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                        ROMÂNIA                         F01-PS8 
             JUDEŢUL CONSTANŢA  

                            PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA 
   DIRECȚIA CULTURĂ, EDUCAȚIE, SPORT, TURISM 

                      BIROU ORGANIZARE EVENIMENTE 

                      Nr. înreg. 227462/28.10.2022 

__________________________________________________________________________ 

                

 Caiet de sarcini 

REVELION 2023 

 

Obiectul prezentului Caiet de sarcini îl constituie achiziţia serviciilor necesare pentru 

organizarea evenimentului în aer liber, REVELION 2023, în Piața Ovidiu. 

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minime și obligatorii. În acest sens, orice ofertă 

prezentată care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar 

numai în măsura în care Propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ 

superior cerințelor minime din Caietul de sarcini. Oferta care conține caracteristici inferioare 

celor prevăzute în Caietul de sarcini va fi considerată neconformă și va fi respinsă. 

Informații generale  

Municipiul Constanța 

Adresa:  Str. Bulevardul Tomis, nr. 51, Constanța, cod poștal 900275 

Tel : : 0241-488100 

e-mail : evenimente@primaria-constanta.ro 

Adresă internet :  www.primaria-constanta.ro 

Cod fiscal : 4785631 

 

Obiective generale ale achiziției. 

Autoritatea contractantă își propune achiziționarea de servicii în vederea realizării unui 

eveniment dedicat Revelionului 2023, structurat astfel:  

➢ Recitaluri artistice 

➢ Servicii scenotehnică, sonorizare, lumini  

➢ Servicii pirotehnice. 

➢ Servicii proiecții laser. 

➢ Concept. 

➢ Servicii conexe. 

Locul de desfășurare : Piața Ovidiu, Constanța 

Data : 31 decembrie 2022, orele 21 :00. 

Intrarea liberă la eveniment. 

 

CONCEPT : NOAPTE DE FESTIVAL 

Noaptea de Revelion dă trendul anului nou în care vei intra, așa că nu poate fi doar o simplă 

petrecere, ci una de neuitat, ca un festival de vară, de la care pleci cu un vibe unic, dupa ce 

te-ai bucurat de atmosfera de poveste, de muzica care te face să vibrezi și de show-rile 

incendiare. Vei petrece ultima noapte din an în aer liber, vei dansa pe mix-urile celor mai cool 

DJ și te vei bucura de un spectacol inedit de lasere, conceput special pentru cel mai așteptat 

party. Și pentru că Revelionul nu este doar despre muzică, ci și despre show, vei intra în 

2023 cu un spectaculos foc de artificii, care va fi o adevarata explozie de culoare pe ritmuri 

muzicale, ce iți va aminti de senzațiile unice pe care le-ai trăit la festival. 

Noaptea de Revelion este noaptea în care nimeni nu doarme, toată lumea petrece. Este 

noaptea unui nou început, mergând cu veselie către viitor. Lumini, decorațiuni, muzică, 

artificii, proiecții, momente speciale aduse de artiști renumiți și multe surprize, într-un cadru 

ce pune accent pe actualitate și modernitate, transportând participanții într-o lume a tinereții, 

euforiei, fericirii și speranței. 

 

I. 1. RECITALURI ARTISTICE 

➢ ALEXANDRA STAN 

➢ DJ ROBERT GEORGESCU 

➢ DIRTY NANO 

➢ PASCAL JUNIOR 

Recitalul artistei Alexandra Stan va avea o durată de minimum 45 de minute, recitalurile 

artiștilor Robert Georgescu, Dirty Nano și Pascal Junior vor avea o durată de minimum 60 de 

minute, fiecare. Ordinea artiștilor în timpul evenimentului va fi stabilită de către ofertant. 

http://www.primaria-constanta.ro/
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Ofertantul va depune înscrisuri oficiale (aranjamente contractuale, precontracte sau alte 

documente similare) care să ateste prezența artiștilor în cadrul evenimentului. 

Prestatorul are următoarele obligaţiile : 

➢ Să asigure toate condiţiile necesare bunei organizări a evenimentului; 

➢ Să asigure prezența tuturor artiștilor la probele tehnice, în intervalul orar solicitat de 

autoritatea contractantă, precum și prezența la eveniment cu cel puțin 30 minute 

înainte de eveniment. 

