
ROMANIA 
JUDETUL ILFOV 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STEFANESTII DE JOS 
 
 

HOTARAREA NR. 33 din 29.08.2011 
 
 

 Consiliul local al comunei Stefanestii de Jos, intrunit in ziua de 
29.08.2011 in sedinta ordinara, 
 Avand in vedere expunerea de motive a primarului comunei si raportul de 
specialitate intocmit de responsabilul de resort, 
 Tinand cont de Avizul comisiei de specialitate a consiliului local, 
 Luand in considerare hotararea Consiliului local Stefanestii de Jos nr. 
24/26.06.2009, prin care se stabileste ziua de 8 septembrie a fiecarui an ca fiind 
„ziua comunei”, 

In baza Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, modificata si completata, 
 In temeiul art. 36 alin. 6 pct. 4 si 6 si alin. 9, art. 45 si art. 115 alin. 1 lit. b 
din legea nr. 215/2001, republicata, privind Administratia publica locala, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 
 
 

HOTARASTE: 
 
 

 Art. 1 Se aproba programul manifestarii cultural-artistice „Ziua comunei 
Stefanestii de Jos” editia I – 2011, prevazut in Anexa nr. 1, parte integranta din 
prezenta hotarare. 
 Art. 2 Se aproba contractele de sponsorizare, prevazute in Anexa 2, parte 
integranta a prezentei hotarari. 
 Art. 3 Primarul comunei Stefanestii de Jos va asigura aducerea la 
indeplinire a prezentei hotarari. 
 
 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                                         SECRETAR COMUNA, 
 
 
 
 
Consilieri prezenti:  13 
 
Cu un numar de __12__ voturi “pentru” din 13 consilieri in functie 
 
 



 
Program:  ZIUA COMUNEI STEFANESTII DE JOS 
( include FESTIVALUL MESTESUGARESC CU SPECIFIC LOCAL) 
 
Perioada de desfasurare: 8 septembrie 2011 
Durata evenimentului: 12 ore, intre orele 12.00-00.00 
Locatia evenimentului: comuna Stefanestii de Jos – stadion 
Organizator: Primaria comunei Stefanestii de Jos 
 
Concept 
Ziua Comunei Stefanestii de Jos se va organiza in ziua de 8 septembrie 2011, ziua in care se 
sarbatoreste Nasterea Maicii Domnului, sau Sfanta Marie Mica, cum este numita in popor. Este zi 
nelucratoare. Aceasta zi marcheaza, in calendarul arhaic, sfarsitul verii. Inseamna ca e timpul 
lucrarilor agricole de toamna, al culegerii roadelor, dar si al pregatirii recoltelor de anul viitor. 
Locuitorii din Stefanestii de Jos au ales sa sarbatoreasca ziua comunei lor intr-o zi marcata de acest 
eveniment pentru a marca munca lor de peste an si pentru a sarbatori inceperea culegerii roadelor sale, 
precum si pregatirea pentru noul an. E un sfarsit si un nou inceput totodata.  
Alaturi de aceasta sarbatoare, locuitorii comunei vor avea parte si de un festival al mestesugurilor 
locale, mestesugari din zona fiind invitati sa isi expuna produsele in cadrul evenimentului. 
Fiecare familie din comuna va primi o invitatie scrisa la acest eveniment.  

 
ZIUA COMUNEI STEFANESTII DE JOS   

Ziua comunei va incepe joi, 8 septembrie 2011, la ora 11. 30 cu o defilare a unei fanfare/ orchestra pe 
un traseu ales, pentru a aduna lumea si o anunta de marele eveniment. Fanfara/orchestra intra apoi in 
locatia evenimentului si ajunge pe scena, unde  urmeaza sa se tina un program artistic de 12 ore, care 
va fi difuzat live pe cele 2 (sau 4) ecrane de pe stadionul mare. Evenimentul va fi deschis de discursul 
primarului, precum si alte personalitati marcante invitate. Evenimentul se va termina cu un mare foc 
de artificii, la ora 00.00 
 
Locatia este impartita astfel: 
Stadionul mare:  
- standurile mestesugarilor  
- standuri mancare si bautura 
- mese si scaune 
- stand “Fotograf la cerere” 
- stand cadouri obiecte inscriptionate + tombola 
 
Stadionul mic 
- scena acoperita 
- mese si scaune 
- ring de dans 
- cortul VIP 
- coltul VIP 
 
ETAPE DE DESFASURARE:  
 
