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                        ROMÂNIA 

                                 CONSILIUL LOCAL BRAŞOV 

                                                   FILARMONICA BRAŞOV 

                                       Str. Apollonia Hirscher nr. 10   Braşov  Tel. 0268-473058 

 

          Nr.3614/30.12.2020 

 

 

 

 

ÎN ATENŢIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAŢI 

 

 

Ref.: Invitație de participare 

SERVICII  DESONORIZARE STREAMING LIVE ONLINE 

ȘI VIDEO STREAMING LIVE ONLINElunaianuarie 2021 
 

Prinprezentavăinformămcă Filarmonica Braşov, cu sediul: str. Apollonia Hirscher, nr.10. 500025 

Brasov, doreştesăachiziţionezeSERVICII  DE SONORIZARE STREAMING LIVE 

ONLINEȘI VIDEO STREAMING LIVE ONLINE ianuarie 2021 

Obiect 1: ACHIZIȚII SERVICII DE FILMARE CU 7 CAMERE, REGIE LIVE-

STREAMING CU STUDIO TV, - on-line 

Cod CPV:79952000 – 2 Servicii pentru evenimente. 

Cerințe minime pentru transmisiuni video LIVE: 

Car de televiziune format din: 

- 7 camere DSLR sau camera cu senzor de 1 inch de tip dslr (efect de DOF), cu  senzor 4k 

- obiective din gama pro (wide, normal, tele, super tele) , diafragma constantă de minim 2.8 

pentru a avea posibilitatea de a filma în condiții de lumină slabă 

- 7 stative profesionale cu cap fluid 

- mixer video 4k cu minim 8 intrări pentru a avea posibilitatea de a suplimenta cu o camera dacă 

este cazul 

- mixer video 4k back-up, prezent la eveniment 

- laptop ultraperformant pentru streaming, minim i7, 16g memorie, ssd pentru programul de 

stream 

- laptop similar pentru back-up la fluxul live 

- monitor profesional  calibrat pentru monitorizarea camerelor, minim 98% RGB  

- înregistarea materialelor video cu recorder profesional, înregistrare Prores necomprimat în 10 

biti cu posibiliate de ajustare ulterioară a culorilor 

- placă de captură externă, minim 1920x1080, 50p, 10 biti + backup 

- program de streaming cu licență. Posibiliate de transmisiune 1920x1080, 50 cadre progresiv, 

sunet stereo. 

- mixer audio pentru regie de emisie necesar corecțiilor în timp real 

- conexiunea camerelor în sistem wireless cu delay 0, fibră optică și SDI, minim 10 biti, FHD/4k 

- minim 2 camere conectate wireless prin sistem profesional cu delay 0. 

- sistem comunicare wireless pentru operatori, necesară pentru a nu perturba acustica sălii prin 

limitarea poziționării personalului, minim 200 m acoperire pe frecvențe autorizate de EU. 

- sursă proprie de internet 4G, minim 30mbs/s upload 

http://filarmonicabrasov.ro/index.php
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- distribuție 380V când este cazul pentru a nu încărca sarcina cu prizele de 16A. 

- monitor de vizualizare a regiei live pentru operatori sau taly. 

- conectică (prelungitoare 220 V, cabluri SDI 4k, fibră optică 4k, cabluri hdmi 4k, xlr, adaptoare, 

convertoare, emitatoare wireless etc.) 

 -2 operatori video profesioniști 

- un regizor de emisie 

- insertie live de titlu si logo  

- mixaj live cu regizor de emisie 

- semnal SDI-FHD și logistică, necesare proiecției live (dacă este cazul) 

- sunet captat din mixerul sonorizarii  

- 3 microfoane ambientale AKG din gama pro – când este cazul și nu este angajat sunetist 

- montaj/demontaj studio mobil de televiziune 

- live streaming pe pagina de facebook și youtube a instituției simultan (eventual și pe pagina 

web a instituției). 

- înregistrare FHD livrat în format digital, în scurt timp după eveniment. 

- două reflectoare rgbw de minim 60w. 

- persoana fizică sau juridică trebuie să dețină experiență de minim 10 ani în domeniul video și 

minim 7 ani în domeniul transmisiunilor video dovedite prin portofoloiu. 

- minim 100 de transmisiuni live din zona culturală. 

 

Obiect 2 : Servicii de sonorizare- redare audio în on-line a evenimentelor 

Cod CPV:79952000 – 2 Servicii pentru evenimente. 

Cerințe minime sonorizare- redare audio: 

Sonorizare streaming live online 

 

1. Personal calificat: 

– inginer de sunet atestat (diplomă/licență) cu minim 10 ani de experiență, familiarizat cu 

sonorizări de orchestră și care să stăpânească tehnicile de captură specifice acesteia. 

- personal care să vorbească fluent o limbă de circulație internațională (engleză, germană) pentru 

a comunica mai ușor cu artiștii invitați. 

2. Echipamente: 

- mixer audio cu următoarele specificații: 

 - 32 canale (minim) 

 - 16 ieșiri simultane 

 - 8 Matrix 

- microfoane: 

 - 16 microfoane condenser – diafragmă mică pentru distanță 

 - 4 microfoane condenser – diafragmă mare 

 - 12 microfoane dedicate pentru instrumente cu aplicare individuală 

- monitoare scenă: 

 - 4 monitoare de 15 inch 

- 30 stative de microfon în stare foarte bună de funcționare 

- cca. 100 cabluri de microfoane 

- regie audio la 30m de scenă 

- înregistrare/ captare totală - multitrack 

- software dedicat pentru procesarea sunetului 

- înregistrare multicanal  

- postproductie studio  
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- backline auxiliar: 

 - pian electric Nord 

 - set tobe complet cu toba mare de 20" - mărcile : Tama / DW / Yamaha / Premier 

 - amplificator chitara bas cu boxa de 4x10"  - mărcile : MarkBass, Eden , Swr 

 

Oferta financiară va fi în moneda naţională RON, fără TVA, după caz (rugăm a se specifica: 

plătitor de TVA/ neplătitor de TVA). 

 

Operator economic înscris/ neînscris în SICAP. 

Cont deschis la Trezorerie 

 

Criteriu de atribuire: cel mai bun raport calitate – preţ 

 

Data limită adepunerii ofertelor: 05.01.2021, ora 12,00 

 

 

Director,       Contabil-şef, 

Ioan- Dragoş DIMITRIU    Daniela COMAN 

      

        

 

       Întocmit – Şef serviciu artistic, 

       Horia MIHAIL 


