
 
Nr. 1877/17.11.2017 

 

REGULAMENT  

Târg organizat cu ocazia evenimentului Târg de Crăciun în perioada 15.12.2017 – 

24.12.2017 

 

1. Denumirea evenimentului: Târg de Crăciun 

2. Organizatorul evenimenului: Casa de Cultură Kónya Ádám cu sediul în mun. 

Sfântu Gheorghe, str. Kossuth Lajos nr. 13, jud. Covasna. 

3. Perioada de desfășurare: 

a. Perioada de înscriere: 22 noiembrie 2017 – 06 decembrie 2017, ora 16:00 

b. Data evaluării formularelor de înscriere: 07 decembrie, ora 10:00 

c. Afișarea rezultatelor: 08 decembrie, ora 10:00 

d. Desfășurarea evenimenului: 15.12.2017 – 23.12.2017 între orele 12:00 – 

20:00, respectiv în data de 24.12.2017 între orele 10:00 – 14:00 

4. Locul de desfășurare al evenimentului: P-ța Libertății, Sfântu Gheorghe 

5. Categorii de participanți: 

a. meşteşugari, meșteri, artizani 

b. mici producători 

c. alimentație publică cu suprafața sub 3 mp 

d. comercianți cărți/cărți poștale  

6. Locuri disponibile: 

- meşteşugari, meșteri, artizani, mici producători: 20 buc case de lemn 2 m X 2 

m, 10 buc case de lemn 2,5 m X 3 m, 4 case de lemn rotunde cu diametru de 2 m, 

asigurate de către organizator, 35 de buc de cort alb 3 m X 3 m asigurat de către 

participanți 

- unități de alimentație publică cu suprafața sub 3 mp (popcorn, porumb fiert, 

castane prăjite, etc.): 3 locuri 

- comercianți cărți/cărți poștale: 4 locuri 

7. Procedură de înscriere: 

Pentru a închiria stand se pot înscrie persoane juridice (PFA, II, IF, SRL, SRL-

D, SA) care dețin autorizație pentru alimentație publică, respectiv atestat de 

producător. Participanții pot comercializa în exclusivitate numai produse artizanale 

realizate manual, cu produse proprii și obiecte de utilitate casnică, precum și 

decorațiuni realizate după design propriu. 



 
Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente: 

a. Formularul de înscriere completat (formularul se poate completa online pe 

pagina www.kultur.ro, sau se poate obține de la Biroul de Organizare 

Evenimente Culturale, Sfântu Gheorghe, P-ța Libertății, nr. 1, județul 

Covasna); 

b. Copie după Certificatul de înregistrare a persoanei juridice sau Atestatul de 

producător; 

c. 3 fotografii cu produse și standul amenajat; 

d. Înscrierile se pot face online pagina www.kultur.ro cu anexarea documentelor 

necesare la adresa de e-mail: eva.fazakas@sepsi.ro  și la sediul Biroului de 

Organizare Evenimente Culturale, Sfântu Gheorghe, P-ța Libertății, nr. 1, 

județul Covasna  în perioada : 22 noiembrie 2017– 06 decembrie 2017 între 

orele 09:00 – 16:00, în zilele de vineri între orele 09:00 – 13:00. 

8. Selecția participanților: 

1. Dosarele de înscriere vor fi verificate de către o comisie formată din 3 membri. 

2. Verificarea dosarelor se face 2 etape: 

a. etapa 1: verificarea întrunirii criteriilor de participare; 

b. etapa 2: evaluare dosarelor de înscriere complete. 

3. La verificarea dosarelor în etapa 1 se țin cont de următoarele criterii: 

a. dosarele sunt complete; 

b. produsele propuse spre vânzare sunt exclusivitate numai produse 

artizanale realizate manual cu produse proprii și obiecte de utilitate casnică, precum 

și decorațiuni realizate după design propriu, fac excepție comercianții de cărți/cărți 

poștale; 

c. nu a încălcat regulamentul de organizare a târgurilor desfășurate de către 

organizator în perioada 15.12.2015 – 15.11.2017 și nu figurează pe lista participanților 

excluși de la târguri. 

4. Persoanele înscrise care nu corespund tuturor celor 3 criterii de selecție nu vor 

putea participa la etapa a 2-a a evaluării. 