A1. ORGANIZARE CONFERINTA DE PRESA 
Se va organiza în ziua de 7 septembrie 2011 o conferinţă de presă, la o oră stabilita de organizator. 
Scopul este de a informa opinia publica pe cale mediatica asupra evenimentului.  
Locatia: va fi stabilita de catre organizator 
Sarcini: 
- Amenajarea sălii pentru conferinţa de presă, asigurarea funcţionării aparaturii necesare desfăşurării 
expunerilor, asigurarea prezenţei a cel puţin unei persoane de specialitate în domeniul instalaţiilor 
audio-video pentru a putea gestiona utilizarea lor; 



- Pana la data de 07.09.2011 se va asigura dotarea tehnica pentru sustinerea expunerilor: 
o Sonorizare adecvata 
o Aparatura video/proiectie 
- Realizarea si transmiterea agendei conferinţei, realizarea si transmiterea invitatiilor către mass-
media. Centralizarea într-un tabel nominal a datelor tuturor persoanelor care au confirmat 
participarea (nume si prenume, functie, institutie, contact telefonic si e-mail). Este obligatoriu ca 
fiecărei persoane din lista invitatilor să i se transmită invitatia în forma tipărită, prin fax sau prin 
postă/curier. Acestea pot fi transmise, complementar si pe e-mail. 
- Realizarea si tipărirea unor suporturi cu numele vorbitorilor din cadrul conferinţei. 
- Asigurarea existenţei unei mese la intrarea în sala unde reprezentantul organizatorului să 
distribuie mapele, şi alte materiale publicitare, etc.  
- Inregistrarea pe o listă a reprezentanţilor mass-media şi a celorlalţi participanţi: nume şi 
prenume, funcţie, instituţie, date de contact.      
- Asigurarea unei mese pentru prezidiu în interiorul sălii, cu o capacitate de minim 6 locuri, 
poziţionarea la prezidiu a suporturilor cu numele vorbitorilor şi a microfoanelor. 
- Asigurarea a minim 40 de scaune pentru reprezentanţii mass-media şi alţi participanţi;    
- Asigurarea prezenţei unui coordonator de eveniment, special instruit, care va colabora in 
permanenţă cu un reprezentant desemnat de organizator, pentru buna desfăşurare a activităţilor. 
- Asigurarea serviciilor unui fotograf pentru realizarea de fotografii pe durata evenimentului. 
- Asigurarea unui mini bufet suedez (cafea, ceai, apă, racoritoare,  fursecuri),  pentru minim 30 de 
persoane. 
- Realizarea unui raport tip proces-verbal după încheierea activitatilor, la care se vor ataşa 
documente justificative privind derularea activitatilor: listele de participanţi, fotografii efectuate pe 
timpul derulării simpozianelor, înregistrări video/audio, altele   

 
A2. ORGANIZARE EVENIMENT 
Se va organiza in ziua de 8 septembrie 2011, ziua in care se sarbatoreste Nasterea Maicii Domnului, 
sau Sfanta Marie Mica, cum este numita in popor. Este zi nelucratoare.  
 
A.2.1.Etape premergatoare: 

- cu minim o saptamana inainte, fiecare familie din comuna va primi o invitatie in plic cu 
semnatura primarului, plus un bilet de tombola. Invitatiile vor fi duse familiilor de catre 3-5 
persoane imbracate special: tricou, sapca, tolba, toate inscriptionate. Se vor face liste cu 
numele familiilor. Un adult din familie trebuie sa semneze de primire. Invitatia este foarte 
importanta, pentru ca vor intra la eveniment pe baza ei si vor primi pe baza ei obiectele 
personalizate cuvenite fiecarei familii, pentru care vor semna de primire.  
- Familiile care au persoane ce isi sarbatoresc numele de Sf Maria vor primi un cupon de 
persoana, in acelasi plic cu invitatia. Pe baza cuponului si a buletinului vor primi cadouri 
speciale.  La standul cu cadouri vor exista liste cu numele familiilor si cu numele sarbatoritilor. 
Vor semna de primire.  
-Realizarea si transmiterea agendei evenimentului si a invitatiilor către participanţii invitati 
speciali, primirea confirmărilor de participare, realizarea si transmiterea invitatiilor către mass-
media. Centralizarea într-un tabel nominal a datelor tuturor persoanelor care au confirmat 
participarea (nume si prenume, functie, institutie, contact telefonic si e-mail). Este obligatoriu ca 
fiecărei persoane din lista invitatiilor să i se transmită invitatia în forma tipărită, prin fax sau prin 
postă/curier. Acestea pot fi transmise, complementar si pe e-mail; 
-Intocmire lista cu toti participantii invitati 
-Realizarea unui comunicat de presă si tipărirea acestuia într-un număr suficient de exemplare 
pentru mass-media invitata; 
- realizare tiparituri: bannere, mape de prezentare, afise, invitatii, bilete de tombola, cupoane Sf 
Maria, diplome etc. Plus firma luminoasa: “Stefanestii de Jos”.  
- realizare placute pentru locuri de parcare inscriptionate pentru invitatii oficiali/speciali, 
presa si artisti 
-confectionare toate cadourile inscriptionate, plus mascote mici 
-Asigurare afisaj pentru promovare eveniment 



