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CAIET DE SARCINI 

COSTUME POPUI.ARE TRADIŢIONALE 

Investiţia propusă se realizează în spaţiul rural, Regiunea Sud-Vest Oltenia, judeţul Gorj, 
Comuna Padeş, in satele Motru Sec si Călugăreni. 

Căminele culturale propuse a se dota sunt amplasate astfel: 

- Cămin Cultural Motru Sec: Comuna Pades, Sat Motru Sec, nr. cadastral 872, Judeţul Goij; 

- Cămin Cultural Calugareni: Comuna Pades, Sat Calugareni, nr. cadastral 35653, Judeţul Gorj; 

Prin implementarea prezentului proiect se doreşte dotarea Căminului Cultural Calugareni si 
a Căminului Cultural Motru Sec cu echipamente specifice activitatilor socio - culturale 
desfasurate. 

Patrimoniul cultural al satului românesc reprezintă o sursă importantă de dezvoltare atât la 
nivel regional cât şi la nivel local, capitalul simbolic fiind esenţial pentru identitatea culturală 
reprezentată prin valori, obiceiuri şi îndeletniciri, credinţe şi simboluri împărtăşite de către 
comunitate. Manifestarea identităţii culturale, a tradiţiilor şi a obiceiurilor este influenţată de 
regiune, care reprezintă mai mult decât o locaţie geografică. Date fiind acestea, menţinerea 
identităţii culturale trebuie să includă câţiva factori, cum ar fi educaţia şi consumatorii de cultură. 

Situatia prezentata la nivel naţional este confirmata si la nivelul Comunei PADES, 
comuna ce are asezaminte de cultura slab dotate, dar care are un bogat patrimoniu imaterial ce 
necesita pastrare, promovare si conservare. 

Căminele culturale existente in localitate sunt asezaminte culturale ce desfasoara 
activitati in domeniul cultural, de informare si educaţie permanenta (servicii culturale si sociale 
de utilitate publica) cu rol in asigurarea coeziunii sociale si a accesului comunitar la informaţie. 

Acţiunea propusa prin proiect vizeaza dotarea căminelor culturale, cu bunuri de stricta 
necesitate, in scopul realizarii de activitati care contribuie la realizarea următoarelor obiective: 

> Oferirea de produse si servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor 
culturale comunitare, in scopul creşterii gradului de acces si participare a 
cetatenilor la viata culturala; 



> Conservarea, protejarea, transmiterea, promovarea si punerea in valoare a culturii 
tradiţionale si a patrimoniului cultural imaterial; 

> Educaţia permanenta si formarea profesionala continua, de interes comunitar, in 
afara sistemelor formale de educaţie. 

Bunurile propuse a fi procurate vor fi predate in folosinţa Căminelor Culturale Motru Sec 
si Calugareni, cămine ce fonctioneaza in subordinea directa a Consiliului Local Pades. 

Necesitatea dotărilor solicitate este regăsită cel puţin in activitatile socio-culturale 
desfasurate pe raza comunei Pades, respectiv: Ziua internaţionala a femeii; Sărbători pascale, 
hora satului; Tradiţii si obiceiuri de iarnă, datini si obiceiuri de Crăciun; Concurs pentru cel mai 
autentic costum cu mască, datini si obiceiuri de Crăciun; Festivaluri de obiceiuri de iarnă -
manifestari dedicate sărbătorii Crăciunului; "Ziua mondială de luptă împotriva cancerului" 
campanie de informare asupra cancerului de col uterin; "Ziua mondiala împotriva tuberculozei" 
- campanie de informare; Şedinţa de lucru, analiza si instructaj cu asistentii personali ai 
persoanelor cu handicap grav; "Ziua naţionala fara tutun" acţiune de conştientizare a pericolului 
fumatului asupra sanatatii; "Ziua internaţionala a persoanelor vârstnice"; Şedinţa de lucru, 
analiza si instructaj cu asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav; Ziua mondiala a 
sanatatii "Un stil de viata sănătos, o tensiune arteriala normala"; 