➢ Să aducă la cunoștința publicului că organizatorul evenimentului este Primăria 

municipiului Constanța; 

➢ Să nu aducă nici un fel de prejudicii de imagine Primăriei municipiului Constanța ; 

 

II. SERVICII SCENOTEHNICA, SUNET, LUMINI 

1. Scenă : Scena 10m/8m, podium, acoperis, dotată cu trussing aluminiu și scări 

laterale. Se va avea în vedere adaptarea scenei la condiții meteo nefavorabile;2 buc. -

tunuri de căldură de minimum 15kw/h, fiecare; 4 buc. - mașini de fum; 

2. Video : Ecran Led 30 mp (5/3 pentru lateral scena și 5/3 fundal scena) de exterior, 

pixel pitch 3.9 mm cu portale de susținere, balast, regie video, 2 camere video. 

3. Sonorizare : 

-  Un sistem PA tip line array cu putere adecvată pentru producerea unei presiuni (SPL) 

suficiente numărului de spectatori (7000/8000 spectatori), oriunde ar fi situați, în zona 

destinată lor;cu suport 2 turnuri tip layher, mixer general, minimum 2 microfoane 

wireless; 

-   Instalație de sonorizare pentru monitorizare DJ minimum 5000w; 

4. Rider tehnic DJ , Rider tehnic trupă; 

5. Lumini: moving head tip beam minimum 230w, moving head tip wash led minimum 

700w, moving head hybrid minimum 280w, stroboscop minimum 1000w, reflector tip 

blinder 4 spot, consola DMX control lumini - adaptate pentru a crea efecte speciale de 

lumini specifice tipului de eveniment. 

6. Electrica:     - Set panouri distribuție cu cabluri adecvate; 

- Generator electric cu combustibil inclus; 

7. Personal tehnic eveniment : 1 tehnician sunet, 1 tehnician lumini, 1 tehnician 

scenă, 2 cameramani , 6 tehnicieni montare/demontare. 

Prestatorul are următoarele obligaţii : 

➢ va asigura transportul echipamentelor, necesarul de cabluri, distribuții electrice, 

dimmere, conectică necesară funcționării instalațiilor de sunet, lumini, video, treceri 

peste cabluri între scenă și regia tehnică, dar și pentru spațiile adiacente scenei unde 

este necesară cablarea electrică. 

➢ va utiliza echipamente și instalații profesionale, de calitate superioară, adaptate 

spectacolelor în aer liber în condiții meteo posibil nefavorabile și va asigura, pe scenă, 

temperatura necesară pentru buna desfășurare a evenimentului;  

➢ montarea scenei se va face cu minimum 48 ore înainte de începerea evenimentului. 

Dezasamblarea scenei și eliberarea locației se vor face în maximum 48 ore de la 

terminarea evenimentului. 

➢ va pune la dispoziție personalul tehnic necesar pentru instalarea/demontarea 

echipamentului și cablarea acestuia, a zonelor de interes, cât și pentru personalul 

tehnic pentru operarea acestora pe perioada desfășurării evenimentului. Prestatorul își 

asumă integral responsabilitatea asigurării tuturor resurselor materiale, umane și 

financiare necesare realizării activităților cuprinse în Caietul de sarcini. 

➢ va asigura traseul de cabluri și conectică. Echipamentele vor fi, obligatoriu, protejate 

cu cable cross. Operatorul economic este responsabil pentru racordarea la sursa de 

energie electrică, indicată de autoritatea contractantă (după caz, generatoare) și va 

proteja cu cable cross toată conectica supraterană. 

➢ Toate echipamentele, prelatele, elementele de ridicare și de scenotehnie trebuie să 

corespundă standardelor ISU/ISCIR. În acest sens, ofertantul va prezenta în 

propunerea tehnică declarație pe propria răspundere prin care își asumă că toate 

echipamentele, prelatele, elementele de ridicare și de scenotehnie corespund 

standardelor ISU/ISCIR, conform prevederilor Legii 64/2008, art. 14, 15 și Anexa 2, 

pct. 8. 

➢ are obligația de a nu afecta spațiul, mobilierul urban. În situația unei deteriorări, 

operatorul economic va aduce spațiul/lmobilierul  la starea inițială pe cheltuiala sa.  