-realizare pagina eveniment pe site primarie 
-asigurare promovare eveniment pe toate caile: afisaj, mass media, site primarie etc 
-contractare tot ce inseamna necesar uman, material, tehnic 
-creare mascota cu costum 
-creare logo eveniment 
-Se va întocmi programul (desfasuratorul) evenimentului/ spectacolului, respectiv se va 
organiza ordinea intrării pe scenă a tuturor momentelor, inclusiv a fanfarei deja invitate la 
defilarea din prima parte a zilei, discursul primarului etc; 
-amenajarea spatiului adecvat pentru sustinerea evenimentului incepand cu o zi inainte de 
eveniment; oameni si utilaje(2 motostivuitoare etc) ce vor fi folosite la amenajare 
-paza spatiu alocat pentru eveniment, cu tot ce contine acesta, pe perioada premergatoare acestuia. 
 
 

A.2.2.Organizarea evenimentului in ziua aleasa, 8 sept, presupune: 
Locatia: Spatiul va fi pus la dispoziţie în mod gratuit cu sursă de alimentare energie electrică de 
Oraşul Stefanestii de Jos (sursa de 380v). Plata energiei electrice se va face de catre organizator. Se va 
avea in vedere existenta unui grup electrogen care sa faca fata evenimentului in cazuri speciale. 
 

- Amenajarea spaţiului adecvat pentru susţinerea evenimentului, cu absolut tot ce include 
evenimentul, activitate ce va fi gata in totalitate in ziua evenimentului, cu minim 2 ore inainte 
de inceperea acestuia, respectiv ora 09.00.  

- Repetitii + supervizare intre orele 09.00-11.00. Se vor face probe tehnice si repetitii si se vor 
controla toate elementele ce tin de eveniment, pentru a controla buna desfasurare a 
evenimentului ce va urma. 

- 3 corturi iluminate, care vor acoperi: stadionul mare, stadionul mic, cortul VIP;  
- Vor fi 4 intrari: Intrare 1 populatie; intrare 2 oficiali, sponsori etc; intrare 3 artisti; intrare 4: 

salvare, pompieri, firme participante, echipe de lucru etc 
- Gard sau alta solutie pentru a delimita spatiile in care populatia nu va avea voie, folosit pentru 

oficiali, invitati, sponsori, salvare, organizatori etc 
- locuri de parcare inscriptionate pentru invitatii oficiali/speciali, presa si artisti, oameni de 

ordine la parcare 
- Se va asigura o scenă acoperită pentru spectacol, cu dimensiunile minime de 12/8 ml, precum 

şi condiţiile tehnice necesare desfăşurării unui spectacol artistic complex: 
o Sonorizare profesională de minim 30.000 W 
o Lumini pentru scenă profesionale şi efecte de lumini 
o 2 (4) ecrane de proiecţie amplasate lateral stânga dreapta faţă de scenă, 2 (4) 

videoproiectoare pe care se vede evenimentul live 
o Se va asigura montarea/demontarea scenei şi deservirea aparaturii tehnice; 
o Funcţionalitatea scenei va fi asigurată pentru toata durata evenimentului 
o Se va desemna cel putin o persoană care să asigure urgenţele tehnice, pe intreaga 

perioada de desfasurare a evenimentului 
- Sonorizare specifică pentru toata locatia. Programul artistic se va auzi pe tot spatiul si durata 

rezervate evenimentului.  
- Lumini pe toata locatia, avand in vedere ca evenimentul se va prelungi pana la miezul noptii.  
- Car HD cu 3 camere, cu tot necesarul tehnic si uman, care transmite in 2(4) ecrane 

evenimentul pe tot parcursul acestuia 
- Decor scenă, cu tot ce implica: bannere eveniment, bannere sponsori, baloane, stegulete, 

ghirlande, firma luminoasa etc 
- Décor spatiu, cu tot ce implica: bannere eveniment, bannere sponsori, baloane, stegulete, 

ghirlande, firma luminoasa etc 
- Asigurare standuri mancare si bautura, pop corn, vata de zahar, inghetata, cu tot ce e 

necesar: oameni, produse alimentare, produse adiacente gen: tavi, farfurii, furculite, cutite, 
scobitori etc. Afise prin care participantii sunt rugati sa isi duca resturile menajere la cosurile 
de gunoi. Oameni care strang resturile menajere de pe mese.  

