
                                                               ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎNĂTORI-NEAMŢ 
HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice a proiectului 
„DOTĂRI PENTRU CENTRUL SOCIO-EDUCATIV DIN COMUNA VÎNĂTORI-

NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ” 
 

Consiliul local al Comunei Vînători-Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere: 
-Ghidului Solicitantului, Măsura 4.3/6B –„Dezvoltarea infrastructurii sociale în teritoriul 

GAL prin proiecte integrate” din Apelul de Selectie nr.1 lansat de Asociatia Grup de Actiune 
Locala Tinutul Zimbrilor; 

-HOTĂRÂREA nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul 
cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice; 

-prevederile art. 9, punctul 1 din Cartea Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la 
Strasbourg la 15.10.1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

-Expunerea de motive a primarului comunei Vînători Neamţ, înregistrată sub nr. 5637 din 
12.11.2018; 

-Raportul de specialitate comun al Compartimentului Achiziții Publice și Serviciului de 
Asistență Publică, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vînători 
Neamţ, înregistrat sub nr. 5637 din 12.11.2018; 

-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 
 În temeiul art. 36, alin. (2), litera „b” şi alin. 4, litera „d”, precum şi ale art. 45, alin. 
(2), coroborate cu art. 115. alin. (1), litera „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
 Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică a proiectului „Dotări pentru 
Centrul Socio-Educativ din comuna Vînători-Neamț, județul Neamț”; 
 Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului, cuprinşi în anexa 1 care 
este parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 3. Primarul comunei va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri; 
 Art. 4. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor 
interesate. 
Nr. 51 
Din 29.11.2018                             

Presedinte de şedintă: 
  Consilier,  Veronica MIHĂEASA                                                          

                                                                                         Contrasemnează, 
                                                                                         Secretar, 

                                                                                                      Alina-Iuliana FLOŞ 
Total consilieri locali : 15,  Prezenti :   15,   Pentru  :  15, Împotrivă:-    0,    Abtineri :-   0                                                                                         



 
   
                                   

                               ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA VÎNĂTORI-NEAMŢ 

 
Însuşit de Consiliul Local prin Hotărârea 

nr. 51 din 29.11.2018 
 

Primarul Comunei, 
jr.Maria PETRARIU 

 
ANEXA 1 la HCL nr. 51/29.11.2018 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a proiectului „Dotări pentru Centrul Socio-Educativ din 
comuna Vînători-Neamț, județul Neamț” 

 
Indicatori tehnico-economici ai proiectului „Dotări pentru Centrul Socio-Educativ din comuna Vînători-Neamț, 
județul Neamț” 
Indicatori tehnici: 
 

A. Caracteristicile tehnice ale microbuzului 19+1 cu accesibilizare pentru persoane cu dizabilități sunt următoarele: 

 
Denumire utilaj/echipament Specificații tehnice minime 

Microbuz 19+1 locuri cu acces scaune cu 
rotile pentru persoane cu dizabilități 
 

Motor 120 kW (163 CP) 
Versiune Motor minim Euro 6 
Scaun Șofer 
Scaune pasageri echipate cu centuri de siguranță 
Airbag Șofer 
Uși spate, deschidere la 270 grade 
Axa față cu portanță mărită 
Preinstalare panou întrerupător 
Pre-echipare sistem electric pentru modulul parametrizabil reglabil 
Benzi pentru conexiuni electrice 
Pre-echipare radio 
Oglindă retrovizoare interioara 
Apărătoare noroi față 
Apărătoare noroi spate 
Roată de rezervă 
Trusă de prim-ajutor 
Cric hidraulic 
Triunghi reflectorizant 
Izolație termică și fonică a compartimentului călători 
Amenajare podea cu sistem de șine în vederea fixării scaunelor 
Acoperire podea cu material antiderapant cu rezistență mare la uzură 
Capitonaj interior cu piele ecologică, în ton cu materialul scaunelor (ușile spate și 
culisanta nu se capitonează) 
Echipare cu geamuri securizate cu montaj prin lipire, 6 laterale și 2 lunete 
Scaune cu spătar rabatabil, tapițate cu material textile, cotiere rabatabile spre culoar, 
support pentru ziare și century de siguranță cu ancorare în 2 și 3 puncte 
Ultimele 2 rânduri de scaune cu un sistem rapid de fixare pe șine, pentru a putea face loc 
la două cărucioare cu rotile 
Suport pentru bagaje de mână în interior, stanga – dreapta 
Perdele pentru fiecare geam din compartimentul călători 
Trapă de aerisire și siguranță din sticlă 
Montat treaptă suplimentară pentru ușa de acces 
Iluminare interior cu lămpi cu leduri 
Trapă electrică pentru acces scaun cu rotile 

 
 
 



B. Caracteristicile tehnice ale camerei de filmat și accesoriilor aferente sunt următoarele: 

 
Denumire utilaj/echipament Specificații tehnice minime 

CAMERĂ VIDEO DE FILMAT 
 

Cameră video 4K 
Stabilizare de imagine – DA 
Zoom optic (X) 25 
Tehnologie de detectie a fetelor pentru auto-focalizare 
Microfon incorporate 
Inregistrare in format XAVC-Long, MPEG HD, DVCAM, Proxy 1080i de pana la 9 
Mbps si in MPEG2 HD422 (cu licenta) pe carduri de memorie SD 
Inregistrare simultana 4K/HD (4K + HD Proxy) 
Ajustarea manuala a focalizarii, zoomului si irisului 
Operatiuni de streaming si livrare de continut via FTP de pe teren. 