Portul popular reprezintă una dintre cele mai importante forme de cultură ale unui popor, 
pe baza lui realizându-se numeroase cercetări: geneza istorică şi etapele principale de evoluţie, 
formele contemporane şi aria de răspândire, originalitatea sa în raport cu portul altor popoare, 
contribuţia lui în procesul de geneză al unui popor. Sărbătorile de peste an impun o serie de 
semne şi simboluri, care implică vestimentaţia. De exemplu, cămaşa de Drăgaică, purtată în 
cadrai unui rit agrar numit „Sânzienele", sărbătorit in comuna Pades in data de 24 iunie, era cea 
mai frumoasă dintre cămăşile de zestre, ale celei mai mândre şi mai harnice fete, aleasă 
Drăgaica. Costumele populare ce vor fi achiziţionate prin implementarea proiectului sunt 
necesare locuitorilor comunei Pades, atat adulţilor in cadrai spectacolelor, şezătorilor sau 
evenimentelor ce presupun pastrarea obiceiurilor tradiţionale, cat si copiilor in activitatile 
culturale, inspre pastrarea si promovarea traditiilor din zona. (exemplu „Piţărăii cu măşti"-
manifestare culturala - obiceiuri de iarna - 18-20 decembrie, „Dragaica" - sarbatoarea fetelor -
sezatoare - 21 iunie, „Nedeie de Sf. Mărie"- hora satului - 15 august, "Duminica Rusaliilor" -
hora satului - luna iunie). Husele de protectie pentru costumele populare sunt categoric necesare 
pentru a le asigura acestora o durată de viaţă prelungită, respective pentru pastrarea costumelor 
populare in condiţii optime. 

Comuna Pades va asigura continuitatea acestui proiect, prin realizarea investitiei: 
"DOTARE CĂMINE CULTURALE, COMUNA PADES, JUDEŢUL GORJ" se urmăreşte 
ca sub acoperişul aşezământului cultural se vor desfăşura serbări, vor conferenţia invitaţi de elită 
ai culturii româneşti, vor cânta coruri, formaţii şi interpreţi de valoare, se va promova folclorul 
adevărat, muzica populară, portul popular autentic din zonă. Căminul cultural, alături de Şcoală 



şi Biserică, va contribui la cizelarea sufletului oamenilor comunei Pades, la păstrarea identităţii 
noastre româneşti în concertul popoarelor lumii. 

Dotările / echipamentele propuse a fi achiziţionate sunt reprezentate de: 

TOTAL 
COSTUME POPULAME TRADIŢIONALE 

DOTAM B l C A I I 

Costume populare barbati 20 

Costume populare femei 20 

Costume populare fete 20 

Costume populare baieti 20 

Husa costum popular 80 

CĂMIN CULTURAL CALUGARENI 

DOTĂRI BUCATI 

COSTUME POPULARE 

Costume populare barbati 10 

Costume populare femei 10 

Costume populare fete 10 

Costume populare baieti 10 

Husa costum popular 40 

CĂMIN CULTURAL MOTRU SEC 

DOTĂRI BUCATI 

COSTUME POPULARE 

Costume populare barbati 10 

Costume populare femei 10 

Costume populare fete 10 

Costume populare baieti 10 

Husa costum popular 40 



CERINŢE TEHNICE GENERALE MINIME 

Nr 
crt. Dotări Specificaţii tehnice minimale 

1 Costume populare barbati Costum popular format din: 

- Căciulă sau palane neagra. 

- Camasa alba, ce beneficiaza de „croiul cu broderii 
fine". 

- Pantaloni - lucraţi din dimie (lana) alba. 

- Curea/chimir: din piele, inscripţionai cu cusături. 

- Piptar înfundat / vesta din dimie (purtata de tineri). 

- Bitusca/bohoarca - pentru anotimpul rece. 

- Incaltaminte - ghete/bocanci / opinci din piele de 
vita. 

Specific: zona Olteniei de sub munte 

2 Costume populare femei Costum popular format din: 

- Camasa/ie incretita in jurai gulerului, cu mâneci 
largi si lungi. Decorai realizat prin altita ingusta, 
cusuta cu matase neagra, şiruri de ciocanele. 

- Poalele, alcatuite de obicei foi, părţile din fata / 
spate. Deasupra poalelor se poarta opregele din lana 
tesuta in patra ite sau din postav. 

