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Necesități minime obligatorii 
privind achiziţionarea unor echipamente și accesorii pentru studio 

 
 

I. INTRODUCERE 
Necesitățile minim obligatorii fac parte integrantă din documentaţia de atribuire şi 
constituie ansamblul cerinţelor minime şi obligatorii pe baza cărora se elaborează de 
către fiecare ofertant propunerea tehnică și financiară. 

II. OBIECTUL ACHIZIŢIEI PUBLICE este achiziționarea unor echipamente și accesorii 

pentru studio în vederea realizării unor materiale audio și video pentru informarea 

populației județului Harghita cu privire la măsurile luate la trecerea de la starea de 

urgență pe timpul pandemiei cu COVID-19 la starea de alertă. 

III. SPECIFICAȚII TEHNICE 

Lumini studio profesionale 

Model Elgato key light sau similar 

Dimensiuni (W x D x H mm): 
Dimensiuni mod extins 125 cm  
Dimensiuni mod strâns 55 cm 

Greutate 1.3 Kg 

Consum 45W 

Cantitate 3 bucăți 
 

Trepied lumini 

Model Compact Advanced kit trepied foto cu cap 3-Way  

Sarcină maximă 3 kg 

Mânerele Mânerele capului sunt culisabile 

Capul 

3 way 
Capul oferă mișcări pe tilt vertical de până la 90 
grade și pe tilt lateral de până la 90 gradea, oferă 
panoramare 360 grade 

Picioarele 

Oferă o eliberare rapidă datorită clapetei de 
eliberare/strângere a segmentelor 
Coloana centrală se poate scoate pentru a o inversa 
(cu capul în jos) 
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Greutate 1.42 kg 

Dimensiuni 44 cm 

Husă de transport inclusă 

Înălțime 165 cm 

Diametru tuburi 15.2, 18.5, 21.7, 24.9, 28.1 mm 

Unghi picioare 21 grade 

Dimensiune strâns 44 cm 

Material Aluminiu 

Cantitate 4 bucăți 
 

Trepied cameră 

Cap inclus MVH502A 

Dimensiune strâns 75 cm 

Înălțime minimă 70.5 cm 

Înălțime maximă 156 cm 

Greutate proprie 3.8 kg 

Husă de transport Da 

Număr segmente 3 

Greutate susținută 7 kg 

Cantitate 1 bucată 
 

Microfon profesional extern pentru cameră 

Compatibilitate Cu cameră profesiolană Sony PXW-Z190 

Filtru Low Cut încorporat 

Alimentare 40 - 52 V 

Protecție vânt Da 

Tip microfon Electret condenser 

Directivitate Super cardioid   

Frecvență de răspuns 40 Hz to 20 kHz   

Sensibilitate (la 1 kHz) -33dB ±3dB (0dB=1 V/Pa. , la 1 kHz) 

Impedanță (la 1 kHz): 100±20%   

Gamă dinamică  107dB   

Raport zgomot / semnal (IEC179 
A-weighted, 1 kHz, 1 Pa) 

76 dB 

Dimensiuni ø20 x 210 mm 

Greutate 66 g 

Cantitate 1 bucată 
 
 

Telecomandă pentru cameră video 

Compatibilitate Cu cameră profesiolană Sony PXW-Z190 

Dimensiuni 6.2 x 10.5 x 8 cm 

Greutate 100g 

Configurare Zoom Control Toggle 
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Conectivitate Mini Jack (LANC) 

Cantitate 1 bucată 
 

Card de memorie de mare viteză 

Compatibilitate Cu cameră profesiolană Sony PXW-Z190 

Capacitate 128GB 

Tip  Extreme Micro SD 

Format suportat 

RAW  
JPEG  
și filme Full HD 
UltraHD 

Clasa 10 

UHS Speed Clasa 3 (U3) 

Rezoluție 1080p 

Cantitate 2 bucăți 
 

Router profesional VPN/AP 

Tip  8 stream dual-band 

Suport Suport de internet Multi-Gig, realizat prin agregarea 
a două porturi Ethernet Gigabit, pentru a livra peste 
1 Gbit viteză de internet 

Specificații generale Smart Connect - selectează inteligent cea mai rapidă 
rout pentru fiecare conexiune la un dispozitiv 

Procesor 64 bit quad-core de 1,8 GHz- pentru transferare de 
Gbit-uri de date cu o solicitare aproape de zero 
Co-procesor quad-core suplimentar pentru 
gestionarea traficului LAN-WAN Multi-Gig, 
asigurând ca procesorul principal să fie disponibil 
pentru toate celelalte aplicații 

Conexiuni Conexiunile simultane de mare viteză asigură 
streaming-ul și vizionarea materialelor video ultra-
HD 4K mai ușor și fără întreruperi 

Antenă 4 antene de înaltă performanță, care sunt 
pozitionate optim pentru cele mai bune 
performanțe, generând o acoperire fiabilă și 
puternică 

Montare Pe perete 

Aplicație Include o aplicație pentru o configurare ușoară a 
router-ului și utilizarea optimă a WLAN-ului 
Acces de la distanță, pentru gestionarea rețelei  

Cantitate 1 bucată 
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Cabluri 

Descrieire Cabluri HDMI, fibră optică, conectori, surse de 
alimentare și accesorii mici 

Cantitate 1 set 
 

IV. VALOAREA ESTIMATĂ 
Valoarea estimată a achiziției este de 16.905,00 lei fără TVA. 
Prețul v-a conține livrarea la sediul achizitorului. 
 

V. CONDIȚII MINIMALE DE GARANȚIE 

 Perioada de garanţie a produselor va fi de minim 12 luni, începând cu data recepţiei 
efectuate după livrarea acestora la sediul achizitorului; 

 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, de orice plângere 
sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie; 

 La primirea unei astfel de notificări furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea 
sau de a înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru 
achizitor. Produsul care în timpul perioadei de garanţie înlocuiește pe cel defect 
beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii 
produsului. Perioada de remediere a defecţiunilor sau de înlocuire a echipamentelor 
este de 72 ore. 

 Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defecţiunea în 
termen de 20 zile calendaristice, achizitorul are dreptul de a pretinde ca despăgubire 
contravaloarea produsului defect. 

 

VI. CONDIŢII DE LIVRARE 
Termen de livrare: maxim 5 zile de la semnarea comenzii. 
Locația de livrare: sediul Consiliului Județean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertății  
nr. 5, județul Harghita. 
 

VII. REDACTAREA OFERTEI 

 Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă; 

 Oferta va cuprinde propunerea tehnică și propunerea financiară; 

 Oferta se va redacta în limba română; 

 Valabilitatea ofertei trebuie să fie de minim 30 zile de la termenul limită de 
depunere. 
 

VIII. CRITERII DE ADJUDECARE: 
Va fi selectată oferta care cuprinde toate pozițiile din tabel, îndeplinește toate cerințele 
solicitate prin prezenta și care are costul total cel mai scăzut în lei fără TVA. 

Întocmit 
Ambrus Imre  Ambrus Gyöngy – Imola 
şef serviciu  consilier 

 

Miercurea-Ciuc, 18.05.2020 
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