5. În etapa a 2-a persoanele înscrise vor fi evaluate conform următoarelor criterii: 

a. criterii de selecție și punctaj maxim la categoria de meșteșugari, meșteri, 

artizani: 

 modul de realizare a produselor - 30 puncte 

 unicitatea produselor – 40  puncte 

 amenajarea standului – 30  puncte 

      Numărul maxim de puncte: 100 puncte. 

http://www.kultur.ro/
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b. criterii de selecție și punctaj maxim la categoria mici producători: 

 caracterul autohton al produselor și al ingredientelor/materiei prime 

folosite – 30 puncte 

 varietatea produselor oferite – 20 puncte 

 unicitatea produselor – 20  puncte 

 amenajarea standului – 30  puncte 

Numărul maxim de puncte: 100 puncte. 

 

 c. criterii de selecție și punctaj maxim la categoria unități de alimentație 

publică cu suprafața sub 3 mp (popcorn, porumb fiert, castanet prăjite, etc.): 

 amenajarea standului (aspectul îngrijit, curățenia, încadrarea acestuia 

în atmosfera Târgului de Crăciun, aspectul unitar) – 100 puncte 

Numărul maxim de puncte: 100 puncte. 

 

6. Candidații aleși trebuie să realizeze minim 50 puncte. 

7. La târg pot praticipa candidații care obțini cele mai mari punctaje în limita 

locurilor disponibile. 

8. Locurile rămase neocupate dintr-o categorie se pot ocupa de persoanele înscrise în 

celelalte categorii în funcție de punctajul obținut (în ordine descrescătoare a 

punctajelor). 

9. În cazul ocupării tuturor locurilor, primele 5 persoane înscrise având cel mai mare 

punctaj se vor înscrie pe lista de așteptare și vor avea posibilitatea să participe la 

eveniment pe locurile neocupate de către participanții selectați. 

10. Rezultatele selecției vor fi afișate pe pagina www.kultur.ro și la sediul 

organizatorului. 

11. Participanții admiși la târg vor ocupa locurile desemnate de către organizator, 

decizia organizatorului nu poate fi contestată. Decizia organizatorilor nu poate fi 

contestată. 

 

9. Taxa de participare: 

Taxele de participare la târg sunt următoarele : 

a. meşteşugari, meșteri, artizani: 40 lei/zi 

b. mici producători: 40 lei/zi 

c. alimentație publică cu suprafața sub 3 mp: 60 lei/zi 

d. comercianți cărți/cărți poștale: 60 lei/zi 

http://www.kultur.ro/


 
Taxele de participare se achită în numerar pe bază de chitanță la Biroului de 

Organizare Evenimente Culturale, Sfântu Gheorghe, P-ța Libertății, nr. 1, județul 

Covasna până la data de 15.12.2017 ora 20:00. 

Tarfele de mai sus cuprind și consumul de energie electrică folosită de către 

participanți în perioada târgului. 

10. Codul de conduită al participanților la târg: 

 Participanții la târg trebuie să respecte următoarele regului cu ocazia târgului: 

- amenenajarea standului între orele 10:30 – 12:00; 

- supravegherea și funcționarea standului între orele 12:00 – 20:00. 

 Accesul pe P-ța Libertății cu autoturisme este permis exclusiv în intarvalul 

orarului expus, respectiv 22:00 – 07:00. 

 Participanții la târg răspund pentru conservarea standurilor de lemn 

asigurate de către organizator în starea lor avută la primirea în folosință. În 

cazul distrugerii standului participantul va plăti integral valoarea acestuia sau 

costurile de reparații după caz.  

 Participanții la târg vor respecta prevederile legale în vigoare referitoare la 

activitatea desfășurată în cadrul târgului. Participanții sunt obligați să asigure 

acces pentru depozitarea mărfii pentru participanții aflați în corturi albe 

vecine. 

 Participanții la târg vor avea în permanență o atitudine profesionistă, amabilă 

și politicoasă față de clienții și organizatorii târgului. 

 Locurile ocupate de către participanți vor fi lăsate curate, deșeurile produse în 

timpul târgului vor fi depuse la punctele special de colectarea ale deșeurilor 

din incinta evenimentului. Participanții au obligații de a înlătura orice fel de 

murdărie produse în urma desfășurării activității proprii de pe pavajul zonei 

pietonale. În caz contrar aceștia sunt obligați să suporte cheltuielile legate de 

curățarea suprafeței utilizate.  

 Participanții care nu respect codul de conduit nu vor fi admiși la târguri 

desfățurate de către organizatori timp de 2 ani, respective până la data de 

15.12.2019 și vor fi introduși pe lista participanților excluși de la târgurile 

desfășurate de către organizator. 

11. Modalitatea de promovare, comunicare și oferire informații: 

Informații suplimentare se pot obține la Biroul de Organizare Evenimente Culturale 

sau la numărul de telefon: 0267 312104 și pe pagina web: www.kultur.ro 

 

  



 
 