CARD DE MEMORIE – 4 BUC 

Capacitate: 64GB 
Viteza citire: pana la 95 MB/s 
Viteza scriere: pana la 90 MB/s 
Rezistent la praf, Rezistent la soc, Rezistent la temperaturi extreme, Rezistent la apa, 
Rezistent la radiatii X 

CITITOR DE CARDURI 
cititor carduri USB 3.0 
Stabilizare de imagine - da 

MONOPIED CAMERĂ VIDEO 
 

inaltime minima (mod trepied):56 cm 
inaltime maxima (mod trepied): 164 cm 
Sectiuni: 4 
Material: aluminiu 

GEANTĂ VIDEO Geantă pentru cameră video și accesorii 
TREPIED CAMERĂ VIDEO Trepied pentru cameră video 

Maner telescopic (370-585 mm) montabil pe stanga sau pe dreapta 
Inaltime maxima - 182 cm 
Inaltime minima - 82 cm 
Lungime pentru transport - 84 cm 

MICROFON CAMERĂ VIDEO microfon directional, ce asigura un sunet concentrat pe unghi ingust, de inalta fidelitate. 
Microfonul se instaleaza cu usurinta in suportul dedicat al camerei video si se 
conecteaza la unul din canalele camerei. 
Protectia impotriva vantului va reduce zgomotul de fond, cu impact minim asupra 
capacitatilor de captare ale microfonului. 
Compatibil cu camera video  

ACUMULATOR CAMERĂ VIDEO – 2 
BUC 

Tip: Li-ion 
Capacitate: 6300mAh 

LAMPĂ PENTRU CAMERĂ VIDEO Lampa video ultra subtire cu lumina selectabila puternica LED sau ultradifuza LEM soft 
light 

APARAT FOTO Tip Camera - Kit - cu obiectiv 
Mod focalizare - Punct unic AF, zona dinamica AF, zona AF automata, urmarire 3D  
Tip focalizare  - AF prioritate fata, AF zona larga, AF zona normala, AF urmarire 
subiect 
Blit integrat; Automat, portret, close-up, portret de noapte, foarte intens, arta pop, 
ilustratie foto, efect aparat foto jucarie: blit automat cu ridicare automata;  
Automat, automat cu reducere ochi rosii, sincronizare lenta automata, sincronizare lenta 
automata cu reducere ochi rosii, blit de umplere, reducere ochi rosii, sincronizare lenta, 
sincronizare lenta cu reducere ochi rosii, perdea posterioara cu sincronizare lenta, 
sincronizare perdea posterioara,  
Patina blit extern - Da 
Moduri - balans de alb Automat, incandescent, fluorescent, lumina directa a soarelui, 
blit, innorat, umbra, presetare manuala, reglare fina disponibila pentru toate optiunile, cu 
exceptia presetarii manuale 
Moduri presetate (Scene) - Moduri automate (automat; automat, fara blit); mod automat 
program cu program flexibil (P); mod automat prioritate de timp (S); mod automat 
prioritate de diafragma (A); manual (M); moduri scena (portret; sport; close-up; portret 
de noapte); moduri efecte speciale (vedere nocturna; foarte intens; arta pop; ilustratie 



foto; efect aparat foto jucarie; efect de miniaturizare; culoare selectiva; silueta; 
Profil culoare - RGB 
Format fisiere Foto: JPEG; NEF(RAW)  
Video: MOV 
Profunzime culoare - 12 biti 
Rezolutie Foto 24 Mpx. 
SPECIFICATII VIDEO 
Inregistrare video - Codificare video avansata  
Inregistrare audio - PCM liniar 
Iesire video - Conector HDMI tip C 
Rezolutie Video - Full HD 1080 
STOCARE 
Tip Card Memorie - SD 
CONECTIVITATE 
Interfata computer - USB de mare viteza, cu conector micro USB;  
WiFi - Da 
Bluetooth - Da 

TELECOMANDĂ CAMERĂ VIDEO Telecomandă compatibilă pentru camera video menționată mai sus 
 
 

C. Caracteristicile tehnice ale sistemului de sonorizare sunt următoarele: 

 
Denumire utilaj/echipament Specificații tehnice minime 

MIXER CU AMPLIFICARE 
 

Putere maximă de 2 x 630 W / 4 Ohm, 2 x 460 W / 8 Ohm 
8 canale de intrare microfon cu conectori XLR si JACK 
4 canale stereo 
Ieșre monitor stânga / dreapta 
Ieșire de subwoofer 
Iesiri pentru difuzoare cu conectori Jack 6.3 mm 
Posibilitate de montare rack 19” 