- Asigurare mese si scaune 



- Asigurare protocol invitati speciali, mass media etc. Oameni care se vor ocupa special de 
mesele lor.  

- Se va desemna cel putin o persoană care să asigure urgenţele, pe intreaga perioada de 
desfasurare a evenimentului; 

- Toate persoanele implicate vor avea programul(desfasuratorul) 
evenimentului/spectacolului, care ii va ghida in orice moment al desfasurarii acestuia.  

- Va exista un producator general si un regizor care vor controla si superviza toate 
momentele evenimentului din punct de vedere productie si creatie 

- Se vor asigura serviciile unui prezentator(sau 2) pe toată durata de desfăşurare a 
spectacolului 

- Asigurarea prezenţei cel puţin a trei coordonatori de eveniment care vor colabora in 
permanenţă cu un reprezentant desemnat de organizator, pentru buna desfăşurare a activităţilor 

- se va asigura transportul (de la caz la caz, in functie de cum se negociaza contractul) şi masa 
echipelor de lucru (tehnic, artistic, administrativ etc) precum si transportul invitaţilor 
speciali plus mass media, de la caz la caz. 

- Asigurarea serviciilor a cel putin 3 fotografi profesionisti, pentru realizarea de fotografii 
profesionale pe durata evenimentului (unul la scena, altul printre oameni, unul pentruVIP - 
atent la invitatii speciali, sponsori etc) 

- Asigurare 2 cameramani cu camera (lumina, sunet, casete) care filmeaza printre oameni  
- Realizarea unui raport tip proces-verbal după încheierea activitatilor, la care se vor ataşa 

documente justificative privind derularea activitatilor: listele de participanţi, fotografii 
efectuate pe timpul derulării principalelor momente ale activităţilor, înregistrări video/audio, 
altele   

- Cadouri obiecte personalizate pentru toate familile . Pentru a nu se crea confuzie, fiecare 
familie vine cu invitatia la el. In locul invitatiei primeste obiectele personalizate cuvenite 
familiei sale.  

- Cadouri obiecte personalizate pentru cei care isi sarbatoresc ziua numelui – Sf Maria 
- Prezenta Salvare, Pompieri, Politie, Salubrizare 
- Se va asigura un numar de oameni de ordine care vor avea grija de buna desfasurare a 

evenimentului 
- Se va asigura tot ce tine de salubrizare: oameni, cosuri de gunoi, toalete ecologice etc 

 
 
PROGRAM ARTISTIC: 
1.defilare ansamblu artistic popular, fanfara sau orchestra folclor, Moment artistic desfasurat 
pentru a atrage oamenii, pentru a le da chemarea la sarbatoare.  
-Locatia: pe un traseu ales de organizator, cu finalitate la locatia evenimentului.  
-Se are in vedere blocarea unei parti a drumului, deci trebuie securizata trecerea lor cu oameni de 
ordine, politie. 
-Durata: 45 minute: 30’ pe traseu, 15’ pe scena; intre orele 11.30-12.15 
-Confectionare 2 pancarte cu numele evenimentului si logo: un barbat si o femeie imbracati in fctie de 
specificul ansamblului vor duce pancartele 
-in aceasta fanfara/orchestra va exista un tobosar care va da semnale 
-va exista un barbat care va anunta evenimentul din cand in cand, la megafon sau fara 
-Asigurarea serviciilor unui fotograf pentru realizarea de fotografii pe durata evenimentului; 
-asigurarea unui cameraman pentru inregistrare video moment 
-coordonator eveniment 
 
2.discurs primar + preot eventual– primarul, insotit de familia sa, dar si de oamenii importanti din 
echipa sa, sau invitati de marca ai comunei, deschide evenimentul. Alaturi de primar, pentru ca este o 
zi sfanta, se poate afla un preot care poate vorbi si el. Discursurile nu trebuie sa fie prea lungi. 
Momentul ar putea fi in jur de ora 13.00 sau 14.00, cand se presupune ca oamenii au venit déjà in 
numar mare, sunt déjà la mese, mananca si vizioneaza programul.  
-locatia: scena, 2 micro cu stativ pentru vorbitori 
-durata: 15 minute, intre 14.00-14.15 



-fond muzical, jingle intrare invitati etc – regizor muzical 
-coordonator eveniment 
 
3.Concerte de muzica: minim 1 solist profesionist din fiecare gen muzical: dance, etno, populară, 
muzică uşoară românească şi minim 1 formaţie (band) de pop-rock cunoscută. De preferat : 
interpretarea artiştilor să fie live iar formaţia sau band-ul pop-rock vor evolua exclusiv live. Fiecare 
sustine un concert intre 30 min si o ora. Asta inseamna in jur de 9-10 momente muzicale 
-locatia-scena va fi amplasata unde doreste organizatorul si va fi dotat cu sursa energie electrica de 
380 v 
-total: 9 momente muzicale  
-durata: 9 ore, fiecare moment are 60 minute  
-coordonator eveniment 
 
