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Condiții de înscriere la evenimentul - Tradiții și Flori de Sărbători, Ediția 2020 

10 – 20 Aprilie 2020, Parcul Regele Mihai I 

Categoria „Produse alimentare” 

  

 

Definirea termenilor: 

Organizator – Creart – Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București 

Aplicant –entitate juridică, persoană fizică ce se înscrie pentru obținerea unui loc de expozant în cadrul evenimentului 

Tradiții și Flori de Sărbători, Ediția 2020. 

1. Aplicantul a citit și înțelege procedura de înscriere transmisă de Organizator pe site-ul www.creart.ro.  

2. Aplicantul formularului de înscriere prezintă documentele de identificare legală și informații reale privind procesul de 

producție din care au rezultat produsele pe care dorește să le comercializeze la evenimentul Tradiții și Flori de 

Sărbători, 10 – 20 Aprilie 2020, Parcul Regele Mihai I. 

3. Aplicantul înțelege și își asumă faptul că toate informațiile, fotografiile menționate în formularul de înscriere sunt reale 

și nu pot fi modificate pe parcursul procesului de înscriere sau ulterior procesului de selecție. 

4. Solicitantul înțelege faptul că doar formularele care conțin toate documentele și informațiile solicitate prin 

regulamentul de înscriere vor putea fi înscrise și vor intra în procesul de selecție. Solicitanții vor fi notificați în scris, 

prin e-mail, de către un reprezentant al Organizatorului dacă dosarul lor este incomplet și stă doar în sarcina 

solicitantului de a depune documentele lipsă, în termenul prevăzut, pentru a putea fi înscris în procesul de selecție. 

5. Dosarele complete vor primi număr de înregistrare și vor fi publicate pe site-ul www.creart.ro, în termen de 24 de ore 

de la înscriere. 

6. Doar dosarele complete vor fi înregistrate și vor intra în procesul de selecție.  

7. Dacă în urma procesului de selecție și după publicarea rezultatelor finale (după soluționarea contestațiilor), aplicantul 

se regăsește pe lista celor admiși, va fi contactat de către un reprezentant al Organizatorului. 

8. În eventualitatea în care dosarul va fi respins de către Comisia de Analiză și Selecție, aplicantul înțelege și își asumă 

faptul că poate depune doar în scris o contestație, în baza unui formular de contestație publicat de către Organizator 

pe site-ul www.creart.ro, odată cu afișarea listei provizorii a solicitanților admiși în cadrul evenimentului . 

9. Organizatorul va răspunde doar în scris contestației depuse, la adresa comunicată de către aplicant în formularul de 

înscriere. Orice altă încercare de abordare/formă de comunicare sau insistențe verbale sau scrise la adresa membrilor 

Comisiei sau a reprezentanților Organizatorului, după soluționarea contestațiilor, nu vor fi luate în considerare și sunt 

considerate hărțuiri ce pot fi sancționate conform prevederilor legale (Noul Cod Penal 2009 – Art. 208 - Secțiunea 

Partea specială). 

10. Prin completarea acestui formular de înscriere aplicantul este de acord ca datele cu caracter personal pe care le 

transmite/atașează să fie stocate în baza de date a Organizatorului în format fizic și/sau electronic, acestea fiind 

folosite ca eventuale referințe în organizarea evenimentelor viitoare. 

Am citit condițiile de înscriere și sunt de acord cu acestea. 

Nume aplicant și semnătura:__________________________ 

         Data:       _______________ 

 

http://www.creart.ro/
http://www.creart.ro/
http://www.creart.ro/
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Formular de înscriere pentru categoria „Produse alimentare” 

Tradiții și Flori de Sărbători, Ediția 2020 

10 – 20 Aprilie 2020, Parcul Regele Mihai I 

 

o Participarea în calitate de expozant în cadrul evenimentului se realizează prin completarea formularului, 

transmiterea tuturor documentelor solicitate și selectarea aplicantului de către Comisia de Analiză și 

Selecție. 

o În completarea formularului trebuie să oferiți informații suficiente, relevante activității dumneavoastră și 

să bifați doar una dintre categoriile enumerate în formular.   

o Dacă Organizatorul are îndoieli asupra calității sau veridicității produselor din maniera în care au fost 

prezentate în formularul de înscriere, își rezervă dreptul să respingă dosarul, să semnaleze materialele 

false sau să plaseze aplicantul înscris într-o altă categorie. 

o Expozanții înscriși care vor fi acceptați în urma procesului de selecție, vor ocupa un spațiu alocat de către 

Organizator, ținând cont de nevoile logistice ale acestuia.  