BOXE – 4 BUC 

Categorie – boxă pasivă 
Difuzor medii – joase – 15” 
Driver inalte – 1” 
Frecvență 50 Hz-20kHz 
Putere (Peak) – 1000 W 
Putere (RMS) – 500 W 

CABLU – 4 BUC 
Cablu boxe 2x2.5 mm 
Conductor – cupru 2x2.5 mm 
Extrem de flexibili 

SET MICROFOANE WIRELESS Set 2 microfoane wireless 

CABLU DE SEMNAL Cablu de semnal, diametru 4.3 mm 
Lungime 3 m 

INCARCATOR + 4 BUC BATERII 
REINCARCABILE 

Incarcator cu conexiune directa la priza 
4 baterii reincarcabile 

PRELUNGITOR DE RETEA  Prelungitor de retea 
Nr. socluri: 6 
Cablu 3 m 

SET STATIVE PENTRU BOXE – 2 
SETURI 

 Set de stative pentru boxe cu husă de transport 
Material tub: aluminiu 
Înălțime minima 1060 mm 
Înălțime maximă 1920 mm 
Reglabil pe înălțime 

 

 
 
 
 



Indicatori economici: 
 

Nr. crt. Nume indicator 
Valoare indicator 
- lei -   - euro - 

1. Valoare totală a investiţiei  312.505,42 67.015,23 
2. Valoare cheltuieli eligibile (fara TVA) 262.609,60 56315.32 

3. 
Valoare cheltuieli neeligibile (TVA aferent chelt. 
Eligibile)  

49.895,82 10.699,91 

 
 
 

 
Presedinte de şedintă: 

  Consilier,  Veronica MIHĂEASA                                                           
                                                                                         Contrasemnează, 

                                                                                         Secretar, 
                                                                                          Alina-Iuliana FLOŞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
COMUNA VÎNĂTORI NEAMŢ 

Str. Ştefan cel Mare, nr.174 
Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251001 

e-mail: comunavinatorineamt@gmail.com 
 

   Nr. 5637 din 12.11.2018                                                                      Aprob, 
                                                                                                                  Primar,                             

                                                                                                              jr. Maria PETRARIU                  
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice a proiectului 

„Dotări pentru Centrul Socio-Educativ din comuna Vînători-Neamț, județul Neamț” 
 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:  
- Ghidului Solicitantului, Măsura 4.3/6B –„Dezvoltarea infrastructurii sociale în 

teritoriul GAL prin proiecte integrate” din Apelul de Selectie nr.1 lansat de Asociatia 
Grup de Actiune Locala Tinutul Zimbrilor; 

- art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată; 
- art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
- art. 7 alin. (2) şi art. 1166 şi următoarele dinLegea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii; 
- art. 20 şi 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
- art. 36 alin. (2) lit. b) şi d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
-  
- prevederile art. 9, punctul 1 din Cartea Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la 

Strasbourg la 15.10.1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
 

              Proiectul constă în dotarea Centrului Socio-educativ din Comuna Vînători-
Neamț cu un microbuz cu accesibilizare pentru beneficiarii Centrului Socio-Educativ, 
cameră de filmat cu echipamentele aferente, camera de fotografiat și sistem de 
sonorizare. 
            Centrul Socio-educativ din Comuna Vînători-Neamț, Județul Neamț a fost construit 
în cadrul proiectului ”Centre socio-educative în comunele Cumpăna (județul Constanța), 
Vînători-Neamț (județul Neamț) și Prundeni (județul Vâlcea)”, finanţat cu sprijinul financiar 
al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi 
administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Activitățile din cadrul centrelor vizează 



îmbunătățirea situației unui număr de 238 copii aflați în situație de risc, din care 28 copii de 
etnie romă, respectiv copiii ai căror părinti sunt plecați la muncă în străinătate, copii 
monoparentali, copii aflați în situații de risc.  Intregul concept al activităților din cadrul 
centrelor are la bază intenția de a reduce diferențele economice și sociale care fragmentează 
acești copii de restul societății. Astfel, în fiecare dintre cele trei centre (Vînători-Neamț - 105 
copii dintre care 11 de etnie romă, Cumpăna - 83 copii dintre care 12 copii de etnie romă, 
Prundeni - 50 copii dintre care 5 copii de etnie romă; cel puțin 200 părinți/tutori ai copiilor în 
situații de risc care primesc servicii specifice de suport, din care 35 de etnie romă) sunt 
organizate activități specifice unui centru socio-educativ. Anual, sunt organizate schimburi 
de experiență, având și rolul de componente motivaționale, și care prevăd activități ale 
copiilor desfășurate sub îndrumarea personalului din instituție ce-i vor însoți, în locațiile 
partenere ce dispun și de spații de cazare, respectiv Vînători-Neamț și Cumpăna, iar 
deplasările vizează schimburi de experiență în cadrul cărora se derulează o serie de activități 
socio-educative, excursii, vizite la obiectivele turistice, seri de karaoke ș.a.         

