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CAIET DE SARCINI 

     Execuție lucrări pentru realizarea investiției „Video Surveillance Installation in RO - MD cross 

border area (Victoria -Sculeni)”  

 

Autoritate contractantă – primăria comunei Sculeni, raionul Ungheni.  

     Cerinţele precizate în Caietul de sarcini sunt considerate ca fiind minimale. Orice ofertă prezentată, care 

se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea 

tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini 

 

I)   DATE GENERALE 

Denumirea obiectivului de investiții: executarea lucrărilor pentru obiectivul „Video Surveillance 

Installation in RO - MD cross border area (Victoria -Sculeni)”  2SOFT 4.3/165, 

Amplasament: localitățile Sculeni – 15 locații cu 23 camere fixe, Gherman – 11 locații cu 17 camere fixe, 

Blindești – 5 locații cu 9 camere fixe. 

Tip achiziție: procedură de negociere competitivă fără publicare. 

Coduri CPV: 

32323500-8 – Sistem video de supraveghere 

45311000-0 – Lucrări de cablare și conexiuni electrice 

51314000-6 – Servicii de instalare de echipament video 

 
II)  SCOPUL PREZENTULUI CAIET DE SARCINI 

   Prezentul caiet de sarcini descrie cerințele executării lucrărilor pentru obiectivul „Video Surveillance 

Installation in RO - MD cross border area (Victoria -Sculeni)”   

Respectarea standardelor de calitate pe parcursul execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiție este 

esențială pentru atingerea obiectivelor și îndeplinirea rezultatelor acestuia. 

 

 

III) LEGISLAȚIA INCIDENTĂ 

 

- Legea Nr. 835 din 17.05.1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului; 
- Legea Nr. 1350 din 02.11.2000 cu privire la activitatea arhitecturală; 
- Legea Nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcţii; 
- Legea Nr. 1530 din 22.06.1993 privind ocrotirea monumentelor; 
- Legea Nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; 

- Legea nr. 163 din 09.07.2010  privind autorizarea executării lucrărilor de construcție.  
 

IV)   SITUAÍA EXISTENTĂ 

             Conform dfocumentației anexate 

 

 



 

 

 

V)    SITUAȚIE PROPUSĂ 

             Conform dfocumentației anexate 

 

VI)   EXECUȚIA LUCRĂRILOR 

     Lucrările se vor executa în corespundere strictă cu prevederile documentației tehnice scrise și desenate  

     Lucrările executate vor fi considerate finalizate și vor fi supuse recepției în conformitate cu prevederile    

     Legea Nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcţii  

      

1.  Perioada de garanție. 

Garanția lucrărilor este de 36 luci pentru infrastructură și instalații.  

Garanția echipamentului este de 12 luni. 

 

2. Etapele realizării lucrării.  

Etapele de realizare a lucrării sunt prevăzute în proiectul tehnic cu stabilirea tehnologiei de lucru 

    Propunerea tehnică va fi elaborată de ofertanți în baza cerințelor documentației de proiect, în 

conformitate     cu VOLUMUL 1 SECȚIUNEA 1: INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI și cu 

legislația națională și europeană aplicabilă. Caietului de Sarcini și datelor culese pe teren. Vor verifica și 

anațiza locațiile unde urmează a fi instalată infrastructura, pentru a se informa în mod complet despre 

toate problemele relevante. 

 

2.1      Respectarea cerințelor beneficiarului. 

     Toate lucrările întreprinse, inclusiv proiectele pregătite, activitățile finalizate, materialele și 

echipamentele livrate, proprietățile materialelor trebuie să respecte cerințele caietului de sarcini și 

proiectul tehnic. 

Ofertantul suportă toate cheltuelile datorate elaborării și prezentării ofertei sale, indiferent de 

rezultatul obținut la adjudecarea ofertei. 

 

2.2 Șantierul – Asigurarea șantierului în timpul lucrărilor. 

     Antrerprenorul este obligat să asigure și să mențină siguranța pe șantier și în afara zonei de 

construcție pe perioada lucrărilor din cadrul prezentului contract, acordând o atenție specială: 

a)Asigurării unor condiții corespunzătoare de lucru și de siguranță pentru persoanele ce întreprind 

activități ce au legătură cu construcția și asigurarea tuturor utilajelor și materialelor folosite pentru 

realizarea lucrărilor.  

b)  Asigurărea neadmiterii în zona șantierului persoanelor neautorizate. 

c)  Instalarea panourilor informative, indicatoarelor cu informație relevantă. 