➢ Prestatorul își asumă în integralitate răspunderea legală și, dacă este cazul, plata 

oricăror daune sau prejudicii pentru eventualele accidentări, răniri, situații de deces 
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ale personalului tehnic și auxiliar, inclusiv în situații de contaminare cu noul 

coronavirus SARS-CoV-2 în timpul montării, demontării, exploatării sau a altor 

activități desfășurate în legătură cu derularea contractului. 

➢ Asigurarea obţinerii autorizaţiilor/avizelor necesare desfăşurării evenimentului cad în 

sarcina Prestatorului. 

Ofertantul va include în documentația depusă la dosar fișa tehnică a scenei. Ofertantul va 

prezenta un portofoliu de fotografii, care să ilustreze cât mai relevant scena. 

Notă : Orice referire la un anumit model/marcă se va elimina și se înlocuiește cu echivalentul 

acestuia. 

 

III. SERVICII PIROTEHNICE/PIROMUZICALE: 

Spectacolul pirotehnic/piromuzical de minimum 7 minute se va derula începând cu orele 

00:00.  

Locație : Digul Farului Verde din Portul Turistic Tomis. 

Zone principale de interes : Piața Ovidiu, faleza Cazino, faleza zona ”Esplanada”. 

Spectacolul de focuri de artificii se va elabora astfel încât să se asigure punctarea accentelor 

muzicale cu efecte pirotehnice corespunzătoare (piromuzicale). 

Prestatorul va propune tema muzicală, cu respectarea conceptului: NOAPTE DE FESTIVAL.  

Pentru elaborarea scenariului de tragere, parte integrantă a propunerii tehnice, se va 

respecta cerința autorității contractante de a se realiza un spectacol sincronizat cu 

respectarea conceptului: NOAPTE DE FESTIVAL. Scenariul de tragere trebuie să conțină 

toate informațiile referitoare la efectele pirotehnice utilizate, descrierea acestora, integrarea 

efectelor în fondul muzical, descrierea și justificarea paletei coloristice utilizate, precum și 

orice alte informații care fundamentează implementarea conceptului de eveniment. 

Cerințe: 

- În vederea evaluării ofertei, prestatorul va include în propunerea tehnică, în mod 

obligatoriu, scenariul de tragere, respectiv va indica modalitatea în care 

intenţionează realizarea focurilor de artificii, asigurând un parcurs pentru cele 7 

minute solicitate care să fie în concordanță cu  conceptul de eveniment, materialele 

pirotehnice folosite şi locurile de tragere (cel puţin 8) propuse, indicând orice 

informaţii considerate a fi necesare pentru susţinerea propunerii sale. Ofertantul va 

depune o simulare 3D pentru proiectul propus care să evidențieze vizibilitatea din 

zonele de interes menționate mai sus cât și din zona de tragere .Ofertantul va indica 

perimetrul de tragere, precum şi poziţionarea locurilor de tragere (cel puţin 8) – se va 

depune o schiţă de amplasament, în format print, cu elemente identificabile. 

Perimetrul de tragere trebuie stabilit astfel încât să asigure vizibilitatea maximă în 

zonele de interes, cu respectarea distanţelor prevăzute în legislaţia în vigoare cu 

privire la serviciile de pirotehnie. În propunerea tehnică vor fi prezentate 

echipamentele wireless, care vor fi utilizate pentru realizarea focurilor, precum şi 

soluţia operatorului economic privind respectarea nivelului de înălţime solicitat prin 

caietul de sarcini. 

- Prestatorul va include în propunerea tehnică elemente descriptive în format print 

(schițe, planuri, tabele sau echivalent) sau în format electronic (cd, stick) care indică 

modalitatea de realizare a focurilor de artificii (simulare). Propunerea tehnică trebuie 

să conțină – în format electronic (cd, stick) propunerea prestatorului pentru fondul 

muzical în formă masterizată, realizată în acord cu conceptul evenimentului; 

- Sistem de sonorizare 5000w – 2 buc. în zonele principale de interes (faleza Cazino, 

faleza zona ”Esplanada”). 

