
ANEXA 6 – PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune 

Locală TRANSCARPATICA 

       Proiect finanțat prin FEADR/EURI 

 

 

• ACHIZITIE ECHIPAMENTE AUDIO PENTRU 
ORGANIZARE EVENIMENTE 

Denumirea 
proiectului 

• In cadrul proiectului s-au achizitionat 
echipamente de sonorizare pentru 
desfasurarea evenimentelor culturale: 

•Subwoofer pasiv 18" cu tehnologie push- pull 
pt line array, izolare lP44 impotriva umiditatii, 
putere 2600W in 4 ohm; Studio -M Matrix HD-
X2 Boxa pasiva, tip line-array,rezistenta la 
umiditate si intemperli (1P44), 8 difuzoare 
putere 2400W in 4 ohm; Procesor audio 4 
canale Rack Case 19 toli - 4U; Unitate PDU ( 
Power Distribution Unit ) pt montare in rack 
de 19 inch, 1U, 6 prize standard Schuko, Cablu 
boxe Cordial 2x2,5mmp, flexibil, cu conectori 

•Neutrik NL2 FX, lungime 15m, SoundKing 
Putere: 4x 3400W - 4 ohm,4x 2000W - 8 
ohm,4x 5780W 2 ohm. 

Descrierea 
proiectului  

• Promovarea incluziunii sociale, a reducerii 
saraciei si a dezvoltarii economice in zonele 
rurale prin: promovarea valorilor culturale 
locale si nationale;  promovarea activitatilor 
educationale si culturale diverse;  cresterea 
valorii adaugate in activitatile de turism; 
cresterea numarului de turisti si a duratei 
sejururilor si sprijinirea patrimoniului 
cultural. 

Obiective 

• Populatia neta care beneficiaza de servicii 
imbunatatite: 4.892 locuitori 

Rezultate 

• Lectii: Echipamentele de sonorizare sunt 
necesare Primariei, la organizarea de 
evenimente culturale si artistice in locurile 
special amenajate pe teritoriul UAT 
Moieciu. 

• Recomandari: Dezvoltarea in continuare a 
serviciilor oferite populatiei din mediul rural 
pentru reducerea decalajelor de dezvoltare 
existente comparativ cu mediul urban sau 
cu mediul rural din celelalte regiuni.  

Lecții 
învățate/ 

recomandări 

Sub-măsura 19.2 „Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea proiectului:  
Comuna MOIECIU 

Perioada de programare   
2014-2020 

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 Art.20 

Domeniul de intervenție  6B 

Valoarea finanțării 
nerambursabile  

8.278 Euro 

Valoarea contribuției 
private  0 

Perioada de implementare a 
proiectului 15.06.2021-

31.12.2021 

Beneficiarul proiectului 
COMUNA MOIECIU 

Date de contact 
primariamoieciu@yahoo. 

com 


