Zona II lit. a) va fi de 15kw/oră/food truck, 

respective pentru ZONA II lit.b) va fi de 4kw/oră/căsuță. Necesarul de energie electrică pentru 

restul zonelor va fi stabilit ulterior de comun accord în funcție de capacitate/necesar.  

- Toate avizele necesare derulării în condiții optime a târgului; 

- Serviciile de pază și intervenție zilnic în intervalul orar 10:00-22:00, în perioada 27.11-

26.12.2021, respectiv pază materială în intervalul orar 22:00 – 10:00; 

- Servicii de prevenire și stingere a incendiilor prin asigurarea servanților și cadrelor 

tehnice necesare, în intervalul orar 10:00-22:00, în perioada 27.11-26.12.2021; 

- Servicii de acordare a primului ajutor în intervalul orar 10:00-22:00, în perioada 27.11-

26.12.2021; 

- Servicii de curățenie, igienizare și colectare a deșeurilor menajere din incinta târgului; 

- Toalete ecologice destinate publicului; 

- Grup sanitar dedicat personalului în incinta Muzeului Copiilor; 

- Resursa umană necesară pentru coordonarea și animarea spațiului în toate punctele 

de interes; 

- Decorul locației în concordanță cu tema evenimentului: poartă de acces, decorațiuni 

pentru fiecare căsuță în parte, brazi, ghirlande luminoase, etc; 

- Muzica ambientală prin implicarea partenerilor media și echipamentul de sonorizare 

necesar; 

- Va încheia contracte și va fi responsabil de achitarea sumelor datorate operatorilor 

economici prestatori de servicii menționați anterior. 

- În cazul în care amplasamentul permite se poate realiza amenajarea unui spațiu 

dedicat reprezentațiilor artistice și asigurarea programului artistic. 

- Fotografierea și realizarea unor materiale video cu imagini din timpul proiectului; 

Drepturile de autor asupra operelor constând în conținut video și foto vor aparține în 

exclusivitate PROEDUS pe o durată nedeterminată de timp asupra tuturor activităților 

realizate pe perioada contractuală. 

- Promovarea evenimentului prin toate canalele sale de promovare, menționând 

numele Partenerului, în egelă măsură în organizarea evenimentului. 
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2. să pună în aplicare toate măsurile de prevenire a contaminării cu virusul SARS-CoV-2 

conform legislației și reglementărilor în vigoare. 

3. Să răspundă respectarea normelor P.S.I. și de instructajul angajaților săi participanți pe 

toată perioada de derulare a târgului. 

 

PARTENERUL va avea următoarele obligații: 

1. Partenerul va respecta calendarul și programul de montare și demontarea a întregii 

amenajări realizarea cu ocazia evenimentului; 

2. Partenerul răspundere de protejarea pavajului pe suprafața ocupată, atât pe prioada 

montării și demontării târgului, dar și pe toată durata de desfățurare a acestuia. În acest sens, 

va asigura protejarea pavajului prin aplicarea de materiale confecționate din 

lemn/cauciuc/similar pentru toate punctele metalice; 

3. Partenerul va ține cont de măsurile de protecția muncii, măsurile de protecția 

mediului, măsurile de prevenire a incendiilor, cunoscând faptul că încălcarea dispozițiilor 

legale cu privire la protecția muncii și prevenirea incendiilor pentru activitățile desfășurate de 

personalul din subordine, atrage întreaga răspundere disciplinară, administrativă, materială, 

civilă sau penală, după caz, potrivit legii a Prtenerului; 

4. Partenerul cunoaște faptul că personalul va desfășura activitatea fără a afecta în vreun 

fel integritatea bunurilor și va răspunde din punct de vedere legal pentru eventualele pagube 

produse ca urmare a activității sale. 

5. Partenerul este direct răspunzător de toate incidentele survenite pe toată perioada de 

derulare a târgului atunci când acestea sunt provocate de modalitatea de montare, 

amenajare, funcționare și dezafectare a obiectelor de orice natură amplasate în locație;  

6. Partenerul va asigura amplasarea unor pubele în vederea colectării deșeurilor 

rezultate în urma derulării târgului; 

7. Partenerul va asigura surse de energie electrică suplimentare față de cele puse la 

dispoziție de către Organizator; 

8. Partenerulul va pune la dispoziție personal specializat care să asigure mentenanța 

aparaturilor/echipamentelor pe toată durata derulării târgului, intervenind în cel mult 24 de 

ore de la sesizarea Organizatorului cu privire la eventualele disfuncționalități. 