Până în acest moment, Comuna Vînători-Neamț a desfășurat activitățile de transport cu 
microbuzele transport școlar aflate în dotarea primăriei pentru: 
- deplasarea la Centrul socio-educativ din Comuna Vînători-Neamț din cele patru sate de 
unde aparțin copiii beneficiari, pentru activitățile zilnice,  
- deplasarea copiilor în schimburile de experiență ce au loc în localitatea Cumpăna, 
 - deplasările copiilor din cele două localități partenere care vin în vizită în Comuna Vînători-
Neamț, către obiectivele importante din localitate sau apropiere 

Mentionam ca se intentioneaza achizitionarea unui microbuz dotat si pentru 
accesibilitatea unor beneficiari cu dizabilitati locomotorii (doua locuri).   Niciunul dintre cele 
două microbuze care au fost folosite in activitatile centrului nu este dotat pentru 
accesibilizarea persoanelor cu dizabilități. Astfel, este necesară dotarea Centrului Socio-
Educativ din Comuna Vînători-Neamț cu un microbuz cu accesibilizare pentru copii cu 
dizabilități locomotorii.    

De asemenea, având în vedere specificul activităților ce au loc în cadrul centrului, 
schimburile de experiență, seri de karaoke, diverse evenimente de prezentare a rezultatelor 
copiilor beneficiari, excursii, sunt necesare achiziționarea unei camere de filmat cu 
echipamentele accesorii, a unui aparat de fotografiat și a unui sistem de sonorizare. 

Scopul achiziționării microbuzului este: sansa beneficiarilor de a desfasura activitati 
prin excursii, schimburi de experienta intre beneficiarii centrelor si implicit pentru posibili 
beneficiari cu dizabilităţi locomotorii, cu posibilitatea participarii acestora la activitatile 
centrului, cu drepturi depline şi şanse egale. Realizarea acestui scop este posibilă doar prin 
reformarea societăţii, în toate domeniile, procesele şi activităţile sociale care au impact 
asupra calităţii vieţii fiecărui individ în parte şi al progresului comunităţii în ansamblu. Toate 
construcţiile, serviciile, informaţiile, programele sau bunurile sunt realizate astfel încât să fie 
cu uşurinţă accesibile tuturor, inclusiv persoanelor cu dizabilităţi. Aşa cum este definit în 
Convenţia ONU (art.9), termenul accesibilitate reprezintă ansamblul de măsuri şi lucrări de 
adaptare a mediului fizic, precum şi a mediului informaţional şi comunicaţional conform 
nevoilor persoanelor cu handicap, factor esenţial de exercitare a drepturilor şi de îndeplinire a 
obligaţiilor persoanelor cu handicap în societate. 



 
Obiectivele propuse prin acest proiect: 
- Cresterea calitatii vietii copiilor aflati in dificultate; 
- Respectarea demnităţii inalienabile, a autonomiei individuale, inclusiv a libertăţii de 

a face propriile alegeri şi a autonomiei personale; 
- Nediscriminarea; 
- Participarea şi integrarea deplină şi efectivă în societate; 
- Respectul pentru diversitate şi acceptarea persoanelor cu dizabilităţi ca parte a 
diversităţii umane şi a umanităţii; 
- Egalitatea de şanse; 
- Accesibilitatea; 
- Egalitatea între bărbaţi şi femei; 
- Respectul pentru capacităţile de dezvoltare ale copiilor cu dizabilitati   

 
  Indicatori tehnici: 
 

A. Caracteristicile tehnice ale microbuzului 19+1 cu accesibilizare pentru persoane cu dizabilități sunt 
următoarele: 

 
Denumire utilaj/echipament Specificații tehnice minime 

Microbuz 19+1 locuri cu 
acces scaune cu rotile pentru 

persoane cu dizabilități 
 

Motor 120 kW (163 CP) 
Versiune Motor minim Euro 6 

Scaun Șofer 
Scaune pasageri echipate cu centuri de siguranță 

Airbag Șofer 
Uși spate, deschidere la 270 grade 

Axa față cu portanță mărită 
Preinstalare panou întrerupător 

Pre-echipare sistem electric pentru modulul parametrizabil reglabil 
Benzi pentru conexiuni electrice 

Pre-echipare radio 
Oglindă retrovizoare interioara 

Apărătoare noroi față 
Apărătoare noroi spate 

Roată de rezervă 
Trusă de prim-ajutor 

Cric hidraulic 
Triunghi reflectorizant 

Izolație termică și fonică a compartimentului călători 
Amenajare podea cu sistem de șine în vederea fixării scaunelor 

Acoperire podea cu material antiderapant cu rezistență mare la uzură 
Capitonaj interior cu piele ecologică, în ton cu materialul scaunelor (ușile spate și 

culisanta nu se capitonează) 
Echipare cu geamuri securizate cu montaj prin lipire, 6 laterale și 2 lunete 