- Vesta / laibar - purtate in vremea rece, lucrate din 
stofa sau catifea. 

- Pe cap se poarta basma, îndoita pe colt, ce 
formeaza un triunghi in fata, peste umeri. Carp a din 
bumbac 

- Incaltaminte simpla, joasa, de culoare neagra 
(pantofi/ghete/opinci din piele de vita). 

Braciri lana sau bumbac 

Specific: zona Olteniei de sub munte 

3 Costume populare fetiţe Costum popular format din: 

- Camasa/ie incretita in jurai gulerului, cu mâneci 
largi si lungi. Decorul realizat prin altita ingusta, 
cusuta cu matase neagra, şiruri de ciocanele. 

- Poalele, alcatuite de obicei foi, părţile din fata / 
spate. Deasupra poalelor se poarta opregele din lana 
tesuta in patra ite sau din postav. 



- Vesta / laibar - purtate in vremea rece, lucrate din 
stofa sau catifea. 

- Pe cap se poarta basma, indoita pe colt, ce 
formeaza un triunghi in fata, peste umeri. Carpa din 
bumbac 

- Incaltaminte simpla, joasa, de culoare neagra 
(pantofi/ghete/opinci din piele de vita). 

Braciri lana sau bumbac 

Specific: zona Olteniei de sub munte 
4 Costume populare băieţi Costum popular format din: 

- Căciulă sau palane neagra. 

- Camasa alba, ce beneficiaza de „croiul cu broderii 
fine. 

- Pantaloni - lucraţi din dimie (lana) alba. 

- Curea/chimir: din piele, inscripţionai cu cusături. 

- Piptar infundat / vesta din dimie (purtata de tineri). 

- Bitusca/bohoarca - pentru anotimpul rece. 

- Incaltaminte - ghete/bocanci / opinci din piele de 
vita. 

Specific: zona Olteniei de sub munte 

5 Husă costume populare Număr compartimente 1 

Material Textil 

Culoare Negru 

Lungime minim 100 cm 

Latime minim 60 cm 

Se va acorda termen de garanţie 3 ani pentru fiecare produs. Furnizorul se obliga ca pe 
intreaga durata de garanţie a produsului sa execute gratuit lucrări de service ce fac obiectul 
garanţiei, sa intervină si sa inlocuiasca produsele defecte cu unele noi. 

Se va asigura transportul şi montajul gratuit, la sediile căminelor culturale Călugăreni şi 
Motra Sec, Comuna Pades, Judeţul Gorj. 

Dotările si echipamentele care fac obiectul achiziţiei trebuie sa fie noi, fabricate in 
conformitate cu standardul actual al tehnicii in domeniu si vor îndeplinii toate condiţiile de 
fiabilitate, tehnice si de siguranţa, conform legislaţiei din Romani a. 

Acolo unde este necesar, toate echipamentele vor veni însoţite de accesorii. 
Culorile produselor se vor alege din catalogul pus la dispoziţie de furnizor, în funcţie de 

ambient. 



Produsul trebuie sa detina: 

- certificat de conformitate; 

- certificat de garanţie; 

- proces verbal de predare-primire, proces verbal de recepţie. 

Termenul de livrare este de maxim 60 de zile de la emiterea ordinului de livrare. 

Modul de prezentare a propunerii tehnice 
- Se solicita completarea unui tabel cuprinzând caracteristici, dimensiuni, specificaţii tehnice. 
Pentru fiecare componenta in parte se va prezenta o descriere care sa ateste conformitatea cu caietul 
de sarcini. 
- Declaraţie/Descrierea termenului de garanţie tehnica acordata produselor (minim 36 luni); 
- Descrierea modului de livrare a bunurilor, inclusiv montajul si punerea in funcţiune, daca este 

