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SECȚIUNEA I
ANUNȚUL DE ÎNSCRIERE

A.lntroducere
A.1. Denumirea instituției publice:
I. Denumire organizator: Opera Comică pentru Copii
2. Adresa: Calea Giulești nr. 16, sector 6, Bucureşti
3. Telefon: 021/3192819
4. Cod fiscal: 15263455

5. Persoane de contact: Roxana Pencu, Andreea Soare

6. Mijloace de comunicare: Tel: 0751.261.479; email: proiecte.occ@operacomica.ro

7. Principala activitate a organizatorului - instituție publică de spectacole, cu personalitate juridică,
aflată în subordinea Consiliului General al Municipiului București.
8. Instituţia responsabilă pentru soluţionarea contestaţiilor – Opera Comică pentru Copii

B.Informații eveniment
Denumire eveniment: Bebe Fest OCC - 2023
Scopul și obiectivele evenimentului: În cadrul OCC Bebe Fest sunt organizate spații de vânzare
pentru expozanți, spectacole interactive, ateliere senzoriale și creative, spectacole de magie, cursuri de
pentru mămici și bebeluși, activități muzicale, foodcourt, zone de relaxare, Baby BookZone, spații de
alăptare și multe alte activări interactive și atractive.

Locație: Calea Giulești nr. 16, sector 6, București

Perioadă: 22- 23 aprilie 2023 si 29-30 aprilie 2023

Program eveniment: 10:00 – 20:00

Orice modificări ale programului vor fi anunțate cu minim 24 de ore de către Organizator.

SECȚIUNEA II

C. Procedura generală de înscriere

C1.Proces de aplicare – perioadă de înscriere: 23 martie – 7 aprilie 2023

C2.Informații generale

● Persoanele care doresc să se înscrie în calitate de expozant la eveniment pot fi atât persoane
fizice, cât și entități juridice, de exemplu: SRL, PFA, PFI, IF, II, Asociații, Fundații, organizații
nonguvernamentale.

● Înscrierea se realizează prin completarea formularului de înscriere – disponibil la adresa
https://forms.gle/Ca1FFp7pB5c2FNNFA și transmiterea documentelor solicitate de
organizator. Alte solicitări scrise fără prezența formularului conduc la ineligibilitatea
solicitantului de a intra în procesul de selecție.



● Solicitanții trebuie să transmită pe adresa de mail a organizatorului (proiecte.occ@gmail.com)
următoarele:

1. Pentru SRL, PFA, PFI, IF, II, Asociații, Fundații, ONG-uri  (care sunt înființate nu mai târziu de
1 ianuarie 2022)

● Certificat de Înregistrare la Registrul Comerțului;
● Certificat de atestare fiscală,
● Copie act constitutiv /certificat Constatator din care să rezulte dreptul de semnatura si obiectul

principal de activitate, care coincide cu specificul de activitate ce urmează să fie desfășurată în
cadrul evenimentului (ex. promovare produse și/sau servicii de puericultura);

● Copie CI semnatar + împuternicire (în situația în care semnatarul este împuternicit).
● Avizele emise de Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

pentru produse alimentare expuse și comercializate în cadrul proiectului, conform legislației în
vigoare și certificate de conformitate, de garanție și/sau calitate ale produselor vandute -
Numai in cazul comercianților de produse tip food!

● Cinci fotografii reprezentative cu produsele pe care doresc să le comercializeze;

2. Pentru persoanele fizice
● Copie carte identitate;
● Carnet de producător; (Numai în cazul comercianților de produse tip food)
● Documentul de înregistrare emis de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru

Siguranța Alimentelor, în conformitate cu activitatea pe care urmează să o desfășoare în
cadrul evenimentului (pentru toate produsele alimentare procesate); Numai in cazul
comercianților de produse tip food

● Cinci fotografii reprezentative cu produsele pe care doresc să le comercializeze; · certificate de
conformitate, de garanție și/sau calitate ale produselor expuse și comercializate

C3.Depunerea dosarului de participare
Toate documentele solicitate trebuie trimise la adresa de mail proiecte.occ@gmail.com sau
depuse fizic la secretariatul OCC din Calea Giulești nr.16, sector 6, persoană de contact,
Roxana Pencu, de luni pana vineri, în intervalul orar 12:00-17:00.

C4. Perioada de transmitere/depunere
Documentele trebuie depuse în perioada de înscriere, respectiv 23 martie – 7 aprilie 2023. Nu
vor fi înregistrate formularele de înscriere trimise la altă adresă de mail decât cea specificată.
Este obligația solicitantului să se asigure că documentele transmise au fost recepționate de
organizator.
Pe site-ul OCC vor fi centralizate și afișate numele tuturor solicitanților ce s-au înscris.
Procesul de selecție va începe după terminarea perioadei de înscriere comunicată oficial de
OCC.