- Materialele pirotehnice folosite pentru focurile de artificii trebuie să fie cuprinse în 

clasele pirotehnice I- IV, T1 și T2 și trebuie să fie ambalate și manipulate 

corespunzător, pentru a evita pericolele de incendiu sau de explozie pe timpul 

transportului, manipulării și folosirii; Materialele pirotehnice  folosite vor fi în proporție 

de minimum 40% produse în UE ( se vor depune înscrisuri /documente care să ateste 

proveniența acestora). 

- În cadrul spectacolului cu focuri de artificii, se vor asigura efecte pirotehnice la 

înălțime medie (10-30m), efecte pirotehnice la înălțime mare (30-100m), precum și la 

înălțime foarte mare (peste 100m). 

- Pentru realizarea focului de artificii, se vor folosi următoarele efecte : mine, comete, 

comete cu coadă, mine cu spargere, candele romane, bombite de diferite dimensiuni, 

single shots; efecte acceptate : chrysantemum, crown, dalia, waterfall, horse tail, 

ghost shell, bujori cu pistil stralucitor, diverse modele tip dantelă (brocade), efecte tip 
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scoică (multibreak shells). Intervalul și frecvența lansărilor : combinație de 0,3 

secunde până la 3 secunde, corelate pe linia melodică. 

Prestatorul are următoarele obligaţii: 

➢ Să obțină toate avizele și aprobările necesare desfășurării tragerii, conform 

prevederilor legale, respectiv Inspectoratul pentru Situații de Urgență Constanta, 

Serviciul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase – Poliția Municipiului Constanta.  

Primăria Constanta va elibera, la semnarea contractului, acordul privind organizarea 

focului de artificii, indicând locul, ora şi perioada de desfăşurare. 

➢ Să asigure perimetrul de tragere, inclusiv paza materialelor pirotehnice, de la 

amplasarea acestora în perimetru, pe perioada executării focurilor, până la 

demontarea completă a echipamentelor utilizate și aducerea spațiului la starea 

inițială. 

➢ Să utilizeze, exclusiv, echipamente şi materiale pirotehnice marcate cu marcaj de 

conformitate CE ; 

➢ Să asigure inițierea și desfășurarea simultană și  automatizată a focurilor de artificii, 

fără a fi necesară intervenția umană pe parcursul desfășurării acestora și să asigure 

sincronizarea unitară în toate punctele de tragere inclusiv asigurarea fondului sonor 

unitar în toate zonele de interes; 

➢ Să își asume responsabilitatea pentru prestarea serviciilor în perioada convenită prin 

contract, precum şi pentru siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare 

utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durată contractului ; 

➢ Să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materiale, 

instalațiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de natură provizorie, fie definitive 

cerute de/și pentru îndeplinirea contractului 

➢ Materialele pirotehnice folosite pentru realizarea spectacolelor cu focuri de artificii vor 

fi inscripționate conform grupelor pirotehnice și vor avea fișe tehnice de securitate. 

➢ Ofertantul va prezenta documente care să ateste că persoana juridică deține o 

calificare autorizată de a desfășura servicii de tipul celor solicitate de autoritatea 

contractantă, respectiv autorizație eliberată în baza Legii nr. 126/1995, privind 

regimul materiilor explozive, vizată pe anul în curs de autoritățile competente, în 

copie inscripționată ”Conform cu originalul”, documente din care să reiasă că deține 

personal cu calificare de pirotehnician autorizat, în copie inscripționată ”Conform cu 

originalul; 

 

IV. PROIECȚII LASER :  

Cerințe: 

1. Laser 10w-30w – minimum 8 buc. 

2. Laptop – 1 buc. 

3. Laser Controller- 8 buc. 

4. Power Distribuitor – 1 buc. 

5. Mașini de fum – 8 buc. 

6. Laser operator – 1 pers. 

7. Tehnician – 1 pers. 

Prestatorul are următoarele obligații: 

➢ Proiecțiile laser vor puncta momente importante pe întreaga perioadă de desfășurare a 

evenimentului ; 

➢ Includerea în eveniment a cel puţin 8 echipamente de proiecţie laser outdoor, RGB, cu 

output de minimum 10W ; 

➢ Indicarea fermă a punctelor de amplasare ale aparatelor și specificațiile tehnice ale 

acestora (prezentarea unui plan în acest sens). 