9. Sistemele de sonorizare și instalațiile de lumini, altele decât cele standard amplasate 

în locație de către Organizator, vor fi puse la dispoziție de către Partener; 

10. Partenerul va asigura conectarea echipamentelor puse la dispoziție la sursele de 

energie electrică proprii sau puse la dispoziție de Organizator (cu excepția căsuțelor a coror 

conectică asigurată de Organizator) precum și necesarul de traverse aferente acestora. 

11. Pratenerul va ține cont, în procesul de selecție a a comercianților, expozanților și 

operatorilor diferitelor elemente din cadrul târgului de cel puțin următoarele aspecte, fiind 

direct responsabil de nerespectarea acestora: 



 

ADRESA: Bulevardul Decebal, Nr. 11, Bloc S14, Sector 3, București, cod poștal 003963  

E-MAIL: contact@proedus.ro 

23 

 

- Solicitarea documentelor care să ateste faptul că comerciantul/expozantul deține 

dreptul asupra produselor expuse sau comercializate; 

- Solicitarea certificatului unic de înregistrare; 

- Solicitarea Certificat constatator din care să rezulte că obiectul principal de activitate 

coincide cu activitatea întreprisă în cadrul târgului, dar și codul CAEN de comercializare a 

produselor prin standuri piețe și chioșcuri (pentru produse alimentare codul CAEN 4781);  

- Solicitarea avizelor emise de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru 

Siguranța Alimentelor pentru produsele expuse și comercializate în cadrul târgului, conform 

legislației în vigoare; 

- Solicitarea certificatelor de garanție și/sau calitate; 

- Să dețină casă de marcat fiscalizată conform legislației în vigoare; 

- Folosirea de materiale biodegradabile pentru ambalare și servire (hârtie de 

împachetat, pahare, farfurii, tacâmuri etc); 

- Solicitarea ca personalul participant (propriu sau extern) și care manipulează 

produsele alimentare în cadrul acestui târg să dețină documentele necesare conform 

măsurilor de prevenire a contaminării cu virusul SARS-CoV-2 conform legislației și 

reglementărilor în vigoare; 

- Solicitarea ca personalul care manipulează produse alimentare să facă dovada 

analizelor specifice în termenul legal; 

- Solicitarea ca fiecare expozant să facă dovada angajării cu contract de muncă (pe 

perioadă determinată sau nedeterminată) sau alte forme legale prevăzute de Codul Civil 

pentru pentru angajații care își desfășoară activitatea în stand pe perioada târgului. Pentru 

fiecare stand se vor prezenta documentele pentru toate persoanele care vor întreprinde 

activități; 

- Să respecte normele P.S.I. și ISU în vigoare și să dețină fișe de instructaj valabile pentru 

angajații care își desfășoară activitatea în cadrul târgului; 

- Să țină cont de specificul târgului în ceea ce privește amenajarea, în cazul food track 

ului; 

- Pentru expozanții care vor derula activități din care rezultă deșeuri care nu pot fi 

evacuate în rețeaua publică de canalizare, Partenerul va asigura sau va solicita din partea 

expozantului dovada contractării unui operator economic specializat în acest sens; 

- Luarea la cunoștință a regulamentului de participare și asumarea faptului că va 

respecta obligatoriu programul de derulare al târgului pe toată durata acestuia, interval orar 

10:00-22:00, perioada 27.11-26.12.2021; 

- Partenerul va aduce la cunoștiință pentru fiecare comerciant/ expozant consumul de 

energie și tipul de branșament mofazat/trifazat; 
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- Menținere a curățeniei pe toată durata târgului pe suprafața ocupată de fiecare food 

track sau căsuță. În acest sens, fiecare expozant va asigura protejarea pavajului prin aplicarea 

de materiale confecționate din lemn/cauciuc/similar pentru toate punctele metalice 

amplasate sub food truck sau proximitatea acesteia; 

- Partenerul va asigura montarea de membrane impermeabile pentru toată suprafața 

interioară a food truck ului astfel încât acesta să nu păteze pavajul; 