D. Modul de completare a formularelor de înscriere

Documentația de înscriere este publicată pe site-ul Operei Comice pentru Copii, respectiv:
www.operacomica.ro, dar poate fi solicitată a fi studiată și la sediul instituției.
Solicitantul trebuie să completeze Formularul de înscriere la OCC Bebe Fest, ediția 2023.
(https://forms.gle/Ca1FFp7pB5c2FNNFA)

mailto:proiecte.occ@gmail.com


Formularele conțin mai multe categorii, însă expozantul are obligația să se încadreze doar în una din
categoriile menționate.

● Câmpurile de completat din formular care conțin simbolul * sunt obligatorii. Necompletarea
acestora conduce la clasificarea aplicației expozantului drept incomplete, cu consecința
stabilirii acesteia drept neeligibilă.

● Expozantul trebuie să completeze clar și concis întrebările deschise ce fac referire la
descrierea produselor și să se asigure că a transmis toate informațiile necesare înțelegerii
activității desfășurate.

E. Desfășurarea procedurii de evaluare și selecție
Selecția expozanților va fi realizată de o Comisie de Evaluare și Selecție alcătuită conform prevederilor
de organizare internă ale OCC.

În etapa de evaluare vor intra doar dosarele de participare care au fost depuse cu respectarea
termenelor și condițiilor specificate în anunțul de înscriere publicat de OCC

Dacă comisia are dubii asupra calității sau veridicității produselor/serviciilor din modul în care au fost
prezentate în formularul de înscriere, își rezervă dreptul de a plasa expozantul înscris într-o altă
categorie decât cea selectată de acesta în formularul de înscriere.

Comisia își rezervă dreptul de a accepta un expozant în cadrul evenimentului doar cu anumite
produse sau servicii prezentate în formularul de înscriere al acestuia. În funcție de specificul
evenimentului și de numărul aplicanților ce doresc să comercializeze același tip de produse/servicii,
comisia își rezervă acest drept pentru a oferi publicului o paletă de produse/servicii cât mai
diversificată și calitativă.

Analiza va fi făcută la nivelul fiecărei categorii de produse și între aplicanții categoriei respective.
În funcție de numărul aplicanților, de specificul evenimentului și de posibilitățile de organizare pot fi
selectați expozanți din fiecare categorie.
Atribuțiile membrilor Comisiei de evaluare:

● se întrunesc în ședința pregătitoare pentru a lua la cunoștință de prevederile prezentei
proceduri;

● verifică îndeplinirea sau neîndeplinirea condițiilor de participare, stabilind conformitatea sau
neconformitatea dosarelor depuse, după caz;

● analizează și evaluează dosarele de participare înscrise în cadrul proiectului de către
participanți;

● stabilesc, în ședință, punctajul pentru fiecare dosar de participare analizat și evaluat, în baza
criteriilor de evaluare prevăzute în prezenta procedură;

● pentru asigurarea unui nivel calitativ și diversificat al gamei de produse comercializate, pot
decide asupra menținerii sau nu în integralitate a ofertei de produse propuse;

● stabilesc lista comercianților admiși și a celor respinși.



Criterii de Evaluare și Selecție:
Având în vedere valorile artistice pe care le promovează OCC și din dorința de a oferi publicului o
gamă de produse calitative, al căror prim caracter este reprezentat de unicitate și originalitate,
aplicanții care fac parte din această categorie vor fi evaluate conform următoarelor

● Estetica produselor
● Unicitatea produselor
● Gradul de inovație și creativitate
● Materialele folosite în realizarea produselor
● Analiza activității aplicantului într-un alt eveniment organizat de OCC (dacă a mai participat)
● Modul de prezentare al produselor – împachetarea produsului
● Modul de oferire a produsului către client (ex: expozantul oferă clientului pungă personalizată

sau alt material personalizat pentru împachetare în urma achiziționării unui produs)
● Experiența anterioară în participarea la evenimente similare
● Gama de prețuri ale produselor

PUBLICAREA rezultatelor – lista cu expozanții admiși, cât și lista expozanților respinși – se va realiza
în data de 10 aprilie 2023, ora 12.00, pe site-ul OCC.

Comercianții admiși vor semna un contract de parteneriat cu OCC, prin care se vor reglementa
obligațiile fiecărei părți, conform prezentei proceduri.