➢ Asigurarea montării echipamentelor ȋn spaţiul de eveniment, manipularea ȋn timpul 

probelor tehnice și a evenimentului, demontarea și evacuarea echipamentelor după 

finalizarea evenimentului ; 

➢ În cadrul spectacolului, laserele vor fi sincronizate din punct de vedere muzical, în acord cu 

întregul eveniment, în ansamblul lui ; 

➢ Ofertantul trebuie să facă dovada că deține echipamentele necesare pentru prestarea 

serviciilor de proiecții laser. Ofertantul va depune o declarație pe proprie răspundere 

privind existența dotărilor, a echipamentelor tehnice, deținute indiferent de 

modalitatea juridică. 
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V. CONCEPT: 

Conceptul evenimentului NOAPTE DE FESTIVAL se va regăsi și în conceptul grafic al 

evenimentului. 

Operatorul economic va include în propunerea tehnică un concept grafic al evenimentului, 

care va fi declinat, ulterior, în formatele solicitate de autoritatea contractantă și care va fi 

utilizat exclusiv pentru promovarea evenimentului. Conceptul grafic trebuie să conțină : 

elementele grafice şi paleta coloristică trebuie să asigure identificarea imediată a 

evenimentului şi memorarea facilă de către public. Informațiile despre eveniment trebuie să 

fie clare, complete, concise și identificabile. Grafica va include un design original și adaptat 

conținutului evenimentului. 

Conceptul grafic al evenimentului va include în mod obligatoriu elemente care să indice 

conceptul de eveniment și logo-ul Primăriei municipiului Constanța vor fi predate în format 

editabil, la încheierea contractului. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita 

refacerea conceptului grafic. Conceptul grafic va fi utilizat pentru comunicare online, fiind 

necesară declinarea acestuia în diferite formate.  

La semnarea contractului, operatorul economic câștigător va transmite autorității 

contractante conceptul propus, în format editabil, precum și varianta declinată pentru 

promovare online; autoritatea contractantă își rezervă dreptul exclusiv de a utilize conceptul 

grafic pentru promovarea evenimentului în cauză sau a altor acțiuni promoționale ulterioare; 

dreptul de proprietate intelectuală asupra conceptului grafic se cesionează exclusiv către 

autoritatea contractantă. Pentru realizarea conceptului vizual solicitat, precum și a oricăror 

altor materiale de promovare, indiferent de forma acestora, în situația în care prestatorul 

utilizează materiale grafice, video, audio proprii, acesta își asumă în integralitate răspunderea 

legală și, dacă este cazul, plata oricăror daune sau prejudicii ce ar putea rezulta din 

încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală. 

Promovarea evenimentului se va efectua astfel : 10  spoturi difuzate pe 2 stații radio 

distincte; 20 materiale editoriale de promovare a evenimentului în mediu digital.  

Prestatorul va asigura transmisiunea live pe pagina oficială de facebook a Primăriei 

Municipiului Constanța. 

Prestatorul va realiza si va furniza un after movie cu spectacolul de Revelion cu o durată de 

maximum 3 minute. 

 

VI.  SERVICII CONEXE: 

• 50m de gard – împrejmuire scenă; 

• Servicii medicale de tip ambulanța B1/B2; 

• Servicii de pază – minimum 16 agenți în timpul  evenimentului. 

• Servicii de catering pentru eveniment – apă plată/minerală, ceai, cafea, gustări tip 

cofee - break, pe întreaga perioadă de desfășurare a evenimentului (31.12.2022-

01.01.2023) pentru artiști și personalul implicat. 

• Obținerea și achitarea contravaloarea autorizațiilor și licențelor necesare desfășurării 

evenimentului care decurg din prestaţiile artistice, conform legislației în vigoare 

(UCMR ADA, CREDIDAM, ETC); 

 

Echipa de coordonare : 

În afara resurselor umane necesare îndeplinirii contractului, se solicită constituirea unei 

echipe de coordonare care să conțină cel puțin : un coordonator pentru operaţiunile care 

vizează realizarea recitalurilor artiștilor, un coordonator  pentru serviciile de scenotehnică, un 

coordonator care vizează realizarea spectacolului piromuzical precum și un coordonator 

pentru realizarea proiecțiile de laser. Coordonatorii vor fi indicați explicit în propunerea 

tehnică; operatorul economic va include în propunerea tehnică c.v.-urile coordonatorilor și 

datele de contact ale acestora. Coordonatorii trebuie să facă dovada experienței în 

evenimente similare ( minimum 5 ani experiență). 

