HOTĂRÂRE
cu privire la asocierea între Județul Olt și Municipiul Caracal în
vederea organizării și finanțării evenimentului Festivalul Național de
Teatru „Ștefan Iordache” Caracal 2022, Ediția a XII-a și aprobarea
contractului de prestări servicii ce va fi încheiat în vederea organizării
evenimentului Festivalul Național de Teatru „Ștefan Iordache” Caracal
2022, Ediția a XII-a
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 5821/18.05.2022 al Președintelui
Consiliului Județean Olt;
- Raportul nr. 5825/18.05.2022 al Direcției Economice, Buget-Finanțe
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt;
- Avizul nr. 5999/24.05.2022 al Comisiei pentru Studii EconomicoSociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea
Domeniului Public și Privat;
- Avizul nr. 5986/24.05.2022 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ,
Activitate Științifică, Sănătate Familie, Protecție Copii și Culte;
- Avizul nr. 6008/24.05.2022 al Comisiei pentru Administrație Publică,
Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și
Relații cu Cetățenii;
- Adresa Primăriei Municipiului Caracal nr. 30791/18.05.2022,
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 5820/18.05.2022;
- Prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 7 alin. (1) litera c) din Legea nr. 98/2016 privind
achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 21/28.01.2022 cu
privire la aprobarea bugetului Județului Olt, pe anul 2022 si estimări
pe anii 2023-2025, cu rectificările ulterioare;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 190/22.12.2021 cu
privire la aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul
2022”,
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În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b) și e), alin. (3) lit. a),
alin. (5) lit. d), alin. (7) lit. a) și c), art. 182 alin. (1) și (4) coroborat cu
art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a) si f) și art. 196 alin. (1) lit. a) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul Județean Olt adoptă prezenta h o t ă r â r e.
Art. 1. Se aprobă asocierea între Județul Olt, prin Consiliul
Județean Olt, și Municipiul Caracal, prin Consiliul Local al Municipiului
Caracal, în vederea organizării și finanțării evenimentului Festivalul
Național de Teatru „Ștefan Iordache” Caracal 2022, Ediția a XII-a.
Art. 2. (1) Se aprobă contractul de prestări servicii ce va fi
încheiat între Municipiul Caracal, prin primar, în parteneriat cu Județul
Olt, prin Consiliul Județean Olt, în calitate de achizitor, și Asociația
Culturală „Arhetipuri: Datini, Muzică, Rost” București, în calitate de
prestator, pentru organizarea și finanțarea evenimentului menționat la
art.1, în forma înscrisă în Anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
(2) Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Olt
pentru semnarea contractului prevăzut la alin. (1).
Art. 3. Se aprobă cuantumul și efectuarea plații contribuției
Județului Olt în sumă de 200 mii lei în vederea organizării și finanțării
evenimentului Festivalul Național de Teatru „Ștefan Iordache”
Caracal 2022 – Ediția a XII-a, de la capitolul 67.02 „Cultură, recreere
și religie”, subcapitolul 67.02.50 „Alte servicii în domeniile culturii,
recreerii și religiei”, articol 59.22 „Acțiuni cu caracter științific și social cultural”.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice,
Buget - Finanțe, Serviciului Buget, Impozite și Taxe din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, Consiliului Local
al Municipiului Caracal, Administrației Județene a Finanțelor Publice
Olt, pentru aducerea la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean
Olt și Instituției Prefectului - Județul Olt.
PREŞEDINTE
Marius OPRESCU
Contrasemnează,
Secretar General al Județului
Marinela-Elena ILIE
SLATINA, 25.05.2022
Nr. 90
CD/CC(2ex.)

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 33 voturi „pentru”.
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Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt
nr.90/25.05.2022
CONSILIUL JUDEȚEAN OLT

Nr.

/

MUNICIPIUL CARACAL

Nr.