D. Soluționarea contestațiilor: 13 aprilie 2023

În urma selecției realizate de Comisia de Evaluare și Selecție, aplicanții pot contesta rezultatul
selecției, în vederea reevaluării dosarului de participare.
Contestațiile se pot depune de la publicarea primelor rezultate până la data 11 aprilie 2023, ora
12.00.
Pentru a fi validă contestația, documentul trebuie trimis la adresa de e-mail
proiecte.occ@gmail.com sau depus fizic la secretariatul OCC.
Comisia de Soluționare a Contestațiilor este alcătuită conform prevederilor de organizare internă ale
OCC, întrunirea acestora având loc în data de 11 aprilie 2023.
Aplicantii ce vor depune contestații, indiferent de rezoluția comisiei de contestatie, vor primi răspuns
în scris la aceasta.
Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate pe data de 12 aprilie 2023, ora
17.00.
Taxa de participare
– Taxa de participare trebuie achitată cel mai târziu cu o zi înainte de începerea evenimentului prin
ordin de plată, în baza facturii emise de OCC, in contul RO94TREZ70621G365000XXXX, deschis la
Trezoreria sector 6 sau poate fi compensata în baza unui contract barter.
– Taxa de participare diferă în funcție de tipul produselor/serviciilor comercializate, după cum
urmează:

● Pentru produse din categoria nonfood - Spațiu 2x2 m - 400 RON
● Pentru produse din categoria food - Spațiu 2x2 m - 600 RON
● Pentru activități și servicii - Non stand - 300 RON



“BEBE FEST OCC 2023”

Condiții de înscriere

Prin completarea și semnarea prezentului formular, participantul confirmă/garantează că:

1. a citit, înțelege și este de acord cu procedura de procedura de înscriere publicată de Organizator la
următoarea adresă de web: www.operacomica.ro;

2. are obligația de a se informa în prealabil în privința condițiilor de participare și de a completa
corespunzător toate rubricile Formularului de înscriere cu informațiile solicitate de către Organizator,
sub sancțiunea excluderii din procedură pe motive de neconformitate;

3. toate informațiile și documentele prezentate sunt conforme, reale și corecte în fiecare detaliu
prezentat;

4. în cazul admiterii sale, va asigura în cel mai scurt timp formalitățile necesare perfectării
contractului de participare, prezența în locația asigurată de Organizator conformă angajamentului
asumat și respectarea tuturor indicațiilor/cerințelor acestuia privind buna desfășurare a proiectului;

5. va asigura securizarea și curățenia spațiului pus la dispoziție pe durata proiectului,

6. va respecta regulile generale de igiena și dezinfecție stabilite de Organizator.

7. va respecta normele de siguranță din punct de vedere PSI și ISU comunicate în prealabil de
personalul Organizatorului;

8. nu va aduce modificări asupra căsuțelor fără acordul prealabil exprimat în scris al Organizatorului;

9. deține casă de marcat fiscalizată conform legislației în vigoare;

10. va respecta obligatoriu programul de desfășurare al proiectului pe toată durata acestuia; 11. nu
va întreprinde activități de natură a prejudicia imaginea proiectului, a Primăriei Municipiului
București și a OCC, respectiv partenerilor acestuia

Nume/Denumire:

Semnătura;

Dată:



Nume/Denumirea
participantului:

Administrator/reprezentant
legal/președinte (nume, funcție):

Date de identificare fiscală
(CUI/CIF):

Număr de înscriere în Reg.

Com./Registrul național ONG:

Cont IBAN:

Sucursala băncii:

Sediu social:

Adresă de corespondență:

Telefon:

E-mail:

Adresă web:

Pagina Facebook/Instagram:



Lista produselor comercializate:

Nr.
crt

Denumire produs Descriere produs Preț

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Lista documentele anexate:

Pentru SRL, IF, II, PFA, PFI, ONG-uri (care sunt înființate nu mai târziu de 01.01.2022)

· certificat de înregistrare fiscală;

· fotocopie carte de identitate administrator/reprezentant legal/președinte, după caz;

· certificat constatator, eliberat de O.N.R.C., din care să rezulte obiectul principal/secundar de
activitate autorizat, care coincide cu activitatea comercială preconizată a se desfășura în cadrul
proiectului; pentru ONG-uri, copie certificată pentru conformitate cu originalul, din care să reiasă că
scopul și obiectivele acestora corespunde cu activitatea ce urmează a fi desfășurată în cadrul
proiectului;

· cinci fotografii reprezentative cu produsele pe care doresc să le comercializeze în cadrul proiectului;

· certificate de conformitate, de garanție și/sau calitate ale produselor expuse și comercializate;
(numai pentru comercianții produselor de tip food)

· consumul electric___________KW și tipul de racordare (monofazat sau trifazat)______________

Pentru persoanele fizice



· fotocopie carte identitate;

· carnet de producător; (numai pentru comercianții produselor de tip food)

· cinci fotografii reprezentative cu produsele pe care doresc să le comercializeze;

· certificate de conformitate, de garanție și/sau calitate ale produselor expuse și comercializate;
(numai pentru comercianții produselor de tip food)

· consumul electric___________KW și tipul de racordare (monofazat sau trifazat)______________

Nume/prenume Comerciant____________________________

Semnătură ____________________________

Data__________________