4.Dansuri populare: putem avea si cateva ansambluri folclorice, care sa imbie lumea la dans, sa 
danseze cu ei chiar. O hora, o sarba, perinitza, jocuri preferate de locuitori. 
-locatia - scena + ringul de dans 
-total: 2 momente de dans popular 
-durata: 1 ora, fiecare moment are 30 minute  
- se va face cu orchestra sau regizor muzical 
-micro pentru interpreti 
-coordonator eveniment 
 
5.Umor: minim 1 artist/cuplu de artişti, profesionşti, care să susţină un program de cca. 15 min.   
-locatia - scena  
-total: 2 momente de umor 
-durata: 30 min, fiecare moment are 15 minute  
- fond muzical pus de regizor muzical, daca e nevoie 
-coordonator eveniment 
 
6.Circ: acrobatie si/sau magie. La numarul de magie vor fi implicati cetatenii 
-locatia - scena  
-total: 1 sau 2 momente de magie 
-durata: 30 min, fiecare moment are 15 minute sau unul de 30 min. 
- fond muzical pus de regizor muzical, daca e nevoie 
-coordonator eveniment 
 
7.Concursuri: „Cine mananca cei mai multi mici in 5 minute”; Cine termina primul un metru de 
bere”; „Cine mananca mai repede un ciorchine de strugure fara sa se foloseasca de maini” etc  
-locatia - scena cu micro de mana 
-total: 3 concursuri 
-durata: 15 min fiecare 
- fond muzical pus de regizor muzical 
- fiecare concurs va avea minim 5-7 concurenti; concurentii vor fi alesi de coordonator eveniment 
inainte de a incepe concursul; ei vor fi gata de concurs, langa scena, cand concursul este prezentat. 
-necesarul fiecarui concurs va fi pregatit din timp, pentru minim 5-7 concurenti 
-premiile fiecarui concurs vor fi pregatite din timp, vor exista 3 premii la fiecare 
-coordonator eveniment 

 
8.Premierea localnicilor: casnicia cea mai longeviva din comuna (sau mai multe trecute de 50 de ani) 
– se va da o diploma si un premiu de catre primar 
-locatia - scena cu micro stativ/ de mana 
-total: o premiere  
-durata: 15 min  
-organizatorul alege cate familii va premia 
-diplome si premii pentru familile premiate 



-coordonatorul evenimentului are grija sa fie prezenta toata lumea, precum si necesarul(diplome, 
premii etc) langa scena cand momentul este prezentat: primar, familii 
- fond muzical pus de regizor muzical 
-coordonator eveniment 
 
9.Focuri de artificii mici, pe scena, la fiecare inceput/final de concert 
-locatia - scena  
-total: minim 8 focuri  
-durata: 1-2 min fiecare 
-echipa artificieri 
- jingle muzical pus de regizor muzical 
-coordonator eveniment 
  
10.patru(4) animatori: jongleri, clovni care sa se joace cu copiii si sa imparta baloane din care sa faca 
animale etc (pe terenul natural, intre stand-urile cu mancare si bautura).  
-locatia – stadion, printre oameni  
-total: 4 animatori 
-durata: pe toata durata evenimentului 
-necesar: baloane din care se fac animale etc 
-coordonator eveniment 
 
11.Mascota orasului: se va crea o mascota a orasului/ evenimentului, care se va plimba toata ziua 
printre oameni, se vor face poze cu ea 
-locatia – stadion, printre oameni  
-total: o mascota  
-durata: pe toata durata evenimentului 
-necesar: actor + costum mascota 
-coordonator eveniment 
 
12.Fotograf la cerere. Cine vrea o amintire se va putea poza cu familia sau prietenii. Fotografiile se 
fac pe loc si sunt inscriptionate cu numele si data evenimentului. Va exista un loc cu un panou de unde 
oamenii isi pot lua pozele. Pe poze se va scrie, din calculator, numele si data evenimentului. 
-locatia – stadion, la un stand  
-total: un fotograf 
-durata: pe toata durata evenimentului 
-necesar: un fotograf, stand (cu afis pe care scrie ce reprezinta: FOTO sau altceva), aparat de facut 
poze pe loc; panouri cu pioneze unde se pun pozele la vedere 
-coordonator eveniment 
 
13.Coltul VIP loc special amenajat pentru poze primar cu invitati, artisti etc 
-locatia: langa cortul VIP 
-durata: pe toata durata evenimentului 
-necesar: un fotograf, panou cu logo eveniment si sponsorii pe spate, covor rosu in fata, lumini  
-coordonator eveniment 
 