/

ASOCIAŢIA CULTURALĂ
”ARHETIPURI: DATINI, MUZICĂ,ROST
Nr.

/

Contract de prestări servicii
Organizarea evenimentului Festivalul Național de Teatru ”Stefan Iordache” Caracal 2022,
Ediția a XII-a în perioada 29 mai - 05 iunie
COD CPV: 92312000-1 Servicii artistice

1. Preambul
In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările
ulterioare, și a Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de prestări servicii,
care fac parte din categoria celor incluse în Anexa 2, respectiv COD CPV: 92312000-1 Servicii
artistice, a cărui valoare este mai mică decât cu cea prevăzută la art.7 alin. (1) litera c) din lege,
între
Autoritatea contractantă MUNICIPIUL CARACAL, adresa sediului CARACAL, PIAŢA VICTORIEI NR.
10, județul Olt, telefon/fax: 0249/511384; 0249/517.516 , cod fiscal 4395175, Cont Trezorerie
RO82TREZ24A670306203030X, reprezentată prin domnul ION DOLDUREA - PRIMAR,
în parteneriat cu JUDEȚUL OLT, prin CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adresa sediului Slatina, B-dul
A.I. Cuza, Nr. 14,Telefon: +40-249-431080, Fax: +40-249-431122, cod fiscal 4394706, Cont
Trezorerie RO07TREZ24A675000592200X, reprezentat prin domnul MARIUS OPRESCU PREŞEDINTE,
în calitate de achizitor
şi
ASOCIAŢIA CULTURALĂ ”ARHETIPURI: DATINI, MUZICĂ, ROST”, cu sediul în București,
sector 1, str. George Valentin Bibescu, nr. 27-29, bl. 10/5, sc. 1, et. 4, ap. 18, cam. 1, adresă
de corespondență: București, sector 1, Piața Presei Libere, nr. 1, Corp C2, et. 1, cam. 32,
având cod unic de înregistrare 36081642, înregistrată în Registrul Special al Judecătoriei Sector 1
București sub nr.44/14.04.2016, având contul RO41BRDE445SV49289884450, deschis la BRD,
Agenția Băneasa, reprezentată prin Ana-Maria Anuța în calitate de Împuternicit prin procura nr.
413/03.05.2022, în calitate de prestator, pe de altă parte
2. Definitii
In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract – reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale.
b. achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
contract;
c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. servicii - activitati a caror prestare fac obiect al contractului;
e. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila
executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente:
razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare
a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat
forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de
executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.
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3. Interpretare
3.1. – In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. – Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se
specifica in mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1. – Prestatorul se obligă să organizeze evenimentul „Festivalul Național de Teatru ”Stefan
Iordache” Caracal 2022, Ediția a XII-a în perioada 29 mai – 05 iunie”, conform programului
festivalului cuprins în anexa nr. 2 la prezentul contract și în conformitate cu obligațiile asumate
prin prezentul contract.
4.2. – Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract pentru serviciile
prestate.
5. Pretul contractului
5.1. – Pretul total convenit pentru indeplinirea contractului de prestări servicii, plătibil prestatorului
de catre achizitor, este de 400.000 lei şi nu conţine TVA, ASOCIAŢIA CULTURALĂ
”ARHETIPURI: DATINI, MUZICĂ, ROST” nefiind plătitoare de TVA, din care Consiliul Judeţean
Olt suma de 200.000 lei, Municipiul Caracal suma de 200.000 lei.
5.2. – În scopul îndeplinirii obiectului contractului, Municipiul Caracal și Consiliul Județean Olt vor
achita un avans de 30% din valoarea totală a contractului, avans ce va fi dedus din suma totală
datorată de achizitor.
5.3. - Nu se vor admite plati efective decat dupa deducerea integrala a avansului.
5.4.– Prestatorul va emite facturi distincte, pentru Municipiul Caracal, respectiv pentru Consiliul
Judeţean Olt, din care va fi dedus avansul de 30% acordat.
6. Durata contractului
6.1. – Prestatorul se obligă să execute şi să finalizeze serviciile menţionate la pct.4, conform
programului festivalului cuprins în anexa nr. 2 la prezentul contract.
