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Solicitare de ofertă 

  

 

1. Informații generale privind Beneficiarul 

Denumire: Direccția Educație, Cultura și 
Tineret Slobozia 

Cod poșal: 920042 

Adresa: B-dul Unirii, Nr 6, Slobozia , Jud 
Ialomția  

Telefon: 0243235567 

Reprezentant legal: Cătălin Stanciu Fax: 0243235567 
E-mail: cultura@dectsl.ro  
 

2. Sursa de finanțare 
• Buget local  
• Sponsorizări 

 
3. Obiectul contractului  

Servicii de organizare eveniment cultural destinat publicului larg, ce va avea loc în Slobozia, 
Jud Ialomița, în data de 08.06.2022-12.06.2022, cu ocazia  ”Zilelelor Culturii Slobozene”. 
Obiectul contractului: servicii musicale și de divertisment, servicii de organizare și productie 
festival, servicii tehnice scena, servicii cazare și masă.  
 

4. Descrierea activității 
Achiziția de servicii specifice pentru organizarea evenimentului, conform descriere: 
 
Nr.crt Durată prestație Artist 
1. 50 minute  Carla s Dream  
2. 50 minute  Vunk  
3. 50 minute  Zoli Toth&Cvartet  
4. 50 minute  Bosquito 
5. 180 minut/zi  Dj Noris 
6. 50 minute  Feli  
7. 50 minute  The Motans 
8 50 minute  SUBCARPATI 



9. 50 minute  ZDOB și ZDUB 
10.  50 minute  HOLOGRAF 
11. 50 minute  Argatu și Moș Martin 
12.  50 minute  BASKA 
13. 50 minute CCSE 
14.  Artiști locali  Trupe în deschidere  
 

5. Servicii adiționale 
• Sunet, Scenă dimensiuni 14x16 Mp- ecrane led 6x4 mp lateral dreapta, 3x4 MP 

lateral stânga 
• Materiale organizare eveniment ( imagini, servicii audio-video, servicii promovare 

website,  social media, servicii pre-campanie) 
• Servicii cazare –masă 

 
6. Obligațiile prestatorului 

a) Prestatorul își va asuma responsabilitatea să asigure resursele umane necesare pentru 
realizarea serviciilor de organizare; 

b) Prestatorul își va asuma responsabilitatea privind calificarea și competența personalului 
folosit; 

c) Prestatorul se va asigura de buna derulare și organizare a evenimentelor așa cum au fost 
stabilite; 

d) Prestatorul se obligă să nu facă acte sau fapte de natură să aducă atingere bunului de 
renume al Beneficiarului sau al evenimentului și să prejudicieze imaginea; 

e) organizatorului, sau a conducătorului instituției și a personalului acestuia.  
 

7. Oferta financiară 
Bugetul maxim estimat este de : 550.000 lei  
 

8. Prezentarea ofertei:  
Oferta va fi trimisă până cel târziu la data de 31.03.2022, la sediul D.E.C.T Slobozia, la adresa 
B-dul Unirii, nr 6, Slobozia Județul Ialomița.  
Ofertele pot fi trimise : 
- Prin fax, nr : 0243235567 
- Prin mail : cultura@dectsl.ro 
- Direct la adresa DECT Slobozia 

mailto:cultura@dectsl.ro

