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SPECIFICAŢII TEHNICE ŞI INFORMAŢII NECESARE PENTRU  

achiziţia de aparat fotografic – cod CPV 38651000-3 - Aparate de fotografiat necesare 
implementarii proiectului START UP YOURSELF, Cod SMIS: 104206, contract de finanțare: 

POCU/82/3/7/104206 
 
 
 

1. Obiectivul general al proiectului 
Obiectivul general/scopul proiectului este încurajarea antreprenoriatului şi a ocupării pe cont 
propriu prin susţinerea înfiinţării de întreprinderi cu profil non-agricol în zona urbană în 
Regiunea Nord-Est. 
 
Proiectul îşi propune creşterea ocupării prin susţinerea înfiinţării de noi întreprinderi cu profil 
non-agricol din zona urbană. Proiectul se adresează persoanelor fizice (şomeri, persoane 
inactive, persoane care au un loc de muncă şi înfiinţează o afacere în scopul crearii de noi locuri 
de muncă) din Regiunea Nord Est care intenţionează să înfiinţeze o afacere nonagricolă în 
mediul urban.  
 
Scopul proiectului este de a sprijini persoanele fizice din Regiunea Nord-Est să îşi deschidă o 
afacere prin acordarea atât de sprijin financiar, cât şi de formare profesională în domeniul 
antreprenoriatului, activităţi de mentorat şi stagii de practica.  Masurile de intervenţie în cadrul 
proiectului vizează realizarea urmatoarelor etape: 
 
• îmbunătăţirea competentelor în domeniul antreprenorial a cel puțin 400 de persoane care 
intenţionează să înfiinteze o afacere, membri ai grupului ţintă; 
• selecţia a minimum 48 de planuri de afaceri propuse de reprezentanţi ai grupului ţintă; 
• minimum 48 de rapoarte de stagii de practică aferente stagiului efectuat de persoanele ale 
căror planuri de afaceri au fost selectate în vederea acordării de ajutor de minimis. 
  
Toate măsurile vizate în cadrul proiectului vor avea ca obiectiv încurajarea celor care doresc să 
îşi deschidă o afacere.  
 
OS 1. Facilitarea accesului la formare profesionala in domeniul antreprenoriatului pentru minim 
400 de persoane din Regiunea Nord-Est care fac parte din randul somerilor, persoanelor 
inactive, persoanelor care au un loc de munca si infiinteaza o afacere în scopul crearii de noi 
locuri de munca. 
OS 2. Dezvoltarea a minim 48 de planuri de afaceri cu potential de a deveni afaceri de succes 
prin acordarea ajutoarelor de minimis si dezvoltarea abilitatilor practice ale antreprenorilor. 
OS 3. Dezvoltarea, monitorizarea si promovarea a 48 de afaceri in domenii diverse la nivelul 
Regiunii Nord Est. 
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2. Obiectul contractului de furnizare: 
 

Achiziţia de aparat fotografic este necesară derulării tuturor activităţilor proiectului şi 
asigurări cadrului logistic necesar (A1. Activităţi de Informare și conștientizare a grupului țintă - 
subactivităţi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, organizare seminarii-evenimente de egalitate de şanse şi gen, 
inovare, dezvoltare durabilă, A11. Activităţi de transfer către alte grupuri ţintă, A12 Dezvoltarea 
unor mecanisme de sustinere si promovare a intreprinderilor infiintate etc.). 

 
Specificaţii tehnice şi cantitative 

 
Pentru activitătea A1. Activităţi de Informare și conștientizare a grupului țintă - subactivităţi 1.1, 
1.2, 1.3, 1.4, organizare seminarii-evenimente de egalitate de şanse şi gen, inovare, dezvoltare 
durabilă, A11. Activităţi de transfer către alte grupuri ţintă, A12 Dezvoltarea unor mecanisme de 
sustinere si promovare a intreprinderilor infiintate etc. 
Nr. 
crt. 