6.2. – Prestatorul va asigura serviciile ce fac obiectul acestui contract potrivit anexelor nr. 1 și nr. 2
la prezentul contract, în perioada 29 mai - 05 iunie 2022 inclusiv.
7. Documentele contractului:
Documentele contractului sunt:
- oferta financiară, anexa nr. 1;
- programul festivalului, anexa nr. 2.
8. Obligatiile principale ale prestatorului
8.1. – Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract în
perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate.
8.2. – Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau
utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate.
8.3. – Prestatorul este răspunzător de calitatea serviciilor prestate.
8.4. – Prestatorul se obligă să asigure serviciile de transport, cazare și masă pentru întreg
personalul implicat în desfășurarea festivalului, inclusiv personalul artistic, conform programului
anexă.
8.5. – Dacă este cazul, prestatorul se obligă să plătească taxele privind drepturile de autor către
UCMR-ADA (Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România – Asociaţia pentru Dreptul de
Autor), conform reglementărilor cuprinse în Legea nr. 8/1996 precum şi în Hotărârea Guvernului
nr. 769/1999.
9. Obligatiile principale ale achizitorului
9.1. - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţie amplasamentul pentru desfăşurarea activităţilor
culturale, respectiv incinta Teatrului Național al Municipiului Caracal şi să recepţioneze serviciile
prestate, în termenul convenit şi la standardele şi performanţele prezentate în ofertă/propunerea
prestatorului.
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9.2. – Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit prin prezentul contract pentru
serviciile prestate pe bază de documentele justificative, în conformitate cu oferta financiară și cu
programul festivalului – anexele nr. 1 și nr. 2 la contract.
9.3 - Achizitorul va colabora cu prestatorul pe toată durata contractului, în vederea finalizării cu
succes a activităţilor prevăzute în contract.
10. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
10.1. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reuşeşte să-şi execute total sau partial
obligaţiile asumate prin contract, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce preţul contractului
proporţional cu serviciile efectuate si de a solicita daune interese.
10.2. - În cazul în care Achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti ca penalităţi o suma echivalentă cu o
cota procentuală de 0,1 % pe zi de întârziere, din plata neefectuată.
10.3.- Neprezentarea documentelor justificative privind formarea ofertei si a serviciilor prestate dă
dreptul achizitorului de a accepta la plată parţial factura emisă de Prestator proporţional cu
serviciile efectuate si justificate prin documente.
10.4. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, de către una dintre părţi, în mod
culpabil si repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a
pretinde plata de daune interese.
10.5. - Achizitorul îsi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă,
adresată Prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urma dă faliment, cu condiţia ca
această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru
Prestator. În acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
Clauze specifice
11. Garanţia de bună execuţie a contractului
Nu se constituie garanţie de bună execuţie.
12. Alte resposabilitati ale prestatorului
12.1 - (1) Prestatorul are obligația de a presta serviciile prevăzute in contract cu profesionalismul si
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat prin oferta de Organizare a evenimentului
Festivalul Național de Teatru ”Stefan Iordache” Caracal 2022, Ediția a XII-a în perioada 29
mai - 05 iunie”, la sediul achizitorului.
(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane,
materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva
cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in
contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
12.2. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu
obligaţiile asumate prin prezentul contract. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor
operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata
durata contractului.
12.3. - Prestatorul este singurul responsabil pentru respectarea normelor privind protecţia muncii,
pentru personalul angajat (ASOCIAŢIA CULTURALĂ ”ARHETIPURI: DATINI, MUZICĂ, ROST”) şi
personalul artistic implicat în prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract, precum şi
respectarea normelor privind prevenirea şi stingerea incendiilor pentru instalaţiile pe care le
utilizează.
13. Alte responsabilităţi ale achizitorului
Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului informaţiile pe care achizitorul le deţine şi
pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.
14. Recepţie şi verificări
Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor, în orice fază de desfăşurare a
contractului.
15. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
15.1. - Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor conform programului festivalului
cuprins în anexa nr. 2 la contract.
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15.2. - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă perioada de prestare,
acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea
datei/perioadelor de prestare asumate prin prezentul contract se face cu acordul părţilor, prin act
adiţional.
15.3. - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie,
orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita prestatorului daune
interese.
16. Modalităţi de plată
Achizitorul are obligaţia de a achita contravaloarea facturilor emise, însoțite de documentele
justificative privind modul de formare a ofertei financiare si în conformitate cu serviciile prestate, în
contul
ASOCIAŢIEI
CULTURALE
”ARHETIPURI:
DATINI,
MUZICĂ,
ROST”,
RO41BRDE445SV49289884450, deschis la BRD, Băneasa.
17. Ajustarea pretului contractului
17.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în
oferta financiară, anexă la contract.
17.2 - Pretul contractului nu se actualizeaza, rămâne ferm pe toată perioada derulării contractului.
18. Amendamente
18.1. - Achiziţionarea şi punerea în vânzare a biletelor pentru accesul publicului la spectacolele ce
se vor desfăşura pe întreaga perioadă a festivalului nu fac obiectul prezentului contract, acestea
cad în sarcina achizitorului şi constituie beneficiu pentru acesta.
18.2. - Sumele obţinute din vânzarea biletelor se fac venituri la bugetul local al municipiului
Caracal.
18.3. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza
interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevazute la data incheierii
contractului.
19. Caracterul confidenţial al contractului
Nu este cazul.
20. Forta majora
20.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
20.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
20.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
20.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in
vederea limitarii consecintelor.
20.5. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului
contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
21. Solutionarea litigiilor
21.1. - Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului.
21.2. - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si prestatorul
nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa
se solutioneze de catre instantele judecatoresti din Romania.
22. Limba care guverneaza contractul
Limba care guverneaza contractul este limba română.
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23. Comunicari
23.1. - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.
23.2. - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in
scris a primirii comunicarii.
23.3. - Persoanele responsabile cu derularea contractului sunt:
- dl. Florea Beciu, nr. tel. 0740.024.321, din partea ACHIZITORULUI.
- dl. Marius Tuca nr. tel. 0722.200.373, din partea PRESTATORULUI.
24. Legea aplicabila contractului
Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Partile au inteles sa incheie şi să semneze azi ................... prezentul contract, conţinând un
număr de 5 (cinci) pagini, în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor (beneficiar)