14.Tombola pentru toti locuitorii, la final sa castige ceva important, eventual sa aveti 3 premii (pot fi 
si lucruri haioase, electrocasnice etc) 
14.1. Concursul 
-locatia – stadion, la un stand  
-durata: pe toata durata evenimentului 
-un om care se ocupa de cutia cu bilete 
-cutie de tombola inscriptionata (care va fi inchisa la final cu o hartie cu stampila) 
-necesar: stand tombola pe care scrie „TOMBOLA”; cutie tombola inscriptionata 
-bilete tombola, care vor fi date cate unul unei familii, in acelasi plic cu  invitatia 
-coordonator eveniment 



 
14.2. Extragerea  
-locatia – scena  
-durata: 15 min 
-persoana care extrage biletele, intai premiile mici, apoi cele mari 
-un om care se ocupa de cutia cu bilete 
-cutie de tombola inscriptionata cu toate biletele in ea (cutia este inchisa cu o hartie cu stampila) 
-necesar: 3 premii mari (gen televizor LCD, calculator, masina de spalat) si 10 premii mai mici (gen 
fier de calcat, storcator fructe, prajitor paine etc) 
-bilete tombola, care vor fi date cate unul unei familii, pe baza invitatiei 
-coordonator eveniment 
 
15.Foc de artificii: va incepe la ora 23.30 si va avea o durata de 30 minute. Fond muzical adecvat pe 
durata de desfăşurare a acestuia. 
-locatia – se va stabili impreuna cu organizatorul, echipa de artificieri si pompierii  
-total: o data, la final eveniment  
-durata: 30 min  
-echipa artificieri 
- muzica pusa de regizor muzical 
-coordonator eveniment 
  
A.2.3. Etape post eveniment 
-paza spatiu alocat evenimentului, cu tot ce contine acesta, pe toata perioada de dupa eveniment, pana 
la demontarea totala 
-demontare totala a tuturor elementelor folosite: scena, standuri, panouri, bannere etc; oameni si 
utilaje(2 motostivuitoare etc) ce vor fi folosite la reamenajare 
-curatenie generala 
-Realizarea unui raport tip proces-verbal după încheierea activitatilor, la care se vor ataşa 
documente justificative privind derularea activitatilor: listele de participanţi, fotografii efectuate pe 
timpul derulării principalelor momente ale activităţilor, înregistrări video/audio, altele   
 
 
 In ceea ce priveste partea rezervata FESTIVALULUI MESTESUGARESC CU SPECIFIC 
LOCAL  
Alaturi de sarbatoarea comunei, locuitorii acesteia vor avea parte si de un festival al mestesugurilor 
locale, mestesugari din zona fiind invitati sa isi expuna produsele in cadrul evenimentului. Produsele 
pot fi achizitionate de localnici.  
 
 
 
Decor: 

- Bannere sponsori 
- Baloane, baloane cu heliu, baloane pentru copii 
- Ghirlande flori 
- Firma luminoasa “STEFANESTII DE JOS”  

 
 
In general: 
 salvare 
 pompieri 
 oameni de ordine 
 grup electrogen  
 cabine de schimb pentru artisti 
 toalete ecologice 



 cosuri de gunoi 
 firma salubrizare  
 sursa energie electrica 
 transport si masa invitati  
 transport si masa artisti 
 3 fotografi (unul la scena, altul printre oameni, unul atent la invitatii speciali, sponsori etc) 
 Car de filmare cu 3 camere care sa transmita evenimentul in ecrane, cu tot necesarul uman si 
tehnic  
 2 cameramani neutri care umbla printre oameni 
 Tiparire si distribuire fluturasi, pliante, brosuri, stegulete, baloane, mape de prezentare, vederi, 
invitatii etc 
 15 artisti 
 O orchestra populara 
 1 ansamblu de dansuri 
 Coordonatori evenimente 
 Servicii de grafica: logo eveniment, mape prezentare etc 
 Creare mascota eveniment 
 Realizare pagina pe site primarie 
 
 
Stadionul mare:  
 2 sau 4 ecrane (cu videoproiectoare) puse lateral pe cele doua laturi mari ale stadionului 
 sonorizare 
 Lumini pe toate laturile, nu este deloc luminat 
 Un cort mare iluminat 
 Vor fi 4 intrari: Intrare 1 populatie; intrare 2 oficiali, sponsori etc; intrare 3 artisti; intrare 
4: salvare, pompieri, firme participante 
 Gard sau alta solutie pentru a delimita spatiile in care populatia nu va avea voie, folosit 
pentru oficiali, invitati, sponsori, salvare etc 
 
Stadionul mic: 
 