 

 

 

 

Informații persoană de contact 
Informații persoană juridică 

(SRL, PFA, PFI, II, IF, etc) 

Nume 
 

 
Denumire  

Prenume 
 

 

Nume 

administrator 
 

Nr. telefon 
 

 

Sediu social 

(localitate) 
 

Funcția 
 

 
Nr. telefon  

E-mail 
 

 
E-mail  

 

 

 

Informații obligatorii 

Categorii produse alimentare – Bifați doar o categorie în care considerați că vă încadrați: 
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A1 
Produse alimentare de tip fast-food 

preparate în locația târgului 

1a. Van/Rulotă/Căruță  

1b. Căsuță   

Produse alimentare precum: sandwich-uri, cârnați, hot-dog, hamburger, cartofi, clătite, plăcinte,  

waffles, cozonac secuiesc etc. 

A2 
Produse alimentare preparate în afara 

locației târgului 

2 a. Van/Rulotă/Căruță  

2 b. Căsuță  

Produse alimentare precum: dulciuri ambalate și neambalate, cozonac, turtă dulce, ciocolată de 

casă, fructe uscate, borcane de dulceață, zacuscă, miere, specialități tradiționale din carne sau 

lapte, etc. 

Notă: Inclusiv producători autohtoni de fructe și legume. 

A3 
Stand de cafea și băuturi auxiliare  

(fără băuturi alcoolice) 

3 a. Van/Rulotă/Căruță  

3 b. Căsuță    

Produse precum: cafea și băuturi derivate din cafea, ceai, apă, sucuri naturale și fresh-uri. 

 Aplicanții care doresc să participe la evenimentul Tradiții și Flori de Sărbători sunt obligați să 

folosească materiale biodegradabile în care să ambaleze produsele comercializate (pungi de 

împachetare și vânzare, ambalaje pentru servit, etc.). 

OBLIGATORIU DE COMPLETAT! 

Consumul electric total și aparatura electrică cu care doriți să participați la eveniment și consumul 

fiecărui aparat în parte (aceste informații se regăsesc in indicațiile tehnice ale aparatului, pe spatele 

acestuia). 

Nr. 

Crt. 

Consumator (aparat) 

electric1 

Nr. 

aparate 

Consum 

electric 

kw/unitate 

 

Tip racordare2 

(monofazat/trifazat) 

Dimensiune aparatură 

(pentru aplicanții de la 

căsuță) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 Total kw:   

Dimensiunea Van/Rulotă/Căruță (L x l x h – inclusiv cui de tractare, după caz) _____________________ 

Dimensiuni totale Van/rulota/Căruța deschisă _________________________________________________ 

*Tipul de racordare  Schuko /  Monofazat /  Trifazat 

*Amperajul mufei de racordare electrică  16A Monofazat /  32A Trifazat / Alt tip ________________ 

Este necesara alimentarea electrică pe timpul nopții?  DA /  NU 

Dacă  are sistem de tracțiune independent sau  este necesară tractarea 

*creart pune la dispozitie doar cabluri monofazate / trifazate cu mufa mama 

 
1. Recomandăm ca aparatele de încălzit (aeroterme, calorifere electrice) să aibă un consum electric < 2 kw. 

2. În cazul în care puterea instalată depășește 4 kw, cablul electric pus la dispoziție de Organizator va fi unul trifazat, de 

aceea este important ca expozantul să aibă în dotare un distribuitor electric (prizar) pentru a putea conecta aparatele 

la energie electrică. Pentru categoriile A1 și A3 limita maxima este de 15 kw, iar pentru A2 limita maxima este de 4 

kw. 
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    1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.     

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

 

 

În vederea realizării instructajelor în domeniul Sănatății și Securității în Muncă (SSM) și în domeniul Prevenirii 

și Stingerii Incendiilor (PSI), vă rugăm să ne transmiteți numărul de angajați care vor desfășura activitatea la 

stand pe toată perioada evenimentului Tradiții și Flori de Sărbători. 

______________  persoane 

 

 

Listă produse pe care doriți să le comercializați: 
 
*Organizatorul își rezervă dreptul de a accepta un aplicant în cadrul evenimentului doar cu anumite produse 
prezentate în formularul de înscriere. În funcție de specificul evenimentului și de numărul persoanelor ce doresc 
să comercializeze același tip de produse, organizatorul își rezervă acest drept pentru a oferi publicului prezent o 
paletă cât mai diversificată de produse.  