 

Responsabilități : 

Operatorul economic va răspunde de execuția la timp a obligațiilor contractuale și de 

calitatea serviciilor prestate, în conformitate cu prezentul caiet de sarcini. Operatorul 

economic va răspunde tuturor solicitărilor referitoare la îndeplinirea contractului, la cele mai 

înalte standarde, va colabora cu reprezentanții desemnați ai autorității contractante în fiecare 

etapă a contractului și va răspunde la orice solicitare din partea autorității în termenele 

asumate. Operatorul economic va începe prestarea serviciilor care fac obiectul contractului, în 

termenele și condițiile asumate. Operatorul economic va fi prezent, personal, sau prin 

reprezentanții săi împuterniciți, în fiecare etapă de implementare a contractului, precum și la 
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fiecare ședință de producție, la solicitarea reprezentanților autorității contractante sau ai altor 

autorități responsabile cu organizarea acestora (după caz, întâlniri comune cu Poliția Locală, 

Jandarmerie etc. Operatorul economic va fi interfața autorității contractante în relația cu 

întregul personal implicat în realizarea evenimentului descris ȋn prezentul caiet de sarcini, se 

va consulta permanent cu reprezentanții desemnați ai autorității și va ține cont de sugestiile 

și propunerile de îmbunătățire ale acestora, la nivel de implementare al conceptului agreat. 

Atât operatorul economic, cât și reprezentanții autorității contractante vor acționa unitar, 

inclusiv pentru diminuarea riscurilor și gestionarea lor. 

 

Reglementari obligatorii în domenii precum cel al mediului, cel social şi cel al 

relaţiilor de muncă care trebuie respectate pe parcursul executării contractului de achiziţie 

publică. Ofertantul va ţine cont la elaborarea ofertei de reglementările obligatorii în domeniile 

mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii 

Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și 

acordurile internaționale în aceste domenii. Ofertantul va prezenta o declaraţie în acest 

sens. Pe tot parcursul executării contractului de achiziție publică sunt obligatorii: respectarea 

legislației în vigoare privind sănătatea și securitatea în muncă, prevenirea situațiilor de 

urgență, supravegherea prestării serviciilor și a resurselor umane și/sau materiale necesare 

pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică; în mod obligatoriu, pe parcursul 

executării contractului, toți factorii implicați se vor asigura că se respectă legislația în vigoare 

cu privire la bunele moravuri și tratamentul egal și, de asemenea, că nu vor exista 

manifestări publice care pot cauza prejudicii de imagine autorității contractante.  

 De asemenea, operatorul economic își asumă în integralitate răspunderea legală și, dacă 

este cazul, plata oricăror daune sau prejudicii pentru eventuale accidentări, răniri, situații de 

deces, situaţii de contaminare cu noul coronavirus SARS-CoV-2, ale personalului implicat în 

realizarea evenimentului și a personalului auxiliar, în timpul montării, demontării, exploatării 

sau a altor activități desfășurate în legătură cu derularea prezentului contract. 

 

Reglementări obligatorii cu privire la protecția datelor cu caracter personal. Având în 

vedere că Primăria municipiului Constanța este Operator de date cu caracter personal și 

Regulamentul (UE) 679/2016 impune existența unor măsuri de securitate tehnice și 

organizatorice adecvate pentru protecția datelor cu caracter personal, în mod obligatoriu, 

ofertantul va completa o declarație pe proprie răspundere cu privire la respectarea și 

protecția datelor cu caracter personal, respectiv că va implementa măsuri tehnice și 

organizatorice care să protejeze datele cu caracter personal la care are acces în baza unui 

contract încheiat cu Municipiul Constanța. 

 

Propunerea tehnică se va realiza în conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini. 

Modalitatea de prezentare a propunerii tehnice rămâne la latitudinea fiecărui ofertant. 

Propunerea tehnică trebuie să ilustreze îndeplinirea cerințelor din prezentul caiet de sarcini şi 

poate cuprinde orice alte informații identificate de operatorul economic, care conduc la 

realizarea evenimentului, în cele mai bune condiții. 

 

Propunerea financiară se va prezenta în LEI, cu valoarea totală fără T.V.A. (tva –ul se va 

evidenția distinct). 