     

     2.3 Protecția mediului în timpul lucrărilor 

     Antrerprenorul este obligat să asigure pe toată durata executării lucrărilor, condițiile 

corespunzătoare pentru păstrarea mediului înconjurator, pe șantier, acordînd o atenție specială:  

- limitării emisiilor de zgomot ; 

- limitării emisiilor de substanțe periculoase; 

- prevenirii poluării sau contaminării apelor subterane și de suprafață; 

- protejării spațiilor verzi. 

 

       2.4    Construcțiile provizorii 

 

     Înainte de începerea lucrărilor, antreprenorul va prezenta beneficiarului spre aprobare planul 

pentru amplasarea: 

- magaziilor și curților de depozitare temporară ale antreprenorului; 

- vehicolelor și flotei de echepamente; altor instalații temporare necesare pentru realizarea 

lucrărilor contractuale; 

- Panourilor cu informații. 

  

 



 

 

       2.5  Depozitarea materialelor 

              Toate materialele vor fi depozitate astfel încît să swe asigure protecția lor împotriva furturilor, 

avariilor, în conformitate cu instrucțiunile producătorului. 

Pe parcursul execuției lucrărilor, antreprenorul este obligat: 

a) să evite acumularea obstacolelor inutile pe șantier; 

b) de a depozita sau retrage orce utilaje, echipamente, instalații surplus de materiale; 

c) de a aduna și îndepărta de pe șantier dărâmăturile, deșeuri și resturi de materiale care nu sunt 

necesare. 

Antreprenorul are dreptul de a reține pe șantier, pînă la sfârșitul perioadei de garanție numai materialele, 

echipamentele, instațații și lucrări provizorii care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor sale 

în perioada de garanție. 

 

   2.6  Căile de acces. 

      Antreprenorul are obligatia de a suporta toate costurile si taxele pentru căile de acces cu destinatie 

specialä si/sau temporarä care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe șantier. De asemenea. 

Antreprenorul va obtine, cu riscul si pe cheltuiala sa, orice alte facilităti suplimentare din afara șantierului, 

care îi pot fi necesare la executia lucrărilor care fac obiectul Contractului. Antreprenorul este responsabil (în 

relatia dintre părti) de lucrările de întretinere, care pot fi necesare ca urmare a folosirii de către acesta a 

drumurilor de acces. Antreprenorul are obligatia de a asigura toate marcajele si indicatoarele de-a lungul 

drumurilor de acces si de a obtine aprobarea autoritătilor competente pentru marcaje si indicatoare precum 

si pentru utilizarea acestor drumuri; Beneficiarul nu va fi răspunzător pentru revendicările generate de 

utilizarea drumurilor de acces. Pe parcursul executiei lucrărilor si al remedierii viciilor ascunse, 

Antreprenorul are obligatia, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv: 

a) confortul riveranilor; sau 

b) căile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si căilor publice sau private care deservesc 

proprietătile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane și Antreprenorul va despăgubi 

Beneficiarul împotriva tuturor reclamațiilor, actiunilor în justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor si 

cheltuielilor, indiferent de natura lor,rezultând din sau în legătură cu aceste obligații pentru care 

responsabilitatea revine Antreprenorului. 

 

Antreprenorul are obligația de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe 

traseul șantierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al 

oricăruia dintre subcontractantii săi; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va 

limita si repartiza încărcăturile, în așa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din 

deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe șantier să fie limitat, în 

măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor si podurilor 

respective. În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu 

sau care se află pe traseul șantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau 

altora asemenea, Antreprenorul are obligatia de a despăgubi aehizitorul împotriva tuturor reclamațiilor 

privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. Antreprenorul este responsabil si va plăti consolidarea, 

modificarea sau îmbunătătirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor 

sau altora asemenea, a oricâror drumuri sau poduri care comunicâ cu sau care se afla pe traseul şantierului. 

Pentru a asigura o execuție de calitate a lucrârilor, se va face recepția lucrârilor pe faze de execuție,recepția 

la terminarea lucrârilor si recepția finala. 