Scaune cu spătar rabatabil, tapițate cu material textile, cotiere rabatabile spre 
culoar, support pentru ziare și century de siguranță cu ancorare în 2 și 3 puncte 

Ultimele 2 rânduri de scaune cu un sistem rapid de fixare pe șine, pentru a putea 
face loc la două cărucioare cu rotile 

Suport pentru bagaje de mână în interior, stanga – dreapta 
Perdele pentru fiecare geam din compartimentul călători 

Trapă de aerisire și siguranță din sticlă 
Montat treaptă suplimentară pentru ușa de acces 

Iluminare interior cu lămpi cu leduri 
Trapă electrică pentru acces scaun cu rotile 
 



 
 

B. Caracteristicile tehnice ale camerei de filmat și accesoriilor aferente sunt următoarele: 

 
Denumire utilaj/echipament Specificații tehnice minime 

CAMERĂ VIDEO DE 
FILMAT 

 

Cameră video 4K 
Stabilizare de imagine – DA 

Zoom optic (X) 25 
Tehnologie de detectie a fetelor pentru auto-focalizare 

Microfon incorporate 
Inregistrare in format XAVC-Long, MPEG HD, DVCAM, Proxy 1080i de pana la 

9 Mbps si in MPEG2 HD422 (cu licenta) pe carduri de memorie SD 
Inregistrare simultana 4K/HD (4K + HD Proxy) 

Ajustarea manuala a focalizarii, zoomului si irisului 
Operatiuni de streaming si livrare de continut via FTP de pe teren. 

CARD DE MEMORIE – 4 
BUC 

Capacitate: 64GB 
Viteza citire: pana la 95 MB/s 

Viteza scriere: pana la 90 MB/s 
Rezistent la praf, Rezistent la soc, Rezistent la temperaturi extreme, Rezistent la 

apa, Rezistent la radiatii X 

CITITOR DE CARDURI 
cititor carduri USB 3.0 

Stabilizare de imagine - da 

MONOPIED CAMERĂ 
VIDEO 

 

inaltime minima (mod trepied):56 cm 
inaltime maxima (mod trepied): 164 cm 

Sectiuni: 4 
Material: aluminiu 

GEANTĂ VIDEO Geantă pentru cameră video și accesorii 
TREPIED CAMERĂ VIDEO Trepied pentru cameră video 

Maner telescopic (370-585 mm) montabil pe stanga sau pe dreapta 
Inaltime maxima - 182 cm 
Inaltime minima - 82 cm 

Lungime pentru transport - 84 cm 
MICROFON CAMERĂ 

VIDEO 
microfon directional, ce asigura un sunet concentrat pe unghi ingust, de inalta 

fidelitate. Microfonul se instaleaza cu usurinta in suportul dedicat al camerei video 
si se conecteaza la unul din canalele camerei. 

Protectia impotriva vantului va reduce zgomotul de fond, cu impact minim asupra 
capacitatilor de captare ale microfonului. 

Compatibil cu camera video  
ACUMULATOR CAMERĂ 

VIDEO – 2 BUC 
Tip: Li-ion 

Capacitate: 6300mAh 
LAMPĂ PENTRU CAMERĂ 

VIDEO 
Lampa video ultra subtire cu lumina selectabila puternica LED sau ultradifuza 

LEM soft light 
APARAT FOTO Tip Camera - Kit - cu obiectiv 

Mod focalizare - Punct unic AF, zona dinamica AF, zona AF automata, urmarire 
3D  

Tip focalizare  - AF prioritate fata, AF zona larga, AF zona normala, AF urmarire 
subiect 

Blit integrat; Automat, portret, close-up, portret de noapte, foarte intens, arta pop, 
ilustratie foto, efect aparat foto jucarie: blit automat cu ridicare automata;  

Automat, automat cu reducere ochi rosii, sincronizare lenta automata, sincronizare 
lenta automata cu reducere ochi rosii, blit de umplere, reducere ochi rosii, 

sincronizare lenta, sincronizare lenta cu reducere ochi rosii, perdea posterioara cu 
sincronizare lenta, sincronizare perdea posterioara,  

Patina blit extern - Da 
Moduri - balans de alb Automat, incandescent, fluorescent, lumina directa a 

soarelui, blit, innorat, umbra, presetare manuala, reglare fina disponibila pentru 
toate optiunile, cu exceptia presetarii manuale 

Moduri presetate (Scene) - Moduri automate (automat; automat, fara blit); mod 



automat program cu program flexibil (P); mod automat prioritate de timp (S); mod 
automat prioritate de diafragma (A); manual (M); moduri scena (portret; sport; 

close-up; portret de noapte); moduri efecte speciale (vedere nocturna; foarte 
intens; arta pop; ilustratie foto; efect aparat foto jucarie; efect de miniaturizare; 

culoare selectiva; silueta; 
Profil culoare - RGB 

Format fisiere Foto: JPEG; NEF(RAW)  
Video: MOV 

Profunzime culoare - 12 biti 
Rezolutie Foto 24 Mpx. 
SPECIFICATII VIDEO 

Inregistrare video - Codificare video avansata  
Inregistrare audio - PCM liniar 

Iesire video - Conector HDMI tip C 
Rezolutie Video - Full HD 1080 

STOCARE 
Tip Card Memorie - SD 

CONECTIVITATE 
Interfata computer - USB de mare viteza, cu conector micro USB;  