Descriere 
produs 

Cant
itate 

Descriere Perioada 

1 Aparat 
fotografic 

1 Senzor de imagine 
Tip: Aprox. 22,3 mm x 14,9 mm 
Pixeli efectivi: Aprox. 18,0 megapixeli 
Total pixeli: Aprox. 18,7 megapixeli 
Format imagine: 3:2 
Ecran/vizor:  
Ecran LCD (inch): 3.0 
Vizor: Vizor optic 
Senzor 
Rez. senzor (Mp): 18.0 
Dimensiune senzor (mm): 22.3 x 14.9 
Puncte de focalizare: 9 puncte 
Obiectiv : 
Dimensiuni obiectiv (mm): 18 – 55 
Constructie obiectiv: 11 elemente in 9 grupuri 
Lentile 18-55 mm f/3.5-5.6 
Distanta focala (mm): 18 - 55 
Focalizare: blocare focalizare, focalizare manuala 
Diafragma: 3.5 - 5.6 
Obiectiv : 
Distanta focala: 50 mm 
Constructie lentile: 6 elemente in 5 grupe 

Luna 
Aprilie 
2018 
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Diafragma: f/1.8 
Tip focalizare: autofocus 
Distanta minima de focalizare: 35.56 cm 
Diafragma maxima: f/22 
Diametru filtru (mm): 49 
Captare imagine: 
Expunere: +/- 5 EV in incrementi de 1/3 sau 1/2 EV 
Cadre pe secunda: 3 
Rezolutii foto: 5184 x 3456, 3456 x 2304, 2592 x 1728, 1920 
x 1280, 4608 x 3456, 3072 x 2304, 2304 x 1728, 1696 x 
1280, 2304 x 2304, 3456 x 1944, 2592 x 1456, 1920 x 1080, 
1728 x 1728, 1280 x 1280. 
Sensibilitate ISO: 100 – 6400, Extins: 12800 
Balans alb: Auto, lumina de zi, umbra, innorat, tungsten, alb, 
lumina alba fluorescenta 
Declansare automata (sec): 2 sec 
Fotografiere continua: 3 cadre/sec 
Viteza obturator: 30 - 1/4000 sec 
Captare filme: 
Format inregistrare video: Full HD 
Format video: MOV (H.264) 
Rezoluţii film: 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 640 
x 480 
Memorie: 
Tip memorie: SD / SDHC / SDXC 
Conexiuni: 
Interfata USB: USB 
Interfata: Iesire video NTSC / PAL 
Iesire: HDMI 
Wi-Fi: Da 
Alimentare: Li-Ion LP-E10 
Durata de viata a bateriilor: aprox. 500 cadre 
Dimensiuni (W x D x H mm): 129 x 101.3 x 77.6 
Culoare: Negru 
Accesorii incluse: Cablu USB, curea de umar, capac obiectiv, 
incarcator, acumulator LP-E10, geanta, Card de memorie 
min. 32 GB, trepied (invelis: aluminiu, greutate max 
suportabila: 2 kg., reglabil pe înălţime, înălţime min. 40 cm)  
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Echipamentul achiziţionat trebuie să fie nou şi să îndeplinească specificaţiile tehnice 
prezentate mai sus. NU se vor accepta produse resigilate, second hand, cu zgarieturi, de proasta 
calitate etc. Echipamentul va fi livrat cu cablurile de conexiune şi de alimentare necesare. 

Documente care însoţesc livrarea: 
Echipamentul va fi însoţit de documente care să atesta garanţia/conformitatea/calitatea 

etc. (de ex. certificat de garanţie,certificat de calitate, fişa tehnică a 
echipamentului/instrucţiuni de utilizare şi întreţinere etc.). Recepţia echipamentului se va 
realiza după verificarea conformităţii cerinţelor minime obligatorii din Specificaţiile tehnice. 
Verificarea se va efectua de către personalul autorităţii contractante. 

Garanţia 
Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efecutate după livrare 

respectiv la semnarea procesului verbal de recepţie. Achizitorul are dreptul de a notifica 
furnizorul, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie. 

În perioada de garanţie, lucrările de reparaţii şi înlocuirea pieselor defecte pe garanţie 
sunt gratuite, iar perioada de garanţie se va prelungi automat cu perioada de nefuncţionare 
datorată defecţiunilor survenite pe garanţie. 

Termen de livrare şi locul de livrare 
Furnizorul va livra bunurile în termen de 5 zile lucrătoare în conformitate cu termenii şi 

condiţiile de livrare stabilite în Catalogul electronic. Condiţiile corespunzatoare de transport vor 
fi asigurate de furnizor. Transportul este inclus în preţ sau gratuit. 
 

Întocmit, 
Onofraş Geta 

 