cazul. 
- Grafic de livrare, termen maxim de livrare produse - 60 zile de la emiterea ordinului de livrare. 
- Lista cu cantitatile de produse ce urmeaza a fi livrate. 
Toate caracterisiticile solicitate - termene, condiţii, trebuiesc evidentiate acolo unde sunt solicitate. 
Neprezentarea lor sau prezentarea eronata a acestora, conduc la descalificarea ofertantului. Autoritatea 
contractanta va respinge ofertele inacceptabile si neconforme in conformitatea cu prevederile art 137 
din HG 395/2016. Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii propunerii tehnice cu 
cerinţele prevăzute in Caietul de sarcini. Informaţiile din propunerea tehnica trebuie sa permită 
identificarea cu uşurinţa a corespondentei cu specificaţiile tehnice prevăzute in Caietul de sarcini, 
nerespectarea acestora sau omiterea unui element/caracteristica duce la respingerea ofertei. 
Se vor respecta condiţiile de mediu, social si cu privire la relaţiile de munca pe toata durata de 
îndeplinire a contractului de furnizare. Se va prezenta o declaraţie pe propria răspundere in acest sens, 
Declaraţie Privind Respectarea Reglementarilor Naţionale de Mediu si Declaraţie Privind Respectarea 
Reglementarilor Din Domeniul Social Si Al Relaţiilor de Munca. 
Informaţii detaliate privind reglementările care sunt in vigoare la nivel naţional si se refera la 
condiţiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obţine de la Inspecţia 
Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html. In cazul unei asocieri, 
aceasta declaraţie va fi prezentata in numele asocierii de către asociatul desemnat lider. Informaţiile 
privind reglementările care sunt in vigoare la nivel naţional si se refera la condiţiile de mediu, se pot 
obţine de la Agenţia Naţionala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul: 
http://www.anpm.ro/web/guest/Iegislatie. Fiecare pagina din propunerea tehnica va fi semnata si 
stampilata de către reprezentantul legal al op.ec / al asocierii. Adiţional elementelor enumerate mai 
sus, propunerea tehnica poate conţine si alte informaţii considerate semnificative pentru evaluarea 
corespunzătoare a propunerii tehnice, de ex: fotografii relevante, imagini, oferte furnizori, etc. 
Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze in oferta partea/partile din contract pe care 
urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propuşi - numele, datele 
de contact si reprezentanţii legali ai subcontractantilor. 

http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html
http://www.anpm.ro/web/guest/Iegislatie


Subcontractantii propuşi trebuie sa respecte aceleaşi obligaţii ca si ofertanţii, in domeniul mediului, 
social si al relaţiilor de munca. 
Subcontractantii vor completa: Formularul - Declaraţie Privind Respectarea Reglementarilor 
Naţionale de Mediu si Formularul - Declaraţie Privind Respectarea Reglementarilor Din Domeniul 
Social Si Al Relaţiilor de Munca. 
Contractul de furnizare de produse va fi prezentat semnat si stampilat de către ofertant, pe fiecare 
pagina/ va fi prezentata o declaraţie pe răspundere proprie privind insusirea clauzelor contractuale. 
Toate informaţiile tehnice incluse în Ofertă nu vor fi considerate confidenţiale, cu excepţia acelor 
informaţii incluse în propunerea tehnică şi care sunt în mod clar indicate de către Ofertant ca fiind 
confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală. 
Autoritatea Contractantă îşi rezerva dreptul de a utiliza toate celelalte informaţii tehnice incluse în 
Propunerea Tehnică. 
Ofertantul consimte că, dacă nu marchează în mod clar informaţiile conţinute de propunerea tehnică şi 
care sunt confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, Autoritatea 
Contractantă are libertatea de a utiliza sau de a dezvălui oricare sau toate aceste informaţii fară 
înştiinţarea Ofertantului. 
Prin Propunerea tehnică, Ofertantul, inclusiv Subcontraetanţii săi, se angajează să respecte 
reglementările legale în domeniul mediului, social şi al relaţiilor de muncă, ce se aplică la locul în care 
se furnizează produsele şi care rezultă din legi, regulamente, decrete şi decizii, atât la nivel naţional 
(România) cât şi la nivelul Uniunii Europene precum şi din convenţiile colective sau tratate, convenţii 
şi acorduri internaţionale, cu condiţia ca aceste norme precum şi aplicarea acestora să fie în 
conformitate cu legislaţia Uniunii Europene. 
Informaţii detaliate privind reglementările în vigoare la nivel naţional şi trimiterile la condiţiile de 
muncă şi de protecţie a muncii, securitatea şi sănătatea în muncă pot fi obţinute de la Inspecţia muncii 
sau de pe site-ul: hilp://ww\v.inspectmuii.ro/sit^Legislatie/legislatie.html 
Ofertantul înţeles C Câ trebuie: 
a. să respecte toate legile în vigoare care interzic utilizarea muncii forţate sau obligatorii, 
b. să asigure angajaţilor condiţii de muncă, inclusiv plata salariilor şi a beneficiilor, în conformitate 

