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ANUNȚ PUBLICITAR CONTINUU

Prin prezenta, vă aducem la cunoștință că  Centrul Cultural  ''Dunărea de Jos'' Galați este o instituție

publică de interes local subordonat Consiliului Județului Galați și finanțat în totalitate din bugetul local.

Pentru  realizarea  obiectivului  său  de  activitate  Centrul  Cultural  ''Dunărea  de  Jos'' Galați  susține

proiecte,  evenimente,  festivaluri,  manifestări  educative,  sociale,  artistice,  cercetare folclorică,  tipărire cărți,

etc. 

Activitatea  Centrului  Cultural  ''Dunărea  de  Jos'' Galați  are  câteva  priorităţi  cu  statut  de  obiective

permanente şi anume:

• Promovarea artei, culturii şi civilizaţiei, a actului cultural autentic şi de calitate în toate mediile sociale;

• Reabilitarea, conservarea şi promovarea tradiţiei şi creaţiei populare româneşti;

• Conservarea tradiţiilor şi încurajarea manifestărilor în plan cultural ale etniilor care trăiesc în zona judeţului;

•  Formarea deprinderilor artistice prin organizarea de cursuri teoretice şi practice;

•  Dezvoltarea, împreună cu partenerii săi, a unui climat cultural la Galaţi,  care să favorizeze recunoaşterea

oraşului şi judeţului în plan cultural euroregional şi internaţional.

Printre cele mai importante evenimente anuale organizate de Centrul Cultural „Dunărea de Jos” 

enumerăm:

- Festivalul de film „Modern Movie”

- Festivalul de fanfare „Iosif Ivanovici”

- Festivalul de Folclor „Doina Covurluiului”

- Festivalul de muzică ușoară pentru copii „Ceata lui Pițigoi”

- Festivalul de muzică populară pentru copii „Perla Dunării”

- Festivalul „Ca la noi în Covurlui”

- Concursul de arte vizuale „Nicolae Mantu”

- Festivalul de datini și obiceiuri de Crăciun și Anul Nou „Tudor Pamfile”

- Târgul Meșterilor Populari

- Calendarul bogat al manifestărilor organizate de instituția noastră este completat periodic (lunar) de apariția

Revistei  ''Dunărea de Jos''  în paginile căreia se regăsesc materiale realizate de principalii oameni de cultură

gălățeni. Totodată există și un plan editorial pentru anul în curs care cuprinde un număr important de tipărituri

în domenii variate: literatură, artă, etc.



Pe  parcursul  anului  2019,  Centrul  Cultural  ''Dunărea  de  Jos'' Galați  previzionează  să  achiziționeze

servicii, produse și lucrări din categoria celor ce urmează :

1. Servicii diverse : servicii de pază și monitorizare a sistemelor de alarmă, servicii de medicina muncii, servicii

de deratizare, dezinfecție și dezinsecție, servicii de tipărire și livrare, servicii de curățătorie, servicii de revizie

tehnică,  servicii  de  formare  profesională,   servicii  de  reparare  si  de  intretinere  a  autovehiculelor  si  a

echipamentelor conexe, servicii de asigurare, servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere

a incendiilor, etc.

2.  Servicii de organizare evenimente diverse : servicii de închiriere sistem de sonorizare și lumini,  servicii de

gestionare a sălilor de spectacol, servicii de cazare, servicii de restaurent și servire a mancării, servicii prestări

artistice, servicii aranjamente sală spectacole și florale, servicii de pază, servicii de închiriere/montare scenă.

3.  Servicii  de mentenanță :  servicii  de reparare si  de  intretinere a echipamentului  de securitate, centrală,

reparare si intretinere a centralelor termice, service si asistenta tehnica echipamente IT.

4.  Servicii de consultanță :  servicii de asistenţă pentru software.

5. Produse necesare desfășurării activităților culturale dar și pentru funcționarea optimă a instituției : birotică

și papetărie (pixuri, creioane, tonner imprimante, mape, ecusoane, trofee, agrafe, post-ituri, bibliorafturi, folii

de protecție,  capsatoare,  perforatoare, etc), materiale de pictură și artă artizanală,  echipamente de calcul,

imprimante, produse de decor , licențe IT, accesorii instrumente muzicale și fotografice, accesorii echipamente

IT, produse audio video, tv, instrumente muzicale, sisteme si dispozitive pentru supraveghere, etc.

6.  Lucrări   de reparații  generale și  întreținere:  lucrări  de scurgere conducte de apa,servicii  de proiectare

tehnica a instalatiilor mecanice si electrice pentru constructii, servicii de reparare/intretinere/amenajare, etc.

7.  Alte produse și servicii necesare pentru ducerea la îndeplinire a activităților instituției.

În vederea asigurării transparenței și a tratamentului egal,  Centrul Cultural  ''Dunărea  de Jos'' Galați

intenționează  crearea  unei  baze  de  date  cu  operatori  economici  ce  prestează/furnizează

servicii/produse/lucrări care ar putea face obiectul unor viitoare achiziții publice în cursul anului 2019.

Operatorii economici interesați vor putea depune oferte/broșuri de prezentare/diverse cataloage la

adresa de e-mail  office@  ccdj.ro sau direct la adresa  Str. Domnească, nr.61, Galați.

În  vederea  luării  în  considerare  a  informațiilor/documentelor/ofertelor  transmise,  operatorii

economici sunt rugați să transmită date de identificare ale societății (denumire, adresă, e-mail, telefon, fax), o

persoană de contact și o descriere sumară sau în detaliu a serviciilor/produselor care ar putea avea legătură cu

tipurile de servicii și produse descrise.

Menționăm că transmiterea ofertelor/broșurilor/informațiilor nu constituie obligația Centrului Cultural

''Dunărea de Jos'' Galați de a încheia un contract. 

Pentru o mai bună informare vă rugăm să consultați site-ul www.ccdj.ro .
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