 1 cort pentru populatie – unde se ia masa 
 1 cort pentru VIP – amenajat special 
 Colt VIP: loc special amenajat pentru poze primar cu invitati, artisti etc, pe spate un 
panou inscriptionat cu numele evenimentului, covor rosu 
 Coltul “fotograf la cerere” 
 Mese si scaune  
 Sonorizare stadion 
 Scena acoperita 
 Sonorizare scena 
 Lumini si efecte speciale scena 
 
Parcare  
 Locuri de parcare inscriptionate pentru invitatii oficiali/speciali, presa si artisti 
 
 
 
 
 
 

 



 
REGULAMENT TOMBOLA ``Ziua comunei – E ziua TA!`` 

 
 
1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL TOMBOLEI 
1.1. Tombola este organizata de PRIMARIA STEFANESTII DE JOS si CONSILIUL LOCAL 
STEFANESTII DE JOS 
1.2. Tombola se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament Oficial , fiind 
obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica regulamentul 
pe parcursul desfasurarii tombolei , avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi 
maniera in care a fost facuta si informarea initiala. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel 
putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare. 
 
2. DENUMIREA, DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE 
Actiunea poarta numele de TOMBOLA ``”Ziua comunei- E ziua TA!`` si se va desfasura in 
perioada 08.09.2011,in  comuna  STEFANESTII DE JOS si se va desfasura conform prevederii 
Art.11 , lit. a) din ORDONANTA DE URGENTA NR.77 DIN 2009. 
 
3. DREPTUL DE PARTICIPARE 
3.1 La TOMBOLA poate participa orice persoana cu varsta peste 18 ani, care a primit o invitatie 
la evenimentul “Ziua comunei- 8 septembrie 2011”. Se va acorda o invitatie gratuita per 
gospodarie/familie  din comuna. 
3.2. Participantul va primi partea detasabila a fiecarui bilet de tombola achizitionat pe care se vor 
inscriptiona: numele, prenumele, adresa si numarul de telefon a participantului la tombola. 
3.3. Talonul de tombola va avea trei parti, fiecare cu urmatorul continut: institutia organizatoare, 
seria si numarul de inregistrare , data si ora desfasurarii extragerii, datele de identificare ale 
persoanei care primeste invitatia ( numele si prenumele, adresa din buletin/CI, nr. de telefon ) . Se 
vor emite 1800 de bilete, cu seria PST, de la numarul 001, la numarul 1801. 
Prima parte numita ``tichet martor`` intra in posesia participantului, iar biletele declarate 
castigatoare se vor intoarce la organizatori in momentul ridicarii premiului. Partea a doua a 
biletului este detasabila, cea pe care se vor inscrie datele participantului, si va fi utilizata pentru a 
putea organiza extragerea din urna, iar partea a treia ramane la organizator . 
ATENTIE !!! 
Validarea castigatorilor se va face prin prezentarea ``tichetului martor`` de catre posesorul 
acestuia. 
Atragem atentia participantilor la tombola sa-si pastreze partea de bilet primita (``tichetul 
martor``), fiind obligati sa o prezinte la ridicarea premiilor. 
Biletele la tombola vor fi oferite gratuit de catre organizator fiecarei gospodarii,  pana la data de 
05.09.2011,  iar in ziua de 08.09.2011, pe  stadionul din   STEFANESTII DE JOS, si pe tot 
parcursul desfasurarii manifestarilor dedicate Zilei Comunei se pot depune biletele in urna special 
amenajata, extragerea biletelor castigatoare avand loc la ora 23.00, pe scena special amenajata. 
 
4. PREMIILE ESTIMATE A FI ACORDATE: 

 
Valoare estimativa premii: 1000 euro (echivalent in lei la cursul zilei de 
8 septembrie 2011 in lei). 
 
 
. 
 



5. TRAGEREA LA SORTI 
5.1. Tragerea la sorti a celor 10 bilete castigatoare va fi efectuata la data de 08.09.2011, ora 23,00 
pe scena amplasata in stadionul  STEFANESTII DE JOS, in prezenta unei comisii formate din 
reprezentanti ai Primariei, un notar public, un reprezentant al administratiei finantelor publice. 
5.2. Fiecare talon se va extrage manual si va fi verificat pentru a i se constata validitatea. 
Extragerea premiilor estimate a fi acordate se va face in ordinea urmatoare : 

a) se vor extrage 6 premii tip “mentiune” 
b) se va extrage premiul 3  
c) se va extrage premiul 2 
d) se va extrage marele premiu  

5.3. Cuponul va fi invalidat in cazul in care se va constata ca nu contine unul din urmatoarele 
informatii : institutia organizatoare, stampila institutiei organizatoare in original, seria si numarul 
de inregistrare,data desfasurarii extragerii, datele de identificare a persoanei ( numele si 
prenumele, adresa din buletin/CI, nr. de telefon ) . De asemenea, vor fi validate numai tichetele 
ale caror posesori se afla prezenti la eveniment. 
5.4. In cazul in care se extrage un bilet invalid, acesta va fi anulat si se va proceda la extragerea 
unui alt cupon. 
5.5. Premiile nu sunt transmisibile si nu pot fi modificate sau schimbate. 
 