cu toate legile în vigoare, 
c. să se asigure că toţi angajaţii săi îndeplinesc cerinţele legale referitoare la vârsta de muncă 

solicitată în ţara de angajare. 
Respectarea acestor cerinţe este o condiţie obligatorie pentru atribuirea Contractului. 
Informaţii suplimentare privind impozitarea, protecţia mediului, sănătatea şi siguranţa la locul de 
muncă etc., conform prevederilor legale în România, care trebuie respectate în timpul pregătirii 
Ofertei, pot fi obţinute de către Ofertant de la următoarele instituţii publice: 
I. Ministerul Finanţelor Publice 
Strada Apolodor, nr. 17, Sector 5, Bucureşti, România 
Email: publicinfo@mfmante.gv.ro 
Tel: 0040 021 319 00 96 83/0040 021 319 97 59 
Fax: 0040 021 319 9735 
II. Ministerul Mediului , Apelor şi Pădurilor 

mailto:publicinfo@mfmante.gv.ro


B-dul Libertăţii,nr. 12, Sector 5, Bucureşti, România 
Email: sip@mmediu.ro 
Tel: 0040 021 408 9500 
Informaţii suplimentare cu privire la convenţiile de mediu pot fi găsite la următoarea adresă: 
hi l p://w w w, m med i u. ro/fa e 
http://wwwj3im.ediu.ro/beta/domeiiii/relatii-iiiteraatioiiale/tratate-bilatera 
III. Ministerul Muncii , Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanele Vârstnice 
Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, Sector 1, Bucureşti, România 
Email: relatiicupublicul@mmuncii.ro 
Tel: 0040 21 313 62 67/00 40 21 315 85 
Informaţii suplimentare cu privire la convenţiile sociale pot fi găsite la următoarea adresă: 
http: //ww w .morun ci i. ro/j 3 3 /i ud ex. php/ro/leg islatie/relatii-internationaie/acorduri-bilaterale-in-
domeuiul-circulatiei-fortei- de-numca 
Acolo unde este cazul, Ofertantul se va familiariza cu cerinţele legislative locale care se aplică 
companiilor străine care îşi desfăşoară activitate în ţara unde se furnizează produsele, România 
(înregistrarea unei filiale, unei companii cu capital mixt, utilizarea unui agent, etc.). Ofertantul va fi 
obligat să prezinte şi să garanteze Autorităţii Contractante că a respectat legile locale privind 
companiile străine şi este, şi că, pe durata Contractului cu Autoritatea Contractantă, va rămâne 
înregistrat să deruleze activităţi în ţara de funcţionare. La cererea Autorităţii Contractante, Ofertantul 
va fi obligat să pună la dispoziţie documentele justificative privind înregistrarea şi/sau o confirmare 
scrisă din partea unui consultant independent, care să arate că Ofertantul a luat toate măsurile necesare 
şi adecvate pentru obţinerea certificatului de înregistrare şi menţinerea înregistrării şi dreptul necesar 
de a întreprinde activităţi comerciale în ţara unde se derulează operaţiunile. 