Ofertantul va elabora Propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate 

informaţiile solicitate pentru realizarea serviciilor ce fac obiectul achiziţiei.Orice alt document 

al Propunerii financiare se va prezenta corespunzător astfel încât acesta să furnizeze toate 

informaţiile cu privire la preţurile şi tarifele (exprimate în Lei, fără TVA), precum şi alte 

condiţii financiare şi comerciale, astfel încât acesta să asigure prestarea tuturor serviciilor 

solicitate prin Caietul de sarcini.Propunerea financiară are caracter ferm şi obligatoriu . 

 

CRITERIUL DE ATRIBUIRE: este cel mai bun raport calitate - preț, cu condiția îndeplinirii 

tuturor cerințelor din caietul de sarcini, în conformitate cu factorii de evaluare de mai jos: 

 

FACTORI DE EVALUARE PUNCTAJ  

MAXIM 

A. Valoarea propunerii financiare, în Lei, fără TVA 40 puncte 

Ofertele care depăşesc bugetul disponibil pentru proiect vor fi 

respinse. Orice erori aritmetice vor fi corectate conform legislaţiei în 

vigoare. 

Algoritm de calcul: 
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Punctaj financiar = (Preţminim / Preţofertă) x 40 puncte, unde : 

Preţminim – este preţul cel mai scăzut din ofertele considerate 

admisibile şi conforme din punct de vedere tehnic, care va primi 

maximul de puncte, respectiv 40 de puncte. 

Preţofertă – este preţul ofertei evaluate. 

B. Servicii pirotehnice/piromuzicale 20 puncte 

1.Tema muzicală propusă cu respectarea conceptului: NOAPTE DE 

FESTIVAL: se vor acorda 5, 8 sau 10 puncte. Ofertantul va pune la 

dispoziție coloana sonoră în format final, urmând ca punctajul maxim 

(10 puncte) să se acorde în funcție de următoarele aspecte: 

calitatea îmbinării melodiilor alese și a tranzițiilor dintre melodii, 

proporția și dinamica folosirii acestora în tema muzicală, egalizarea și 

masterizarea sonoră, calitatea sunetului, sincronizarea dintre coloana 

sonoră propusă și scenariul pirotehnic.   

 

2. Varietatea, succesiunea şi coerenţa secvenţelor pirotehnice 

precum și coregrafia şi sincronizarea cu piesa muzicală. Se vor 

acorda 5, 8 sau 10 puncte. În elaborarea scenariului de tragere, 

ofertantul va descrie momentele importante ale focului de artificii, 

ordonarea logică în cadrul spectacolului şi legătură dintre acestea. 

Ofertantul va indica modalitatea de punctare a accentelor melodice, 

prin indicarea efectelor şi a tipurilor de culori. Se va acorda punctajul 

maxim operatorului economic care va întruni aspectele prezentate 

mai sus. 

Criteriile enunţate mai sus vor fi punctate individual, în funcţie de 

gradul de îndeplinire, cu câte 5, 8 sau 10 puncte fiecare, după cum 

urmează: 5 puncte – satisfăcător ; 8 puncte – bine; 10 puncte – 

foarte bine. 

 

20 Proiecții laser: 10 puncte 

Proiecțiile laser vor puncta momente importante pe întreaga perioadă 

de desfășurare a evenimentului : 

15 minute proiecții laser pentru fiecare recital – 5 puncte. 

20 minute proiecții laser pentru fiecare recital – 10 puncte. 

 

D.Concept eveniment și concept grafic:  30 puncte 

NOAPTE DE FESTIVAL. 

Noaptea de Revelion dă trendul anului nou în care vei intra, așa că nu 

poate fi doar o simplă petrecere, ci una de neuitat, ca un festival de 

vară, de la care pleci cu un vibe unic, după ce te-ai bucurat de 

atmosfera de poveste, de muzica care te face să vibrezi și de show-

rile incendiare. Vei petrece ultima noapte din an în aer liber, vei 

dansa pe mix-urile celor mai cool DJ și te vei bucura de un spectacol 

inedit de lasere, conceput special pentru cel mai așteptat party. Și 

pentru că Revelionul nu este doar despre muzică, ci și despre show, 

vei intra în 2023 cu un spectaculos foc de artificii, care va fi o 

adevarata explozie de culoare pe ritmuri muzicale, ce îți va aminti de 

senzațiile unice pe care le-ai trăit la festival. 