 

    2.7 Personalul cheie al antreprenorului 

Antreprenorul va prezenta o lista cuprinzând personalul disponibil pentru realizarea proiectârii si calificârile 

acestora. Operatorul economic nu va efectua schimbâri în cadrul personalului cheie stabilit, fără aprobarea 

prealabilâ scrisâ a Beneficiarului. Antreprenorul trebuie sâ propunâ din proprie inițiativâ o înlocuire a 

personalului în urmâtoarele cazuri: 

-în caz de moarte, boalâ sau accident al unui membru al echipei; 

- dacâ devine necesar sâ înlocuiascâ un membru al echipei pentru oricare alt motiv care este dincolo de 

controlul Antreprenorului. 

Atunci când un membru al personalului cheie trebuie înlocuit, înlocuitorul trcbuie sâ 

posede cel puțin echivalentul calificârilor şi experienței. 

 



 

 

 

    2.8 Proptecția împotriva incendiilor si siguranta muncii în timpul lucrârilor 

İn timpul execuîiei lucrârilor se vor respecta toate actele normative referitoare la prevenirea si stingerea 

incendiilor .Normativele indicate mai sus, sunt obligatorii atât pentru proicctant, cat si pentru beneficiarul 

si executantul lucrârilor, fıecare in domeniul sau de responsabilitate. Se precizeazâ ca la executarea 

lucıărilor, constructorul si beneficiarul au obligația sa respecte cu strictețe, pe tot parcursul execuției, toate 

prevederile conținute atât in proiect, cat si cele din normativele menționate mai sus si care vizeazâ 

activitatea concreta pe şantierul de construcții-montaj, in vederea înlâturârii oricârui pericol de accidentare. 

Pentru evitarea accidentelor in timpul lucrului se vor respecta regulile de tehnica securitâții muncii specifice 

locului de munca si utilajelor tehnologice folosite. Execuția lucrărilor de construcții prevăzute de prezenta 

documentație se vor efectua in deplina conformitate cu legile si reglementârile naționale privind cerințele de 

sânâtate si securitatea muncii. İn locurile unde prczcnța personalului de operare este necesara, se vor lua 

masurile adecvate pentru prcvenirea producerii zgomotului cxcesiv si a altor condiții dăunătoare sănătții 

umane. Daca pătrunderea in locuri ce pot constitui un potențial pericol pentru viața este necesară, 

Antreprenorul va asigura după caz, posibilitatea de ventilație forțată corespunzătoare, instalarea de 

dispozitive de siguranță fixe, centuri de siguranță, platforme, balustrade, scări, capace peste trapele de acces, 

dispozitive anti-cădere, haine de protecție, dușuri de securitate cu sistem de decontaminare pentru ochi, 

suprafete antiderapante, aparate autonome de respirat, truse de prim ajutor, butoane de oprire de avarie, 

dispozitive de închidere etc. 

Va fl asigurat un sistem de ventilatie (daca este cazul) pentru situatii de urgență pentru toate zonele cu 

atmosfera potential periculoasă pentru sănătatea oamenilor. Ventilația de urgenta va fi programată pentru a 

permite o rata de schimb a aerului de minim 10 schimburi pe ora și va fi controlata automat printr-un sistem 

online de detecție a gazelor. In plus, Antreprenorul va asigura panouri de avertizare asupra pericolului / 

riscului si instrucțiuni in conformitate cu cerințele reglementărilor locale in amplasamente cu pericol 

specific. Antreprenorul va asigura prin conceptie suficient spațiu pentru ca accesul pentru acționarea, 

întretinerea si repararea instalatiilor si echipamentelor sa se facă usor si in siguranta. Distanta minima intre 

mașini sau intre echipamente si pereți va fi de 1,0 m. Platformele, scările fixe si mobile si elementele 

similare trebuie sa fie in conformitate cu reglementările normative. 

 

    2.9  Protejarea proprietätilor publice si private 
Antreprenorul nu poate extinde organizarea de șantier sau activitățile in afara limitelor amplasamentului, pe 

terenurile aflate in proprietate publica sau privata, farä aprobarea scrisa a administratorilor / proprietarilor 

acestora. 

 

   2.10  Limitele de sarcina pe osia vehiculelor 

Antrcprenonll are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt pe 

traseul santierului. Antreprenorul este obligat sa utilizeze numai mijloace de transport si utilaje in 

conformitate cu codul rutier și sa respecte limitele de greutate maxime admise de transport pe drumurile 

publice. Transportul materialelor/dotărilor pe drumurile publice se supune reglementarilor in vigoare si 

asigurarea protecțiilor împotriva poluării sunt in sarcina Antreprenorului. 