MUNICIPIUL CARACAL

în parteneriat cu

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT
PREŞEDINTE
MARIUS OPRESCU

PRIMAR
ION DOLDUREA

DIRECTOR ECONOMIC
IONESCU ADRIAN NICOLAE

DIRECTOR EXECUTIV
CONSTANŢA DUMITRU

VIZAT
SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS
AUTORITATE TUTELARA
POPESCU RALUCA MIHAELA

Șef serviciu
JURIDIC-CONTENCIOS
Alin –George RUȚĂ

CENTRUL CULTURAL
MUNICIPAL CARACAL
FLOREA BECIU

Prestator,
ASOCIAŢIA CULTURALĂ “ARHETIPURI: DATINI, MUZICĂ, ROST”
Împuternicit,
ANA-MARIA ANUȚA
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ANEXA NR.1
LA CONTRACT UL DE SERVICII NR. ................... DATA .................................
OFERTA FINANCIARĂ
Organizarea evenimentului „Festivalul de Teatru Stefan Iordache Caracal 2022”,
Ediţia a XII-a în perioada 29 mai - 05 iunie 2022

Nr.
crt.

Acţiunea conform program festival/
Categorii cheltuieli*

Valoare
RON

1

Spectacolul - „Cetatea Poveștilor” de
Marin Râlea

10.000 lei

2

Spectacolul - „Vinovat. Nevinovat”
de Gelu Colceag și Vlad Corbeanu,
regia de Gelu Colceag

3

Spectacolul – „Gigel” un spectacol de
Alexandru Popa, regia Vlad
Zamfirescu

4

Spectacolul - „Gaițele” de Alexandru
Kirițescu, regia de Gelu Colceag

Detaliere
-

22.000 lei
12.000 lei
35.000 lei
-

5

Spectacolul – „Freak Show 2” un
spectacol de Florin Piersic Jr.
Distribuţia

20.000 lei

6

Spectacolul – „Nu regret nimic”, de
Székely Csaba

11.000 lei

7

8

Spectacolul - „Paracliserul” de Marin
Sorescu, regia Marcel Ţop,
scenografia Anca Cernea
Spectacolul – „Dineu cu proști” de
Francis Veber, traducere Tudor
Țepeneag, scenografia de Florilena
Popescu Fărcășanu, regia Ion
Caramitru.

-

10.000 lei
40.000 lei

9

Teatrul National din Caracal

15.000 lei

10

Expoziţii foto

- lei

11

Tipărituri

14.000 lei

Onorarii personal artistic, personal tehnic, onorariu
teatru, transport decor, transport personal artistic,
transport personal tehnic, taxe şi impozite aferente
Onorarii personal artistic, personal tehnic, onorariu
teatru, transport decor, transport personal artistic,
transport personal tehnic, taxe şi impozite aferente
Onorarii personal artistic, personal tehnic, onorariu
teatru, transport decor, transport personal artistic,
transport personal tehnic, taxe şi impozite aferente
Onorarii personal artistic, personal tehnic, onorariu
teatru, transport decor, transport personal artistic,
transport personal tehnic, taxe şi impozite aferente
Onorarii personal artistic, personal tehnic, onorariu
teatru, transport decor, transport personal artistic,
transport personal tehnic, taxe şi impozite aferente
Onorarii personal artistic, personal tehnic, onorariu
teatru, transport decor, transport personal artistic,
transport personal tehnic, taxe şi impozite aferente
Onorarii personal artistic, personal tehnic, onorariu
teatru, transport decor, transport personal artistic,
transport personal tehnic, taxe şi impozite aferente
Onorarii personal artistic, personal tehnic, onorariu
teatru, transport decor, transport personal artistic,
transport personal tehnic, taxe şi impozite aferente
- Onorarii personal tehnic, taxe şi impozite
aferente
- Tiparire tablouri expozitie foto
Afişe, flyere, programe, mash, bilete/invitaţii,
amenajare Teatrul Național
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12

Cheltuieli cazare

14.000 lei

13

Cheltuieli mese

70.000 lei

14

Flori

7.000 lei

15

Cheltuieli organizare – echipa
Asociație

45.000 lei

16
17

18

-

Cazare artişti, personal tehnic, echipă
organizatoare
Mese festive, cocktail-uri, catering, mese la
restaurant
Buchete şi aranjamente florale
Echipă organizatoare(financiar-contabil, resurse
umane, juridic, fotograf,sofer, manager proiect),
taxe și impozite
Onorarii Director Artistic, taxe și impozite

Cheltuieli organizare – Director
45.000 lei
Artistic
Marketing, promovare, publicitate
6.000 lei
- Marketing, publicitate, PR, promovare
Produse de papetarie si birotica
- Tonere, rechizite, produse birotica și papetarie,
Deplasare-transport (teatre, tehnic,
biocide, dezinfectanți, materiale de protecție,
operațional), materiale de protecţie,
carburant, contravaloare taxi, contravaloare
24.000 lei
dezinfectanti, biocide,
inchiriere/achizitie echipamente tehnice
inchiriere/achizitie echipamente
tehnice
Total = 400 000 RON
*Sumele per categorii de cheltuieli, organizatorice si spectacole (pozitiile 1-18) pot varia in functie de
diferiti factori ce tin de componenta teatrelor, staff-uri si necesar tehnic, modificari de trasee sau
membrii staff sau de terti furnizori, fara insa a modifica suma totala a contractului.