Noaptea de Revelion este noaptea în care nimeni nu doarme, toată 

lumea petrece. Este noaptea unui nou început, mergând cu veselie 

către viitor. Lumini, decorațiuni, muzică, artificii, proiecții, momente 

speciale aduse de artiști renumiți și multe surprize, într-un cadru ce 

pune accent pe actualitate și modernitate, transportând participanții 

într-o lume a tinereții, euforiei, fericirii și speranței. 

 

1.Operatorul economic va propune un concept care să îmbine, în cel 

mai profesionist mod, tema evenimentului, artiștii solicitați, 

spectacolul piromuzical și proiecțiile laser, precum și orice alt element 

de noutate pe care acesta îl consideră oportun de inserat și poate 

face din petrecerea dintre ani, un moment de neuitat.  

Se va acorda punctajul maxim – 20 de puncte pentru  : 
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originalitatea, îmbinarea tuturor componentelor spectacolului de 

revelion, introducerea unor elemente de noutate pentru spectacolul 

de Revelion, care să fie totodata în concordanță cu tema 

evenimentului. 

Criteriile enunţate mai sus vor fi punctate în funcţie de gradul de 

îndeplinire, cu câte 20, 15 sau 10 puncte, după cum urmează: 20 

puncte –  foarte bine; 15 puncte – bine; 10 puncte – satisfăcător; 

 

2.Elementele grafice şi paleta coloristică trebuie să asigure 

identificarea imediată  a evenimentelui şi memorarea facilă de către 

public. Ofertantul va primi punctajul maxim (10 puncte), numai dacă 

oferta sa îndeplinește, cumulativ condițiile enunțate (informațiile 

despre eveniment sunt clare, complete, concise și identificabile; 

grafica include un design original și adaptat conținutului 

evenimentului; grafica este realizată în mod profesionist, asigurând o 

legătură vizibilă între imaginile create, fonturile utilizate pentru text, 

paleta coloristică și logo-ul autorităţii contractante). 

Punctaj concept grafic – 10 puncte.  

În situația în care conceptul grafic nu respectă toate condițiile 

indicate, punctarea se va realiza corespunzător condițiilor îndeplinite, 

astfel : 

1. Informațiile despre eveniment sunt clare, complete, concise și 

identificabile – 3 puncte. 

2. Grafica include un design original și adaptat coținutului 

evenimentului – 3 puncte. 

3. Grafica este realizată în mod profesionist, asigurând o legătură 

vizibilă între imaginile create, fonturile utilizate pentru text, paleta 

coloristică și logo-ul autorităţii contractante. – 4 puncte 

 

TOTAL 
100 PUNCTE 

 

Durata contractului:  

Contractul intră în vigoare de la semnarea acestuia de către ambele părţi și înregistrării la 

sediul beneficiarului și până la data îndeplinirii tuturor obligațiilor contractuale. Perioada de 

desfășurare a evenimentului este între 31 decembrie 2022-01 ianuarie 2023. 

 

Recepția 

La finalizarea prestării serviciilor se va încheia un proces verbal de recepție finală, semnat de 

ambele părți fără obiecțiuni. 

Operatorul economic va desemna persoana responsabilă pentru încheierea procesului-verbal 

de recepţie. 

 

Plata serviciilor 

Modalitatea de plată este viramentul bancar în contul de trezorerie. Plata serviciilor se va 

face în baza facturii fiscale emisă de prestator, în termen de 30 de zile de la data înregistrării 

și acceptării ei la sediul Primăriei Municipiului Constanța, și este condiționată de semnarea de 

către părți a procesului verbal de recepție a serviciilor, în limita disponibilităților bugetare. Se 

vor plăti doar serviciile efectiv prestate și menționate în contract. 

Garanția de bună execuție este de 5% din prețul contractului, fără TVA și se constituie de 

către Prestator, în scopul asigurării Beneficiarului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în 

perioada convenită a contractului.  

Conform art.39, HG 395/2016 : (3) Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 

zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent. 

Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile 

de la data semnării contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent.  

 

Director Executiv, 

Mihaela Popescu 

        

Şef Birou,  

Simona Radu 