 

   2.11  Păstrarea documentelor referitoare la constructie 

Documentele referitoare la constructie vor fl păstrate pe șantier, intr-un loc adecvat si sigur in 

vederea includerii acestora in Cartea Tehnică conform Legii Nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în 

construcţii. Pierderea oricărui document referitor la șantier va impune recuperarea sa imediata, in 

conformitate cu procedurile legale corespunzătoare. Toate documentele referitoare la construcție vor fi 

mereu accesibile Dirigintelui de șantier si prezentate spre verificare la cererea beneficiarului. 

 

VII) CONTROLUL CALITĂTII 

 

Antreprenorul este responsabil de calitatea necesara a lucrărilor, ulilajelor predate si a echipamentelor si 

materialelor folosite la construirea, predarea si executia lucrärilor. Antreprenorul este responsabil sa prezinte 

dirigintelui de șantier certificate care sa confirme ca toate echipamentele de testare folosite sunt verificate 

legal, ca au fost corect calibrate si ca respecta standardele ce definesc procedurile de testare. Antreprenorul 

va măsura si testa materialele si lucrärile, cu frecventa necesara, ceea ce va garanta ca lucrările au fost 

realizate in conformitate cu cerintele standardelor nationale si cu cerintele angajatorului. In cazurile care 



nu sunt incluse in standardele nanionale, evaluările si testările vor fl realizate in conformitate cu standardele 

europene sau altele similare si vor fli aprobate de către dirigintele de șantier. Beneficiarul, prin dirigintele de 

șantier vor verifica tipul si calitatea materialelor folosite in orice etapa sau perioada a productiei, utilajului 

si/sau echipamentului si i se va permite accesul nerestricționat la laborator, cu scopul realizării controalelor 

respectivelor materiale. Dirigintele de șantier va prezenta Antreprenorului informatii scrise privind 

neajunsurile descoperite referitoare la utilaje, echipamente, lucräri ale personalului de laborator sau la 

metodele de testare. Dirigintele de șantier va interzice imediat utilizarea materialelor testate si va permite 

folosirea lor ulterioara doar după ce au fost luate in considerare restrictiile stabilite. Toate costurile aferente 

organizării si realizärii de teste ale materialelor vor fi suportate de către Antreprenor. 

 

     VIII) DURATA EXECUȚIEI LUCRĂRILOR 

Durata executiei lucrärilor este de 45 zile calendaristice de la emiterea acordului de incepere a lucrărilor. 

Lipsa informării Achizitorului face inopozabila acestuia dispoziția de sistare temporara, integrala sau 

partiala, a prestării serviciilor, cu consecința dreptului Achizitorului de a refuza prelungirea duratei de 

prestare si de predare a proiectului. Executia lucrărilor se va realiza in termen de maxim 2 luni. In cadrul 

propunerii tehnice se va prezenta graficul fizic si valoric de realizare al investitiei. Graficul va prezenta, de 

asemenea, eșalonarea fizica si valorica pe etape. Lucrárile trebuie să se deruleze conform graficului de 

îndeplinire a contractului fizic si valoric și să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare prevăzute in 

grafice se consideră date contractuale. Intârzierea Lucrărilor va fi acceptatä în următoarele cazuri: 

a) conditiile climaterice extrem de nefavorabile, precum si temperaturi care, potrivit normelor, normativelor 

si agrementelor tehnice, nu permit punerea in executie a unor materiale sau procedee tehnice. 

b) oricare alt motiv de întârziere care nu se datoreazä Antreprenorului nu a survenit prin încălcarea 

contractului de către acesta; Antreprenorul este îndreptătit sä solicite în scris prelungirea temenului de 

execuție a oricărei pärti din lucrare. 

c) in cazul în care Achizitorul nu beneficiazä de finantare din motive neimputabile lui;Achizitorul va aduce 

la cunoștinla Antreprenorului aceasta situatie in termen de 30 zile lucrătoare de la data la care a luat 

cunoștință despre aceasta, cu consecința dreptului Antreprenorului, conditionat de notificarea prealabila a 

Achizitorului, de a sista lucrärile sau de a diminua ritmul execuției. Intervenția unei situații ce poate 

determina imposibilitatea temporara a Antreprenorului de executare a obligațiilor contractuale obliga 

Antreprenorul la informarea prompta, in termen de 5 zile a Achizitorului. 