Modul de prezentare a propunerii f inanciare: 
Propunerea financiara va conţine: 
1. Formular de oferta completat care reprezintă elementul principal al propunerii financiare si care 
cuprinde preţul total al furnizării bunurilor descrise in propunerea tehnica in conformitate cu Caietul 
de sarcini. 
- Liste de produse cu numărul de bucati, costul pe bucata si totalul conform tabelelelor din anexele la 
formularul de oferta. 
Valoarea totala ofertata va include toate costurile: livrare, transport, ambalare, predare / montaj. 
Valoarea estimata nu poate fi depăşită. Nu se accepta ajustari de pret ale ofertei financiare pe 

parcursul derulării contractului. 
Propunerea financiară trebuie să se refere la întreg obiectul Contractului. Orice Propunere financiară 
care se referă numai la o parte a caietului de sarcini nu va fi acceptată. 
Contractul va fi semnat pentru toate activităţile descrise în Caietul de sarcini şi va avea ca referinţă 
graficul de preţ prezentat de Ofertant în Propunerea Financiară, aşa cum a fost agreat de Autoritatea 
Contractantă. 
în cazul unei discrepanţe dintre preţul unitar şi preţul total, preţul unitar va prevala. 
Preţul unitar şi preţul total al Ofertei trebuie să fie exprimate în lei. Moneda pentra evaluarea Ofertelor 

mailto:sip@mmediu.ro
http://wwwj3im.ediu.ro/beta/domeiiii/relatii-iiiteraatioiiale/tratate-bilatera
mailto:relatiicupublicul@mmuncii.ro


este RON. 
Preţurile vor fi cotate fără TVA. 
Preţurile oferite trebuie să includă toate costurile cu materiale, consumabile, echipamente, cheltuieli, 
salarizarea, plus sarcini, cheltuieli generale, profit, impozit pe venit etc. şi orice contribuţii pentru 
furnizarea completă şi în întregime a produselor solicitate prin Documentaţia de Atribuire. Preţurile 
propuse se consideră a fi preţuri finale şi nu sunt afectate de orice variaţie intervenită în impozitele, 
taxele şi/sau contribuţiile mentionate mai sus. 
Acolo unde este cazul, Ofertantul va evalua în pregatirea Ofertei strategia fiscală şi de Contract pentru 
ţara în care operează (statut fiscal, scutiri, impozite şi taxe locale ca şi credite fiscale străine în ţara de 
origine, etc.), bazat pe interpretarea proprie a legislaţiei locale. 
în completarea Formularului de Propunere Financiară, Ofertantul trebuie să ţină cont de deducerile 
făcute în conformitate cu prevederile legale, dacă este cazul, precum şi de toate celelalte cheltuieli 
necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor sale precum şi a cheltuielilor şi a profitului său. 
Preţurile cotate de Ofertant în Propunerea financiară se vor conforma cu cerinţele specificate mai jos: 
a. Oferta de preţ trebuie să acopere toate produsele solicitate în Caietul de Sarcini, aşa cum sunt 

acestea descrise în Documentaţia de Atribuire. 
b. Preţul care urmează a fi cotat în Formularul de Ofertă trebuie să fie preluat din Propunerea 

Financiară şi trebuie să fie preţul total al Ofertei. 
c. Preţul total cotat în Propunerea Financiară trebuie să fie stabilit de către Ofertant luând în 

considerare toate informadle furnizate în Caietul de Sarcini. 
Oferta va fi respinsă ca inadmisibilă dacă: 
a. Propunerea financiară este prezentată într-un format diferit de cel specificat în Documentaţia de 

Atribuire sau 
b. în cazul în care preţul propus nu rezultă în mod clar din Propunerea financiară. 
c. Propunerea financiara este incompleta, nu include toate elementele solicitate prin documentaţia de 

atribuire. 
Preţul total al Ofertei nu va fi transmis confidenţial. 
Celelalte informaţii incluse în Propunerea Financiară nu vor fi considerate confidenţiale, cu excepţia 
acelora care sunt în mod clar indicate de către Ofertant ca fiind confidenţiale sau clasificate. 

Autoritatea Contractantă îşi rezervă dreptul de a utiliza în procesul de evaluare toate celelalte 
informaţii financiare incluse în Oferta Financiară a Ofertantului. Ofertantul consimte că dacă nu 
marchează în mod clar informaţiile conţinute de Propunerea Financiară care sunt confidenţiale sau 
clasificate, Autoritatea Contractantă are libertatea de a utiliza sau de a dezvălui oricare sau toate aceste 
informaţii fără înştiinţarea Ofertantului. 

Inspector informatică si achiziţii publice, ... , „ , 1 Consilier consultant, Curelea Marmica Cristian 
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