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Nr. 188/07.11.2018 

CERERE DE OFERTE 
Privind achizitia de produse în cadrul proiectului ROHU53, acronim NATURE 

 
Fundaţia pentru Cultură şi Educaţie Ecologistă Ecotop Oradea implementează, în cadrul 
programului INTERREG V-A România-Ungaria, proiectul Conservation and protection 
of the cross border natural heritage of Bihor - Hajdú-Bihar counties, indicativ 
ROHU53.  
În acest sens, vă solicităm oferta dvs de preţ pentru achiziţionarea următoarelor produse: 
Nr. 

crt. 
Denumire echipament Caracteristici echipament Cantitate 

1 Detector acustic 

Microfon omnidirecţional, bandă de frecvenţă 20-48 kHz, 

senzitivitate -28dB+/-3 dB, Max input 122 dB, slot card SD class 4+; 

pentru captarea sunetelor emise de păsări, amfibieni etc. 

1 

2 
Detector acustic 

ultrasunete 

Pentru monitorizarea liliecilor, single channel zero crossing, slot card 

SD (class 4+), low noise microfon ultrasonic omnidirecţional 

detasabil cu cablu, sensibilitate până la 190 kHz. 

1 

3 

Mincioguri şi capcane 

pentru herpetofaună 

(amfibieni, reptile) 

Minciog cu lăţime minim 25 cm, ochiuri 2-3 mm, poliester; capcane 

tip crayfish, plastic rigid, cu linie de ancorare 
2 

4 
Camera monitorizare cu 

autodeclanşare la mişcare 

Rezoluţie senzor 2560x1920 pixeli, interfaţa USB, ieşire TV, slot 

card SD, slot card SIM, iluminare minimă 0,1 Lux, GPRS, senzor 

mişcare, vizibilitate pe timp de noapte până la 15 m, protecţie 

umezeală IP54, senzor zi/noapte, ecran LCD 

8 

5 Binoclu Binoclu teren 10x42 1 

6 
Microstand cu ilumnator 

LED 

Microstand 3x cu iluminator led, cu lentilă monoculară, capacitate 

8x20 
2 

7 
Aparat poziţionare 

globală GPS 

Ecran 2,6”, rezoluţie afişaj 160x240 pixeli, ecran TFT, rezistenţă la 

apă IPX7, memorie integrată 8GB, interfaţă USB, slot card 

SD/microSD, altimetru barometric, busolă electronică, calcularea 

suprafeţei, opţiune rutare automată, geochaching, hărţi topografice 

preîncărcate, posibilitatea de a adăuga hărţi  

4 

8 
Datalogger pentru 

temperatură şi umiditate 

Măsurare şi înregistrare umiditate relativă 0-100% RH, temperatură -

20-+85ºC, înregistrări simultane, sofware&USB cable 
2 

9 
Aparat fotografiat DSLR 

cu obiectiv 18-140 mm 

Blitz, vizor electronic, rezoluţie senzor 24 Mp, puncte de focalizare 

51, distanţa focală 18-140, autofocus, diafragma 3.5-5.6, tip memorie 

SD/SDHC/SDXC, interfaţa USB, audio line-in/out, stabilizator 

imagine,  acumulator, încărcător 

1 

Valoarea estimată pentru acestea este de 47.062,17 lei fără TVA, conform bugetului 
proiectului.  
Termenul final de furnizare contract: 30.12.2018 
Documentaţia de atribuire se poate descărca de pe pagina: 
www.ecotoporadea.ro/achizitii   
Vă rugăm să depuneţi oferta dumneavoastră la biroul organizaţiei, Str.Graurilor nr.5, 
Oradea, până la data de 19.11.2018, ora 14.00. 
 
Cu stimă, 

 
George Togor 
Manager proiect 

http://www.ecotoporadea.ro/achizitii