Lipsa informării Achizitorului in cadrul accstui tcrmcn face inopozabila acestuia dispoziția sau decizia 

dirigintelui de șantier sau a Antreprenorului de sistare temporara, integrala sau partiala, a lucrärilor, cu 

consecinta dreptului Achizitorului de a refuza prelungirea Duratei de Executie a lucrărilor contractate. 

   IX) INFORMATII CU PRIVIRE LA PROTECTIA MEDIULUI SI PROTECTIA 

MUNCII. 

Protectia muncii. 

Pe parcursul îndeplinirii contractului se vor respecta prevederile Legii  Nr. 186-XVI din 10.07.2008 

securității sănătății in muncă, cu modificările si completările ulterioare, Hotărîrii Guvernului Republicii 

Moldova nr. 95 din 05.02.2009, pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii  

securității sănătății in muncă nr.  186-XVI din 10.07.2008; Hotărîrii nr 353 din 05,05,2010 Cu privire la 

aprobarea cerințelor minime de securitate și sănătate la locul de muncă hot NR 603 DIN 11,08,2011 

PRIVIND CERINȚELE MINIME de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a 

echipamentului de muncă la locul de muncă,  precum celelalte acte normative conexe sau subsecvente. 

Relatii suplimentare privind legislalia în domeniul protectiei securității muncii se pot obține de la 

organismele abilitate 

Protectia mediului 

Pe parcursul îndeplinirii contractului se va respecta legislatia în vigoare în domeniul protectiei 

mediului, informații relevante putând fi obtinute de Ia Agentia National pentru Protectia 

Mediului 

 

   X) MODUL DE PREZENTARE AL OFERTEI. 

 

Autoritatea contractantă poate atribui contracte sub 300 000 EUR utilizând procedura simplificată, fără a 

publica anunțul de participare. Autoritatea contractantă întocmește o listă de cel puțin trei contractanți cu o 

justificare pentru alegerea sa. Candidaților li se trimite o scrisoare de invitație la licitație însoțită de un dosar 

de licitație. Anunțul de participare nu este publicat, dar este inclus în dosarul de licitație deoarece conține 

informații importante pentru acele companii care sunt invitate la licitație. 

 



Anexa dS1 conține un dosar de licitație specific pentru procedurile simplificate. 

Ofertele trebuie trimise autorității contractante la adresa și până cel târziu la data și ora menționate în 

invitația de participare la licitație. Candidații aleși trebuie să aibă un termen de cel puțin 30 de zile de la 

expedierea scrisorii de invitație la licitație în care să își depună ofertele. Ofertele se deschid si se evalueaza 

de catre o comisie de evaluare cu expertiza tehnica si administrativa necesara, desemnata de autoritatea 

contractanta. 

 

    XI) PERSONALUL RESPONSABIL CU EXECUTIA LUCRĂRILOR. 

Se va prezenta o lista cu personalul responsabil cu executarea contractelor de executie însotitä de CV-urile 

fiecărui responsabil. Autoritatea contractanta solicita cel putin existenta următorului personal responsabil: 

Diriginte de șantier-de persoana responsabila cu organizarea, coordonareas si controlul activităților 

desfășurate pe respectarea tehnologiilor de executie si a instructiunilor privind exploatarea si întretinerea 

mijloacelor si uneltelor de productie, fiind responsabil de corecta si buna utilizare a tuturor utilajelor de pe 

șantier. 

Responsabil tehnic cu execuția - persoana responsabila cu respectarea nivelului de calitate corespunzător 

cerintelor esentiale, la lucrärile de constructii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 721 din 02.02.1996 

privind calitatea în construcţii 

 

XII) UTILAJE, INSTALATII ECHIPAMENTE. 

 

Pentru îndeplinirea corespunzätoare a contractului, in perioada de tirnp estimata pentru 

destì}urarea lucrärilor, se vor prezenta o lista cu dotarea existent care poate fi disponibilizata 

înso{itä de documente care atcsta dctinerea (dotarea sau alte forme de 

punere la dispozi!ie) a utilajelor precizate. 

 

XIII) SURSA DE FINANTARE 

 

Achizitia face parte dintr-un contract cu finantare Europeanä, finantatorul fiind ENI-CBC prin 

Programul Operational cornun Romania- Republica Moldova 2024-2020. facturile, ordinele 

de plată documentele aferente decontării cheltuielilor vor trebui sa respecte cerințele de formă 

continut prevăzute în Instructiunile de platä ale finantatorului, inclusiv legislatia nationalä în 

vigoare. 

