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Nr.8617/10.10.2018

CAIET DE SARCINI

a achizitiei Servicii de organizare eveniment - Thermal Day in cadrul proiectului Dezvoltarea
Infrastructurii staţiunii Băile Felix, Lotusul turismului Românesc, depus în cadrul

POR/2016/7/7.1/1 – în cadrul Axei prioritare 7 – Diversificarea economiilor locale prin
dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de investiții 7.1
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Având în vedere ca proiectul subscrisei Comuna Sinmartin cu titlul “DEZVOLTAREA
INFRASTRUCTURII STATIUNII BAILE FELIX - LOTUSUL TURISMULUI ROMANESC”, a fost selectat
pentru finantare din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala prin Programul Operational
Regional 2014 – 2020 - POR/2016/7/7.1/1 – în cadrul Axei prioritare 7 – Diversificarea
economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de investiții 7.1” și faptul
că s-a semnat contractul de finanțare nr. 359 / 24.08.2017, intervine ca necesară demararea
achiziției de Servicii organizare eveniment, Thermal Days. Proiectul mai sus amintit are ca si
principal scop revitalizarea infrastructurii in cele mai importante stațiuni termale din România,
Băile Felix și Băile 1 Mai. Odată cu finalizarea lucrărilor prevăzute prin acest proiect și în
concordanță cu strategia de marketing se impune realizarea unor evenimente care să
accentueze noua poziționare de marketing și care să sublinieze noile obiective de dezvoltare
turistică.
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Cele două stațiuni sunt deja unele din cele mai importante zone turistice din România,
dar prin proiectul de investiții dorim să îmbunătățim substanțial experiența turiștilor care deja
ne vizitează și de asemenea să ne poziționăm strategic astfel încât să atragem și alți turiști,
decât cei care deja ne vizitează într-un număr atât de numeros. Pentru o imagine clară asupra
situației actuale a fluxurilor turistice, mai jos datele statistice oficiale pe cei mai importanți
indicatori turistici.
Indicatori turistici
Număr turiști 2017

Capacitate de cazare
Sînmartin
2014 5,397
2015 6,555
2016 6,920
2017 7,145
Structuri de cazare
Sînmartin
2014 67
2015 79
2016 81
2017 87

Thermal Days se dorește a fi un eveniment care să surprindă și prezinte publicului larg,
elementele diferențiatoare ale zonei și anume apa termală. Prima ediție a acestuia va fi
organizată în Mai-Iulie 2020, perioada urmând a fi comunicată prestatorului de către beneficiar
înainte cu minim 4 luni de data la care evenimentul va putea fi organizat. Tematica aleasă de
prestator pentru eveniment trebuie să fie strict legată de poziționarea turistică, denumirea
urmând să fie Thermal Days, denumire care va putea fi îmbunătățită printr-un tag line sau
declinări vizuale. În cazul primei ediții obiectivele beneficiarului pentru acest eveniment sunt
cele de a scoate în evidență noile spații pietonale create, investițiile de revitalizare urbană,
componenta de distracție și tineret (aquaparc) și beneficiile unice ale apei termale din Băile
Felix și 1 Mai.

Evenimentul va avea minim următoarele componente:
a) Va avea o durată de 2 zile
b) Identitate vizuală proprie
c) Campanie de marketing regională

Luna ianuarie
Luna februarie
Luna martie
Luna aprilie
Luna mai
Luna iunie
Luna iulie
Luna august
Luna
septembrie
Luna octombrie
Luna noiembrie
Luna decembrie

9,660
9,699
11,604
14,489
15,776
20,062
24,290
29,502
20,746
15,796
16,431
13,482
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d) Spectacole artistice și/sau de muzică
e) Zonă de distracție
f) Zonă de food,
g) Activități și/sau concursuri tematice care să activeze tematica de apă termală

Prestatorul poate realiza și altfel de activități sau activări, față de cele menționate mai
sus și de asemenea va fi cel care va putea să își aleagă partenerii/sponsorii evenimentului.
Beneficiarul poate indica eventuali parteneri sau sponsori pentru acest eveniment. Beneficiarul
va indica zona de desfășurare a evenimentului, având obligația de a prevedea, încă de la faza de
proiectare, racorduri de energie electrică, apă și canalizare, în zonele prevăzute pentru
evenimente. În situația în care spațiul va fi prea mic pentru activitățile propuse de prestator,
beneficiarul este de acord ca lista minimă de activități să fie modificată, inclusiv prin eliminarea
unora dintre acestea.