- Partenerul avea acces pentru aprovizionare cu 2 ore înainte sau după programul de 

derulare al târgului și nu vor putea transporta produsele cu ajutorul unor autovehicule până 

la căsuță. În acest sens, pe pavaj se vor transporta produse cu ajutorul unor mașinării 

concepute în acest sens (lize, cărucioare etc), fără a deteriora pavajul/decorul urban sau 

copacii; 

- Trebuie să se țină cont de căile de accesul în spațiul de derulare al târgului pentru  food 

truckuri, alimentarea acestora și alte operațiuni necesare; 

- Să țină cont de specificul târgului în ceea ce privește amenajarea căsuței; 

- Faptul că expozanții nu trebuie să întreprindă activități de natură a prejudicia imaginea 

Primăriei Capitalei și PROEDUS; 

12. Partenerul se va asigura de faptul că niciunul dintre expozanți nu va deține, expune 

sau comercializa în cadrul târgului obiecte cu caracter obscen, sexual sau de natură a 

prejudicia imaginea târgului, Primăriei Capitalei, PROEDUS sau terților. 

13. Partenerul este direct răspunzător cu privire al eventualele deteriorări a căsuțelor puse 

la dispoziție de Organizator, fiind ținut la plata cheltuielilor de reparații sau curățare a 

acestora. În acest sens, Partenerul poate solicita fiecărui expozant, o garanție privind buna 

utilizare a spațiului. În cazul în care expozantul va deteriora căsuța predată sau o va murdări 

pe interior sau exterior, Partenerul poate reține garanția în scopul remedierii daunelor 

produse. 

14. Partenerul are obligativitatea de  încheia contracte individuale cu fiecare expozant în 

parte, în cadrul cărora vor fi dezvoltate obligațiile asumate de către aceștia, în conformitate 

cu cerințele exprese ale Organizator. 

15. Partenerul va întocmi procese verbale de predare-primire din care să rezulte starea 

căsuței și bunurile aflate în interior la momentul predării, cu fiecare expozant în parte. 

16. Ofertantul va include în condițiile de selecție a expozanților, precum și în cadrul 

raporturilor contractuale faptul că atât acesta, cât și PROEDUS pot efectua verificări asupra 

derulării activității și documentelor și pot solicita evacuarea spațiului în cazul în care se 

constată neconformități, fără restituirea sumelor achitate în avans.În cazul în care se impune 

eliminarea unui expozant care nu respectă regulamentul târgului și/sau prevederile 

contractuale, Partenerul va asigura înlocuirea acestuia cu produse similare în maximum 24-48 

h. Pentru asigurarea continuității târgului Partenerul se obligă să asigure activități în căsuța 

respectivă până la momentul instalării unui alt expozant. 
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17. Partenerul are obligatia de a transmite Organizatorului lista expozanților selecționați 

și a documentelor necesare solicitate de Organizator în vederea obținerii avizelor Direcției 

Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor București în termen de cel mult 24 ore de 

la data semnării Acordului de Parteneriat.  

18. Partenerul va înainta organizatorului înainte de începerea evenimentului o listă de 

prețuri cu produsele comercializate/serviciile puse la dispoziția participanților și nu poate 

suferi modificări pe toată perioada evenimentului. Adăugarea produsele 

comercializate/serviciile puse la dispoziție participanților va putea fi realizată doar cu acceptul 

Organizatorului. 

19. Partenerul va respecta normele P.S.I. și să dețină fișe de instructaj valabile pentru 

angajații care își desfășoară activitatea pe toată perioada de derulare a târgului; 

20. Partenerul va asigura și va face dovada ca personalul participant (propriu sau extern) 

în cadrul acestui târg deține documentele necesare conform măsurilor de prevenire a 

contaminării cu virusul SARS-CoV-2 și a legislației și reglementărilor în vigoare; 

21. Partenerul va respecta programul de derulare al târgului pe toată durata acestuia, 

interval orar 10:00-22:00, perioada 27.11-26.12.2021; 

22. Partenerul se obligă să nu întreprindă activități de natură a prejudicia imaginea 

Primăriei Capitalei și PROEDUS; 

23. Partenerul se obligă să nu transporte materiale în timpul derulării activităților cu 

publicul în cadrul târgului; 

24. Partenerul se obligă să țină cont ca numărul persoanelor propus ce vor deservi spațiul, 

să fie același, indiferent de perioada efectuării concediilor de odihnă, concediilor medicale, 

zilelor libere, etc. 