WiFi - Da 
Bluetooth - Da 

TELECOMANDĂ CAMERĂ 
VIDEO 

Telecomandă compatibilă pentru camera video menționată mai sus 

 
 

C. Caracteristicile tehnice ale sistemului de sonorizare sunt următoarele: 

 
Denumire utilaj/echipament Specificații tehnice minime 

MIXER CU AMPLIFICARE 
 

Putere maximă de 2 x 630 W / 4 Ohm, 2 x 460 W / 8 Ohm 
8 canale de intrare microfon cu conectori XLR si JACK 

4 canale stereo 
Ieșre monitor stânga / dreapta 

Ieșire de subwoofer 
Iesiri pentru difuzoare cu conectori Jack 6.3 mm 

Posibilitate de montare rack 19” 

BOXE – 4 BUC 

Categorie – boxă pasivă 
Difuzor medii – joase – 15” 

Driver inalte – 1” 
Frecvență 50 Hz-20kHz 
Putere (Peak) – 1000 W 
Putere (RMS) – 500 W 

CABLU – 4 BUC 
Cablu boxe 2x2.5 mm 

Conductor – cupru 2x2.5 mm 
Extrem de flexibili 

SET MICROFOANE 
WIRELESS 

Set 2 microfoane wireless 

CABLU DE SEMNAL Cablu de semnal, diametru 4.3 mm 
Lungime 3 m 

INCARCATOR + 4 BUC 
BATERII 

REINCARCABILE 

Incarcator cu conexiune directa la priza 
4 baterii reincarcabile 

PRELUNGITOR DE RETEA  Prelungitor de retea 
Nr. socluri: 6 

Cablu 3 m 
SET STATIVE PENTRU 

BOXE – 2 SETURI 
 Set de stative pentru boxe cu husă de transport 

Material tub: aluminiu 
Înălțime minima 1060 mm 
Înălțime maximă 1920 mm 

Reglabil pe înălțime 



 
 
Indicatori economici: 
 

Nr. 
crt. 

Nume indicator 
Valoare indicator 

- lei -   - euro - 
1 Valoare totală a investiţiei  312.505,42 67.015,23 
2 Valoare cheltuieli eligibile (fara TVA) 262.609,60 56315.32 

3 
Valoare cheltuieli neeligibile (TVA aferent chelt. 
Eligibile)  

49.895,82 10.699,91 

 
 

Compartiment Achiziții Publice 
Inspector principal, Filip Ionela-Mihaela 

 
 
 

Serviciu Public de Asistenta Sociala, 
Sef serviciu, Ana Maria DAVID 

 
 
 

Serviciul Financiar-Contabil, Impozite si Taxe, 
Inspector principal, Elena AVADANEI-ROSU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA VÎNĂTORI NEAMŢ 
Str. Ştefan cel Mare, nr.174 

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251001 
e-mail: comunavinatorineamt@gmail.com 

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice a proiectului 

„Dotări pentru Centrul Socio-Educativ din comuna Vînători-Neamț, județul Neamț” 
 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:  
- Ghidului Solicitantului, Măsura 4.3/6B –„Dezvoltarea infrastructurii sociale în 

teritoriul GAL prin proiecte integrate” din Apelul de Selectie nr.1 lansat de Asociatia 
Grup de Actiune Locala Tinutul Zimbrilor; 

- art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată; 
- art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
- art. 7 alin. (2) şi art. 1166 şi următoarele dinLegea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii; 
- art. 20 şi 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
- art. 36 alin. (2) lit. b) şi d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- prevederile art. 9, punctul 1 din Cartea Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la 

Strasbourg la 15.10.1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
 

Proiectul constă în dotarea Centrului Socio-educativ din Comuna Vînători-Neamț cu 
un microbuz cu accesibilizare pentru beneficiarii Centrului Socio-Educativ, cameră de 
filmat cu echipamentele aferente, camera de fotografiat și sistem de sonorizare. 

Scopul achiziționării microbuzului este CREŞTEREA CALITĂŢII VIEŢII 
persoanelor cu dizabilităţi şi participarea acestora, cu drepturi depline şi şanse egale, în 
societate. Realizarea acestui scop este posibilă doar prin reformarea societăţii, în toate 
domeniile, procesele şi activităţile sociale care au impact asupra calităţii vieţii fiecărui 
individ în parte şi al progresului comunităţii în ansamblu.  

