
 

 

PROPUNERI ACTIVITĂȚI FESTIVALUL IERNII 2016 – ORĂȘELUL COPIILOR 
 

 
 

 Festivalul Iernii 2016 va avea loc în perioada 01 decembrie 2016 - 30 
decembrie 2016. 

 Primăria Municipiului Constanța propune ca evenimentul să includă 
următoarele: 

- deschiderea festivalului care va avea loc în data de 1 decembrie, joi, cu un 
concert și un foc de artificii care să marcheze Ziua Națională; 

- amplasarea unei scene unde vor avea loc în fiecare weekend (vineri, 
sâmbătă, duminică) spectacole de teatru pentru copii, concerte de colinde 

și concerte cu artiști cunoscuți la nivel național (minimum 1 artist cunoscut 
în fiecare seară de spectacol), în intervalul orar 18:00-21:00; 

- elemente de butaforie unde cei interesați  se pot fotografia în mod gratuit; 

- amenajarea unei zone de agrement care va cuprinde următoarele: 
atelierele lui Moș Crăciun – vor funcționa în intervalul orar 17:00-21:00 

(atelier de confecționare de globuri, căsuța lui Moș Crăciun - cort sau alt 
tip de amenajare acoperit și cu 3 laturi închise - unde personaje costumate 

în Moș Crăciun și Doamna Crăciun vor asculta dorințele copiilor și le vor 
oferi cadouri simbolice, unde se vor desfășura activități de animație, jocuri 

și ateliere de desen etc., cutia poștală decorată unde copii vor depune 
scrisori pentru Moșu, căsuțe unde se comercializează turtă dulce, vată de 

zahăr, ciocolată caldă, ceai, articole specifice sărbătorilor de iarnă, sania 
lui Moș Crăciun etc.), zona de butaforie cu scena nașterii Domnului Isus 

Cristos; 
- în centrul zonei de agrement va fi amplasat un brad cu înălțimea minimă 

de 20 m decorat cu minimum 20.000 de luminițe; 
- zona de alimentație publică; 

- asigurarea și montarea unui patinoar în suprafață de minimum 1200 m.p., 

care va funcționa  pe baza unui program stabilit pe bază de bon de ordine 
sau brățară de rezervare cu oră de intrare, în așa fel încât să se evite 

aglomerația excesivă. Se poate stabili,  cu sprijinul inspectoratului școlar, 
un program de rezervare a locației pentru elevii școlilor constănțene, în 

fiecare week-end și în vacanța de iarnă și cea intersemestrială, în anumite 
intervale orare. Accesul pe gheață va fi gratuit. 

- se pot amplasa echipamente de agrement (carusel, trenuleț etc.); 
- pe toată durata desfășurării festivalului se va difuza muzică ambientală 

specifică sărbătorilor de Crăciun. 


