
 

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute 

în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.   1 
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ADV 1113410  - Răspunsuri la solicitări de clarificări 

 

 

Întrebare 4 Vă rugăm să precizați dacă această calificare solicitată pentru operatorul 

economic (organizator de spectacole, manager cultural, impresar sau echivalent) rezultă 

doar din autorizarea de către Registrul Comerțului.  

Dacă nu, vă rugăm să ne comunicați care este autorizația, care este instituția care 

eliberează acest tip de autorizație și legea care reglementează că o societate comercială 

trebuie să dețină acest tip de calificare pentru a putea desfășura tipul de servicii solicitate 

în documentația de atribuire 

 

Răspuns 4  În conformitate cu legislația privind achizițiile publice, autoritatea 

contractantă include în caietul de sarcini, în mod obligatoriu, specificații tehnice care 

reprezintă cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui  serviciu 

să fie descris, în mod obiectiv, astfel încât să corespundă necesităţii autorităţii 

contractante.   

Prin urmare, pentru procedura de atribuire în cauză, cu excepția serviciilor care se referă 

strict la condiții organizatorice (spre exemplu asigurarea toaletelor ecologice sau 

realizarea de ecusoane de acces), toate celelalte servicii sunt legate de artele 

spectacolului, de impresariere și management de eveniment. De aici, nevoia unei 

calificări în domeniu, întrucât serviciile necesar a fi achiziționate sunt complexe și 

presupun, printre altele, cunoașterea unei legislații specifice, relații publice, comunicare, 

tehnici de promovare, precum și implicarea efectivă în realizarea evenimentelor, 

inclusiv coordonare și găsirea unor soluții la situații neprevăzute care pot apărea pe 

parcursul derulării efective a evenimentelor.  
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În acest sens, puteți consulta Ordonanța Guvernului României nr. 21/2007, privind 

instituțiile sau companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității 

de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului 

României nr. 86/2008, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Comisiei pentru atestare şi avizare în domeniul impresariatului artistic, precum şi a 

Procedurilor de acordare, suspendare sau retragere a atestatului de impresar artistic, 

respectiv a avizului pentru desfăşurarea activităţii de impresariat artistic. 

 

 