25. Partenerul va asigura personalului propriu echipament de lucru adecvat, care să 

confere acestuia o ținută ordonată, îngrijită, corespunzătoare, de preferat uniformă 

inscripționată cu denumirea societății prestatoare, numele lucrătorului.  

 

IV. DURATA ŞI LOCUL EXECUTĂRII PROTOCOLULUI 

 

a) Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării sale şi este valabil până la stingerea 

tuturor obligaţiilor ce decurg din executarea sa. 

b) Proiectul se va desfășura pe date astfel: 

- Amenajare 

- Desfasurare eveniment 

- dezamenajare 
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V. ALTE PREVEDERI 

 

a) Părţile îşi asumă responsabilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile cu bună credinţă, ţinând cont 

de prestigiul entităţilor implicate în acest protocol de colaborare; 

b) Părţile se vor asigura că asocierea numelor, însemnelor sau mărcilor lor nu va fi utilizată în 

niciun mod care să aducă prejudicii imaginii sau reputaţiei partenerilor acestui protocol de 

colaborare; 

c) Dacă pe parcursul derulării protocolului de colaborare vreuna dintre prevederi îşi pierde 

valabilitatea, celelalte rămân valabile. Părţile pot înlocui prevederile care nu mai sunt valabile 

cu amendamentele adecvate, ulterior, conform expectativelor şi intenţiilor lor în momentul 

executării Protocolului de colaborare. 

VI.  ÎNCETAREA PROTOCOLULUI     

 

Prezentul protocol încetează de plin drept, fără a fi necesară intervenţia vreunei instanţe 

judecătoreşti, în cazul când oricare dintre părţi:  

a) nu-şi execută una dintre obligaţiile esenţiale enumerate la art. IV din prezentul protocol.  

b) este declarată în incapacitate de plăţi sau faliment, ori declanşează procedura de 

lichidare, înainte de începerea prezentului protocol; 

c) cesionează drepturile şi obligaţiile sale, prevăzute în prezentul protocol, fără a avea 

acordul celeilalte părţi; 

d) îşi încalcă oricare dintre obligaţiile sale după ce a fost avertizată de către cealaltă parte 

că o nouă încălcare a lor va atrage rezilierea protocolului.  

e) Partea care invocă încetarea prezentului protocol are obligaţia să notifice celeilalte părţi 

cauza de încetare a lui cu minim 5 zile înainte de data la care aceasta urmează să-şi producă 

efectele.  

f) Rezilierea protocolului nu are nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi.     

g) Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care, în mod culpabil a 

cauzat încetarea protocolului.    

 

VII. FORŢĂ MAJORĂ   

 

a) Nici una dintre părţile acestui protocol nu răspunde de ne-excutarea la termen sau/şi 

de executarea în mod necorespunzător  - total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în 
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baza prezentului protocol, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei 

respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.   

b) Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 

maximum 24 de ore producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea 

limitării consecinţelor lui. 

c) Dacă în termen de 48 de ore de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, 

părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului protocol fără ca vreuna 

dintre ele să pretindă daune-interese.   

 

VIII. NOTIFICĂRI   

 

a) În accepţiunea părţilor, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este 

valabil îndeplinită dacă va fi trimisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a 

prezentului protocol.   

b) În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare 

recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data 

menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.  

c) Dacă notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi 

lucrătoare după cea în care a fost expediată.  

d) Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt 

confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente. 

e) La orice modificare de adresă, cealaltă parte a protocolului va fi notificată 

corespunzător.  

 

IX. LITIGII 

 

a) Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului protocol sau 

rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă 

de reprezentanţii lor.  

b) În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa 

instanţelor judecătoreşti competente.   
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X. DISPOZIŢII FINALE 

 

a) Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării lui şi este valabil până la data stingerii 

tuturor obligaţiilor părţilor. 

b) Orice modificare va fi făcută numai cu acordul prealabil al părţilor, prin act adiţional. 

c) Prezentul protocol a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, ambele cu valoare de 

original, câte unul pentru fiecare parte, astăzi................... 

  

  ORGANIZATOR         PARTENER 

 

 


