
                                                                            1/2 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
În atenția operatorilor economici interesați,  
 

ANUNȚ DE INTENȚIE 
 

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), cu 
sediul în Mun. Bucureşti, Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poştal: 030925, intenţionează să 
achiziţioneze servicii artistice aferente programului cultural-artistic cu specific românesc necesar 
organizării recepției de susținere a candidaturii României la Consiliul Uniunii Internaționale a 
Telecomunicațiilor din cadrul Conferinței Plenipotențiarilor ce va avea loc la Dubai, Emiratele Arabe 
Unite, în data de 02 noiembrie 2018 (cod CPV: 92312000-1).  

 
Punct de contact:  Serviciul Evenimente și Deplasări/Direcția Relații Publice, Tel. 0040 372 

845 361, în atenţia: Iulia IANCU, email: iulia.iancu@ancom.org.ro. 

Tip anunț: Servicii sociale 
 
1. Tip contract: Servicii 

2. Denumirea achiziţiei: servicii artistice aferente programului cultural-artistic cu specific 
românesc necesare organizării recepției de susținere a candidaturii României la Consiliul 
Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor din cadrul Conferinței Plenipotențiarilor ce va 
avea loc la Dubai, Emiratele Arabe Unite, în data de 02 noiembrie 2018. 

3. Coduri CPV: 92312000-1 

4. Descrierea evenimentului:  

Recepția se va organiza în data de 02 noiembrie 2018 în vederea susținerii candidaturii 
României la Consiliul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor din cadrul Conferinței 
Plenipotențiarilor ce va avea loc în Dubai, Emiratele Arabe Unite, în perioada 29 octombrie 
– 16 noiembrie 2018. 

Perioada de desfăşurare: 02 noiembrie 2018 

Locaţie: Dubai, Emiratele Arabe Unite 

 În cadrul recepției ce va avea loc în data de 02 noiembrie 2018 la ora 20:30, programul 
cultural – artistic susținut trebuie să fie de minim 1 oră fără întreruperi (pauze) cu interpretare voce 
și instrumente live. Repertoriul trebuie să cuprindă reinterpretări ale unor piese care să reprezinte 
cât mai bine cultura, tradițiile, dar și să ilustreze modernismul românesc. 

Artistul principal trebuie să aibă peste 25 de ani de experiență în domeniul muzicii ușoare 
românești, de-a lungul cărora să fi abordat și alte genuri muzicale și să fi combinat diferite influențe 
pentru a-și crea un stil propriu bazat pe muzica autentică românească. De asemenea, artiştii care 
vor participa la reprezentația artistică trebuie să beneficieze de notorietate crescută atât la nivel 
național, cât și recunoaștere pe plan internaţional și să aibă experiență în realizarea și susținerea 
unor reprezentații cu caracter cultural – artistic la nivel internațional. 

Repertoriul artiştilor trebuie să cuprindă atât piese compoziție proprie de muzică ușoară ce 
au avut o mare popularitate de-a lungul timpului, melodii din perioada interbelică reinterpretate cât 
şi piese cu specific românesc reorchestrate, incluzând aici şi muzică tradiţională - celebre piese din 
folclorul românesc cum ar fi: cântece tradiționale oltenești, sârbe, hore, romanțe etc., oferind un 
colaj deosebit de muzică românească. De asemenea, melodiile tradiționale românești trebuie să 
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fuzioneze cu ritmuri de pop, rock-roll, house, r&b, rave etc. creând astfel un spectacol inedit al 
muzicii populare românești imbinat cu șlagăre din muzica pop românească. 

Dintre instrumentele muzicale utilizate nu trebuie să lipsească tobă, chitară, chitară bas, 
clape (pian), cobză, vioară, trompetă, trombon, tubă, tamburină, iar programul artistic să 
beneficieze și de backing vocals.  

De asemenea, onorariul aferent prestării serviciilor trebuie să cuprindă toate costurile 
necesare prestării serviciilor, incluzând fără limitare cheltuielile cu transportul și cazarea tuturor 
artiștilor și membrilor echipei, asigurarea echipamentelor și instrumentelor necesare pentru 
prestarea serviciilor și alte costuri directe sau indirecte legate de prestarea serviciilor (ex: cheltuieli 
zilnice de masă, indemnizație zilnică, transport intern, asigurare călătorie etc.). Totodată, în cadrul 
propunerilor formulate trebuie nominalizat/nominalizați artistul/artiștii.  

Aparatura tehnică aferentă organizării recepției pentru susținerea programului cultural 
artistic va fi asigurată de către ANCOM. Nu vor fi efectuate plăți în avans. Plata integrală a 
onorariului se va efectua în lei, după prestarea tuturor serviciilor.  

 
Buget maxim: 150.000 lei, TVA inclus 
 

5. Valoarea totală estimată: 150.000,00 Lei, TVA inclus 

 
6. Modalitatea de selecție: 

 
Nu vor fi prezentate propuneri financiare în această etapă.  
 
Propunerile trebuie să cuprindă în mod obligatoriu informații privind artiștii și informații cu 

privire la caracteristicile serviciilor artistice menționate în anunțul de intenție, astfel încât să rezulte 
îndeplinirea tuturor cerințelor din prezentul anunț. 

Vor fi selectate propunerile pentru prestarea serviciilor artistice care îndeplinesc toate 
cerinţele solicitate prin prezenta.  

Autoritatea contractantă va identifica propunerile care îndeplinesc cerințele stabilite pentru 
desfășurarea în condiții optime a evenimentului și pentru prestarea serviciilor artistice și va solicita 
operatorilor economici care au transmis acele propuneri corespunzătoare să prezinte ofertele de preț 
aferente propunerilor transmise în urma anunțului de intenție.  
 
7.  Informații suplimentare: 
 

Propunerile pentru prestarea serviciilor artistice vor cuprinde toate categoriile de servicii 
menționate în prezentul Anunț de intenție. 
 

Propunerile se vor transmite până la data de 12.10.2018 (inclusiv), prin fax la nr. 
0372.845.430 sau prin e-mail la adresa iulia.iancu@ancom.org.ro sau prin depunere directă sau prin 
poştă la Registratură – sediul ANCOM din Mun. Bucureşti, Cod poştal 030925, Sector 3, Str. Delea 
Nouă, Nr. 2. Program de lucru Registratura ANCOM: luni - joi 8,30-17,00, vineri 8,30-14,30. 

Propunerile transmise/depuse la o altă adresă sau după data de 12.10.2018 (inclusiv), nu 
vor fi luate în considerare. 

Anunțul de intenție poate fi vizualizat în întregime pe pagina de internet a ANCOM la adresa 
www.ancom.org.ro, secțiunea Anunțuri/achiziții publice. 
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