Obiectivele propuse prin acest proiect: 
- Respectarea demnităţii inalienabile, a autonomiei individuale, inclusiv a libertăţii de 

a face propriile alegeri şi a autonomiei personale; 



- Nediscriminarea; 
- Participarea şi integrarea deplină şi efectivă în societate; 
- Respectul pentru diversitate şi acceptarea persoanelor cu dizabilităţi ca parte a 
diversităţii umane şi a umanităţii; 
- Egalitatea de şanse; 
- Accesibilitatea; 
- Egalitatea între bărbaţi şi femei; 
- Respectul pentru capacităţile de dezvoltare ale copiilor cu dizabilitate şi pentru 
dreptul copiilor cu dizabilităţi de a-şi păstra identitatea.  

  
 

  Indicatori tehnici: 
 

A. Caracteristicile tehnice ale microbuzului 19+1 cu accesibilizare pentru persoane cu dizabilități sunt 
următoarele: 

 
Denumire utilaj/echipament Specificații tehnice minime 

Microbuz 19+1 locuri cu 
acces scaune cu rotile pentru 

persoane cu dizabilități 
 

Motor 120 kW (163 CP) 
Versiune Motor minim Euro 6 

Scaun Șofer 
Scaune pasageri echipate cu centuri de siguranță 

Airbag Șofer 
Uși spate, deschidere la 270 grade 

Axa față cu portanță mărită 
Preinstalare panou întrerupător 

Pre-echipare sistem electric pentru modulul parametrizabil reglabil 
Benzi pentru conexiuni electrice 

Pre-echipare radio 
Oglindă retrovizoare interioara 

Apărătoare noroi față 
Apărătoare noroi spate 

Roată de rezervă 
Trusă de prim-ajutor 

Cric hidraulic 
Triunghi reflectorizant 

Izolație termică și fonică a compartimentului călători 
Amenajare podea cu sistem de șine în vederea fixării scaunelor 

Acoperire podea cu material antiderapant cu rezistență mare la uzură 
Capitonaj interior cu piele ecologică, în ton cu materialul scaunelor (ușile spate și 

culisanta nu se capitonează) 
Echipare cu geamuri securizate cu montaj prin lipire, 6 laterale și 2 lunete 

Scaune cu spătar rabatabil, tapițate cu material textile, cotiere rabatabile spre 
culoar, support pentru ziare și century de siguranță cu ancorare în 2 și 3 puncte 

Ultimele 2 rânduri de scaune cu un sistem rapid de fixare pe șine, pentru a putea 
face loc la două cărucioare cu rotile 

Suport pentru bagaje de mână în interior, stanga – dreapta 
Perdele pentru fiecare geam din compartimentul călători 

Trapă de aerisire și siguranță din sticlă 
Montat treaptă suplimentară pentru ușa de acces 

Iluminare interior cu lămpi cu leduri 
Trapă electrică pentru acces scaun cu rotile 
 
 
 

B. Caracteristicile tehnice ale camerei de filmat și accesoriilor aferente sunt următoarele: 



 
Denumire utilaj/echipament Specificații tehnice minime 

CAMERĂ VIDEO DE 
FILMAT 

 

Cameră video 4K 
Stabilizare de imagine – DA 

Zoom optic (X) 25 
Tehnologie de detectie a fetelor pentru auto-focalizare 

Microfon incorporate 
Inregistrare in format XAVC-Long, MPEG HD, DVCAM, Proxy 1080i de pana la 

9 Mbps si in MPEG2 HD422 (cu licenta) pe carduri de memorie SD 
Inregistrare simultana 4K/HD (4K + HD Proxy) 

Ajustarea manuala a focalizarii, zoomului si irisului 
Operatiuni de streaming si livrare de continut via FTP de pe teren. 

CARD DE MEMORIE – 4 
BUC 

Capacitate: 64GB 
Viteza citire: pana la 95 MB/s 

Viteza scriere: pana la 90 MB/s 
Rezistent la praf, Rezistent la soc, Rezistent la temperaturi extreme, Rezistent la 

apa, Rezistent la radiatii X 

CITITOR DE CARDURI 
cititor carduri USB 3.0 

Stabilizare de imagine - da 

MONOPIED CAMERĂ 
VIDEO 

 

inaltime minima (mod trepied):56 cm 
inaltime maxima (mod trepied): 164 cm 

Sectiuni: 4 
Material: aluminiu 

GEANTĂ VIDEO Geantă pentru cameră video și accesorii 
TREPIED CAMERĂ VIDEO Trepied pentru cameră video 

Maner telescopic (370-585 mm) montabil pe stanga sau pe dreapta 
Inaltime maxima - 182 cm 
Inaltime minima - 82 cm 

Lungime pentru transport - 84 cm 
MICROFON CAMERĂ 

VIDEO 
microfon directional, ce asigura un sunet concentrat pe unghi ingust, de inalta 

fidelitate. Microfonul se instaleaza cu usurinta in suportul dedicat al camerei video 
si se conecteaza la unul din canalele camerei. 

Protectia impotriva vantului va reduce zgomotul de fond, cu impact minim asupra 
capacitatilor de captare ale microfonului. 