 

 

Listă produse 
Prețul de comercializare 

Per porție/gramaj 



10 – 20 Aprilie 2020, Tradiții și Flori de Sărbători – Parcul Regele Mihai I  

 

5 

 

 

 

 

 

 Condițiile Generale de Înscriere, Formular de înscriere și Declarația de Autenticitate (semnate) 

 Copie C.I administrator/președinte/persoană fizică 

 Copie Certificat de Înregistrare Fiscală (înregistrat după data de 1 august 2019 inclusiv) sau, după caz, 

Atestat de producător (pentru persoanele fizice) 

 Certificat Constatator din care să rezulte obiectul principal de activitate care să coincidă cu specificul de 

activitate ce urmează să fie desfășurată în cadrul evenimentului. Acesta trebuie sa conțină:  

- Codul CAEN pentru partea de producție, depozitare, manipulare, etc. (în funcție de specificul activității 

dvs.)    și 

 - Codul CAEN pentru partea de comercializare a produselor prin standuri piețe și chioșcuri (codul CAEN 

4781) 

 Documentul de Înregistrare emis de către Direcția de Sănătate Veterinară (în vigoare la data desfășurării 

evenimentului), care trebuie să fie în conformitate cu activitatea ce urmează a fi desfășurată în cadrul 

evenimentului (pentru toate produsele alimentare procesate) 

 Minim 5 și maxim 10 fotografii ale produselor 

 Minim 3 fotografii ale standului de la un eveniment anterior. Este necesar ca aplicanții să fi participat la 

cel puțin două evenimente în aer liber, lucru exemplificat prin fotografii, dar și prin descrierea acestor 

participări în  formular. 

 Minim 3 și maxim 6 fotografii ale locului/atelierului/laboratorului de producție 

 

 

 

 Certificate de calitate/ de garanție, buletine de analiză ale produselor 

 Alte documente (diplome, atestate) / mostre de prezentare 

 Filmulețe de prezentare în care să se poată observa procesul de producție  (max. 5 min.) 

*!! Atenție!! Persoanelor fizice, care doresc să participe cu produse alimentare prezentând în dosarul de 

înscriere un Atestat de producător, le va fi permisă înscrierea doar cu alimente primare produse în gospodăria 

proprie. Nu vor fi înscrise persoanele fizice care vor dori să participe cu produse procesate fără a prezenta un 

Document de Înregistrare emis de Direcția Sanitară Veterinară în vigoare la data desfășurării evenimentului. 

Documente obligatorii pentru înscriere 
 

Documente opționale pentru înscriere 
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Toate detaliile și informațiile oferite în prezentul formular sunt confidențiale. Informațiile sunt păstrate în 

dosarul de aplicare în format fizic, și electronic în baza de date creart. Informațiile oferite pot sta la baza 

unor eventuale referințe în organizarea evenimentelor viitoare. 

 

Organizatorul poate prelua imagini de pe site-ul sau pagina de Facebook a expozantului pentru a 

promova produsele și standul acestuia pe rețelele sociale ale evenimentului. 

 

ACORD (CONSIMȚĂMÂNT) conform art. 7 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului 

European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor 

ce au caracter personal și privind libera circulație a acestor date.  

 

Subsemnatul/a ……………….........................……. CNP…………….................................. domiciliat/ă în 

……………………………….., în calitate de aplicant/participant în calitate de expozant în cadrul 

evenimentului Tradiții și Flori de Sărbători, organizat de creart - Centrul de Creație, Artă și Tradiție al 

Municipiului București, declar că sunt de acord cu prelucrarea, stocarea și utilizarea de către instituție a 

datelor mele personale ce au caracter personal.  

Totodată, înțeleg și sunt de acord ca Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București să utilizeze 

datele mele enumerate mai jos ce au caracter personal în relația cu alte instituții ale statului în condițiile 

precizate de legislația în domeniu, respectiv, Cod Numeric Personal (CNP), adresă de domiciliu/reședință, 

Serie și număr Carte de identitate, alte informații extrase din cartea de identitate, numar telefon și adresa de 

e-mail. 

               

                            Da, sunt de acord              Nu, nu sunt de acord 

 

         

 

 
        Nume Aplicant și semnătura:__________________________                    Data:_______________ 

 

 

 

 

 

 

Validarea informațiilor 
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Declarație de Autenticitate  

 

Vă rugăm să explicați în detaliu procesul de realizare al produselor pe care doriți să le comercializați, 

precum și implicarea dumneavoastră în producerea lor. De asemenea, prezentați cel puțin două evenimente 

în aer liber la care ați mai participat .  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

           Sunt producătorul preparatelor alimentare finite vândute. 

           Sunt producătorul majorității materiei prime folosite în prepararea produselor vândute. 

Prin completarea acestui formular confirm că am citit și înțeles toate secțiunile acestuia. De asemenea, confirm 

că toate detaliile și materialele atașate sunt corecte și reale. Înțeleg că falsificarea informațiilor din dosarul de 

aplicare și o înregistrare ulterioară cu aceleași date, conduc la excluderea din procesul de selecție.  

 

Nume și Prenume Aplicant _______________________________ 

Semnătură _____________________________________ 

Data __________________________________________ 