2. Profilul companiei contractante.
Principala condiție pentru compania care va fi contractată pentru organizarea evenimentului
Thermal Days, este experiența în organizare a de evenimente de mari dimensiuni cu acumulări
importante de oameni. Este imperios necesar ca furnizorul de servicii să fie experimentat în
organizarea de eveniment outdoor cu minim 10.000 de participanți pentru a asigura siguranța
participanților și pentru a oferi o experiență plăcută și fără incidente tuturor celor care participă.
Criteriile minime pe care furnizorul trebuie să le îndeplinească sunt:

1. Număr minim de 5 angajați;
2. Departamente proprii de, producție, logistică, marketing, rezervare artiști sau acte artistice,

management;
3. Organizarea unor evenimente mari ( cu cel puțin 5.000 de participanți) în cel puțin două orașe

mari din România;
4. Participarea la organizarea și producția unor festivaluri internaționale desfășurate în România;

Lista de mai sus de indicatori este lista minimă, ofertantul putând face dovada experienței
similare și prin alte documente. Criteriile de mai sus sunt obligatorii, lipsa oricăruia, va duce la
eliminarea ofertantului respectiv. Criteriile de mai sus au fost selectate pentru a avea premisele
minime necesare pentru a organiza un eveniment spectaculos și care să poată fi continuat în
anii următori.

1. Numărul minim de angajați este o condiție impusă care are ca rol asigurarea unui minim de
personal pentru organizarea unor evenimente cu mari acumulări de oameni. Acest indicator se
referă la angajații permanenți ai furnizorului, care evident pot fi completați cu colaboratori. La
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momentul depunerii ofertei și implementării proiectului, numărul de angajați proprii trebuie să
fie de minim 5.

2. Planificarea este cel mai important demers pentru organizarea unui eveniment de mari
dimensiuni. Furnizorul trebuie să aibă experiență și personal pentru următoarele direcții de
organizare: producție (realizarea si implementarea planului de utilități, montare standuri, etc.),
logistică (montare standuri, zone de relaxare, si eventuale decoruri), marketing (realizarea
identității evenimentului, materiale de promovare design concept si execuție), booking artisti ;si
acte artistice (furnizorul va aloca cel puțin o persoana pentru realizarea booking-ului de artiști,
inclusiv acoperirea tuturor costurilor pentru aceste acte artistice), management (coordonarea
întregului proces de organizare)

3. Experiența de organizare a unui eveniment de mari dimensiuni (peste 5000 de participanți) în
două orașe din România. Acest criteriu asigura beneficiarul, că furnizorul înțelege și poate
realiza toate demersurile legale pentru autorizarea unui eveniment de asemenea dimensiuni în
România.

4. Participarea la organizarea unor festivaluri sau evenimente internaționale în România, dă
beneficiarului informații suplimentare cu privire la expertiza și experiența acestuia în
organizarea de evenimente de mari dimensiuni. Prin participarea la organizarea sau producția
unui eveniment internațional în România, furnizorul dovedește că are capacitatea și experiența
necesară realizării unui eveniment important în România. Pe lângă experiența unui astfel de
demers, un astfel de furnizor are, teoretic, accesul la o serie de furnizori importanți, astfel
putând eficientiza costurile, și în același timp putând pune în practică ușor, orice element de
decor sau act artistic, care ar putea fi inclus in programul Thermal Days.

3. Descrierea evenimentului
Thermal Days este in primul rand un eveniment de promovare a destinației turistice și are de
asemenea scopul de a promova investițiile realizate de comuna Sînmartin în cadrul proiectului:
“DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII STATIUNII BAILE FELIX - LOTUSUL TURISMULUI ROMANESC”,
a fost selectat pentru finantare din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala prin
Programul Operational Regional 2014 – 2020 - POR/2016/7/7.1/1 – în cadrul Axei prioritare 7 –
Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de investiții
7.1”, dar și pentru promovarea destinație Băile felix 1 Mai și nu în ultimul rând pentru a oferi
turiștilor care vin spre această destinație un nou tip de experiență.
Beneficiarul, alături de furnizor, vor stabili locul pentru desfășurarea evenimentului astfel încât
impactul să fie cât mai mare și pentru a avea un număr cât mai mare de vizitatori. Furnizorul va
organiza minim următoarele tipuri de acțiuni, dar fără a se limita la acestea:

- Spectacole artistice și/sau stradale
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- Zonă de relaxare și activare a rezultatelor proiectului și/sau a sponsorilor
- Zonă de food
- Spațiu de distracție
- Activitate dedicată specificului termal al destinației.

4. Responsabilitatea furnizorului
Furnizorul va avea obligația de a asigura minim următoarele servicii, pentru o bună organizare a
evenimentului:

- Concep și identitate eveniment;
- Autorizarea și obținerea tuturor avizelor pentru eveniment;
- Asigurarea decorurilor și a activărilor dedicate proiectului;
- Asigurarea comercianților care vor furniza servicii în cadrul evenimentului;
- Realizarea strategiei de marketing și implementarea acesteia;
- Asigurarea echipei de producție și montaj;
- Gestionarea activităților economice și a relațiilor cu terți;
- Asigurarea serviciilor suport pentru buna desfășurare a evenimentului (pază, asistență energie

electrică, etc);
- Asumarea tuturor responsabilităților de organizare eveniment;

5. Perioada de desfășurare a evenimentului
Având în vedere că evenimentul va fi organizat la finalizarea lucrărilor de reabilitare, data
exactă a a evenimentului nu poate fi stabilită acum. Cu siguranță evenimentul se va organiza în
perioada Mai –Iunie 2020. Beneficiarul va comunica furnizorului data exactă a evenimentului cu
4 luni înainte de organizarea acestuia.

Intocmit

Inspector

Gavris Mihai
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