6. INSTIINTAREA CASTIGATORILOR SI INMANAREA PREMIILOR 
6.1. Castigatorii premiilor vor putea sa-si ridice premiile castigate in termen 10 zile de la data 
validarii biletului, prezentandu-se la sediul Primariei cu “tichetul –martor” si actul de identitate .  
Pentru a fi validati, castigatorii trebuie sa se prezinte la locul extragerii  in seara desfasurarii 
acestei actiuni . 
6.2. PRIMARIA STEFANESTII DE JOS se obliga sa faca publice numele castigatorilor si 
localitatea de resedinta, acestea urmand sa fie afisate pe site-ul institutiei organizatoare. 
6.4. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unui cupon participant, decizia comisiei este 
definitiva. 
6.5. Organizatorii nu isi asuma raspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de 
proprietate asupra talonului de tombola. Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru 
taloanele deteriorate sau necorespunzator completate de catre participant. 
 
7. ANGAJAMENTE 
Participantii la aceasta tombola se vor supune prevederilor prezentului regulament si sunt de acord 
cu acestea. 
 
8. DREPTUL DE PARTICIPARE 
Concursul este deschis tuturor persoanelor avand domiciliul in Romania sau in strainatate, avand 
peste 18 ani, cu exceptia rudelor de gradul 2, inclusiv, precum si a sotului/sotiei angajatilor 
organizatorului. 
 
9. CONFIDENTIALITATEA DATELOR 
9.1.Organizatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la 
prezenta campaniei si sa nu le dezvaluie tertilor fara consimtamantul scris al participantilor, in 
conformitate cu prevederile legii 677/21.11.2001. 
Toate taloanele participante vor deveni proprietatea organizatorului, cu toate drepturile ce decurg 
de aici. Datele personale inscrise pe taloanele de participare nu vor fi procesate sau introduse de 
organizator sau de alta pesoana in vreo baza de date fara acordul participantilor, aceste date fiind 
necesare numai si exclusiv pentru identificarea si anuntarea castigatorilor. Taloanele vor fi 
pastrate termen de 60 de zile, dupa care vor fi distruse. 



9.2. Anuntarea castigatorilor va fi un eveniment public. Participarea la tombola implica automat 
acordul castigatorilor referitor la faptul ca: imaginea, numele si localitatea lor de resedinta vor fi 
facute publice. 
9.3. Participantilor la TOMBOLA le sunt garantate drepturile prezavute de Legea nr. 677/2001 
privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera 
circulatie a acestor date , in special urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul la 
acces de date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (atr.14), dreptul de opozitie (art.15) 
9.4. Prin participarea la tombola , participantii confirma cunoasterea prevederilor regulamentului 
oficial si isi exprima acordul in privinta acestora. 
 
10. FORTA MAJORA 
10.1 Pentru scopul acestui regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi 
controlat, remediat sau prevazut de catre organizator, inclusiv imposibilitatea organizatorului din 
motive independente de vointa sa de a-si indeplini obligatiile asumate prin regulament. 
10.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea 
regulamentului si continuarea tombolei, organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind 
indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau 
intarziata. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la 
campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora. 
10.3. In cazul in care organizarea tombolei este impiedicata de evenimente de forta majora, 
organizatorul isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, incheierea sau prelungirea acestui 
eveniment. 
 
11. LITIGII 
In cazul unor litigii aparute intre organizator si participantii la tombola, acestea vor fi solutionate 
pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate vor 
inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti române competente. 
 
12.REGULAMENTUL OFICIAL 
12.1 Prin participarea la tombola , participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze 
tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament. 
12.2. Regulamentul oficial al tombolei este disponibil in mod gratuit oricarui participant la 
tombola si il poate ridica de la PRIMARIA STEFANESTII DE JOS, sos. Stefanesti nr. 116, 
judetul Ilfov si de pe site-ul institutiei: www.primariastefanesti.ro . 
 
13. In cadrul evenimentului se vor premia si cuplurile cu cei mai multi ani de casnicie. Premiul 
pentru fiecare cuplu va consta intr-o distinctie si un premiu in bani in valoare de 500 lei.  

 

http://www.primariastefanesti.ro/