ÎMPUTERNICIT
ANA-MARIA ANUȚA

PREȘEDINTE
Petronela -Luminița TUCĂ
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ANEXA NR.2
LA CONTRACT UL DE SERVICII NR. ................... DATA ......................

Festivalul de Teatru
Stefan Iordache
Caracal 2022
– Ediţia a XII-a –
– In Memoriam Ion Caramitru–
29 mai - 5 iunie 2022

PROGRAM

DUMINICĂ, 29 MAI, ORA 12.00 – „Cetatea Poveștilor” de Marian Râlea. Fundația
Abracadabra. Distribuţia: Marian Râlea și invitați.
DUMINICĂ, 29 MAI, ORA 19.00 – „Vinovat. Nevinovat” de Gelu Colceag și Vlad
Corbeanu, regia artistică Gelu Colceag. Teatrul Mic. Distribuţia: Marin Grigore, Cuzin
Toma, Mihaela Rădescu, Vlad Logigan, Andrei Seușan, Viorel Cojanu, Vlad Corbeanu,
Gabriela Iacob, Manuela Hărăbor, Vitalie Bantaș, Ovidiu Niculescu, Ana Bianca Popescu,
Petre Moraru. Durata: 2 ore
MARȚI, 31 MAI, ORA 19.00 - „Gigel” de Alexandru Popa, regia Vlad Zamfirescu,
scenografia Bogdan Spătaru. Teatrul Bulandra. Distribuţia: Gheorghe Ifrim. Durata:
1oră şi 20 min.

MIERCURI, 1 IUNIE, ORA 19.00 – „Gaițele” de Alexandru Kirițescu, regia de Gelu
Colceag. Cortina AG. Distribuţia: Maia Morgenstern, Adriana Trandafir, Manuela
Hărăbor/Ioana Ancea, Diana Cavallioti, Doina Teodoru/Andreea Chirițescu, Cosmina
Dobrotă/Mariangela Coldea, Carmen Tănase, Virginia Rogin, Tudor Aaron Istodor,
Gabriel Fătu, Ionuț Ciocia. Durata: 2 ore
JOI, 2 IUNIE, ORA 19.00 – „Freak Show 2” un spectacol de Florin Piersic Jr. Distribuţia:
Florin Piersic Jr. Durata: 2 ore
VINERI, 3 IUNIE, ORA 19.00 - „Nu regret nimic” de Székely Csaba, regia Eugen
Guermant. Teatrul Act. Distribuţia: Irina Antonie, Lucian Iftimie, Dan Rădulescu.
Durata: 1 oră și 30 min
SÂMBĂTĂ, 4 IUNIE, ORA 19.00 - „Paracliserul” de Marin Sorescu, regia Marcel Ţop,
scenografia Anca Cernea. Teatrul Dramaturgilor Români. Distribuţia: Claudiu Bleonţ.
Durata: 1oră şi 20 min.
DUMINICĂ, 5 IUNIE, ORA 19.00 - „Dineu cu proști” de Francis Veber, traducere Tudor
Țepeneag, scenografia de Florilena Popescu Fărcășanu, regia Ion Caramitru. TN
I.L.Caragiale. Distribuţia: Horațiu Mălăele, Medeea Marinescu, Costina Cheyrouze,
Alexandru Georgescu, Mircea Rusu, Alexandru Bindea/Ovidiu Cuncea, Dorin Andone.
Durată: 2 ore.

ÎMPUTERNICIT
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