Compatibil cu camera video  
ACUMULATOR CAMERĂ 

VIDEO – 2 BUC 
Tip: Li-ion 

Capacitate: 6300mAh 
LAMPĂ PENTRU CAMERĂ 

VIDEO 
Lampa video ultra subtire cu lumina selectabila puternica LED sau ultradifuza 

LEM soft light 
APARAT FOTO Tip Camera - Kit - cu obiectiv 

Mod focalizare - Punct unic AF, zona dinamica AF, zona AF automata, urmarire 
3D  

Tip focalizare  - AF prioritate fata, AF zona larga, AF zona normala, AF urmarire 
subiect 

Blit integrat; Automat, portret, close-up, portret de noapte, foarte intens, arta pop, 
ilustratie foto, efect aparat foto jucarie: blit automat cu ridicare automata;  

Automat, automat cu reducere ochi rosii, sincronizare lenta automata, sincronizare 
lenta automata cu reducere ochi rosii, blit de umplere, reducere ochi rosii, 

sincronizare lenta, sincronizare lenta cu reducere ochi rosii, perdea posterioara cu 
sincronizare lenta, sincronizare perdea posterioara,  

Patina blit extern - Da 
Moduri - balans de alb Automat, incandescent, fluorescent, lumina directa a 

soarelui, blit, innorat, umbra, presetare manuala, reglare fina disponibila pentru 
toate optiunile, cu exceptia presetarii manuale 

Moduri presetate (Scene) - Moduri automate (automat; automat, fara blit); mod 
automat program cu program flexibil (P); mod automat prioritate de timp (S); mod 

automat prioritate de diafragma (A); manual (M); moduri scena (portret; sport; 
close-up; portret de noapte); moduri efecte speciale (vedere nocturna; foarte 

intens; arta pop; ilustratie foto; efect aparat foto jucarie; efect de miniaturizare; 
culoare selectiva; silueta; 



Profil culoare - RGB 
Format fisiere Foto: JPEG; NEF(RAW)  

Video: MOV 
Profunzime culoare - 12 biti 
Rezolutie Foto 24 Mpx. 
SPECIFICATII VIDEO 

Inregistrare video - Codificare video avansata  
Inregistrare audio - PCM liniar 

Iesire video - Conector HDMI tip C 
Rezolutie Video - Full HD 1080 

STOCARE 
Tip Card Memorie - SD 

CONECTIVITATE 
Interfata computer - USB de mare viteza, cu conector micro USB;  

WiFi - Da 
Bluetooth - Da 

TELECOMANDĂ CAMERĂ 
VIDEO 

Telecomandă compatibilă pentru camera video menționată mai sus 

 
 

C. Caracteristicile tehnice ale sistemului de sonorizare sunt următoarele: 

 
Denumire utilaj/echipament Specificații tehnice minime 

MIXER CU AMPLIFICARE 
 

Putere maximă de 2 x 630 W / 4 Ohm, 2 x 460 W / 8 Ohm 
8 canale de intrare microfon cu conectori XLR si JACK 

4 canale stereo 
Ieșre monitor stânga / dreapta 

Ieșire de subwoofer 
Iesiri pentru difuzoare cu conectori Jack 6.3 mm 

Posibilitate de montare rack 19” 

BOXE – 4 BUC 

Categorie – boxă pasivă 
Difuzor medii – joase – 15” 

Driver inalte – 1” 
Frecvență 50 Hz-20kHz 
Putere (Peak) – 1000 W 
Putere (RMS) – 500 W 

CABLU – 4 BUC 
Cablu boxe 2x2.5 mm 

Conductor – cupru 2x2.5 mm 
Extrem de flexibili 

SET MICROFOANE 
WIRELESS 

Set 2 microfoane wireless 

CABLU DE SEMNAL Cablu de semnal, diametru 4.3 mm 
Lungime 3 m 

INCARCATOR + 4 BUC 
BATERII 

REINCARCABILE 

Incarcator cu conexiune directa la priza 
4 baterii reincarcabile 

PRELUNGITOR DE RETEA  Prelungitor de retea 
Nr. socluri: 6 

Cablu 3 m 
SET STATIVE PENTRU 

BOXE – 2 SETURI 
 Set de stative pentru boxe cu husă de transport 

Material tub: aluminiu 
Înălțime minima 1060 mm 
Înălțime maximă 1920 mm 

Reglabil pe înălțime 
 
 
 
 
 



 
Indicatori economici: 
 

Nr. 
crt. 

Nume indicator 
Valoare indicator 

- lei -   - euro - 
1 Valoare totală a investiţiei  312.505,42 67.015,23 
2 Valoare cheltuieli eligibile (fara TVA) 262.609,60 56315.32 

3 
Valoare cheltuieli neeligibile (TVA aferent chelt. 
Eligibile)  

49.895,82 10.699,91 

 
 

Iniţiator, 
COMUNA VÎNĂTORI-NEAMȚ 

jr. Maria PETRARIU 
 