 

 

    Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire a contractului de lucrări  
 

 

Obiectul: Video Surveillance Installation in RO - MD cross border area (Victoria -Sculeni)  

Coduri CPV: 

                  32323500-8  

                  45311000-0  

                  51314000-6  
 

Nr. Simbol 
norme si 
Cod 
resurse 

Denumire 

lucrari 

U.M. Volum 

1 2 3 4 5 

 1. Lucrări de montare   

1 10-04-077-

01 

Utilaj de centrala: Dispozitiv de receptie. Registrator de rețea DH-

NVR608-644KS2 

buc 1,00 

2 10-04-067-

23 

Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol. 

Cameră video 4Mp DH-IPC-HFW1241TP-ZS-S4. 4 Mp, 

1/3" 4Mp progressive scan CMOS, 

WDR(120dB), 4.0Mp@30fps 2688 × 1520) &3Mp @ 25fps(2304 × 

1296) PAL, Lux: 0.003Lux/F1.7 (Color), 0Lux/F2.0(IR on), 

H.265/H.264/H.264B/MJPEG Bit Rate: 32K 

~ 10Mbps; lentile varifocale motorizate 2,8-12mm( 98°-31°), Smart 

buc 50,00 



IK lumina 50m. MicroSD (pînă la 256Gb).ONVIF, PSIA, CGI, 

Day/Night(ICR), BLC, HLC, 3DNR, AWB, AGC, BLC ICR filtru, 

DC12V, PoE (802.3af), Max 4,8W, IP67, 
IK10.monitorizarea mai multor rețele web viewe, CMS (DSS/PSS) și 
DMSS 2/1 
intrare/ieșire alarmă, 1/1 intrare/ieșire audio. Focalizare automată în 
spate (ABF) 

3 10-04-101-

07 

Dispozitiv de stocare: HARD DISCK 6TB hdd buc 8,00 

4 10-04-064-

01 

Aparataj de masa: Monitor 43" DHI-LM43-S400 buc 1,00 

5 10-08-001-
01 

Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de 
demarare. Concentrator: Surge protector 5 sockets 1,8 m 

buc 3,00 

6 10-06-034-

07 

Lucrari diverse:Dilap Rack 19" 18U, 600*600*901 buc 3,00 

7 08-03-605-1 Ventilator Rack 1 U Panou de ventilare RACK-CH=Z03-X3, 19" buc 3,00 

8 10-06-015-

07 

Lucrari diverse: Organizator pentru cablu 2U 483*88*110mm buc 4,00 

9 10-04-066-
07 

Optic patch panel 1U cu 2 splice cassette cu 8 intrari FO +1 dop buc 3,00 

10 10-06-034-

12 

Lucrari diverse: Poliță Rack 2 U buc 4,00 

11 10-04-112-

01 

Switch S5500-24GF4XF-E buc 3,00 

12 10-08-001-
01 

Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de 
demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze 

buc 3,00 

13 10-04-066-

07 

Aparataj de perete: Priza HDMI, electrice buc 85,00 

14 08-02-412-1 Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate:Cablu 

HDMI. 

100 m 0,01 

15 10-04-066-
07 

Keystone RJ-45, cat.7 HDMI buc 36,00 

16 10-04-066-

07 

Patch cord FO L-3000mm buc 90,00 

17 10-04-066-

07 

Patch cord RJ-45, cat.7 buc 82,00 

18 10-04-066-
07 

Pigtail SC/UPC SM buc 48,00 

19 10-06-034-

12 

Lucrari diverse: Panou pentru montare pe stîlp a cutiei de distribuție 

EF-PFA152-E 

buc 50,00 

20 10-06-034-

12 

Lucrari diverse: Cutie de distribuție pentru cameră video PFA134 buc 34,00 

21 10-04-112-
01 

Telecomunicatii si semnalizari: Dulap sau panou de comutare a 
telecomunicatiilor Switch 5 ports DH-PFS3005-5GT 

buc 32,00 

22 10-06-034-

12 

Lucrari diverse: Doza de distributie de perete, Media converter 
FOXGATE SFP 1000-FE/GE-LFP 

buc 64,00 

23 10-04-066-

07 

Modul SFP, 1,25G single fiber, WDM 1550nmTX/1310 nm RX buc 78,00 

24 08-01-121-1 Baterie de Acumulator ultracell 12V/28 A*h buc 64,00 

25 10-06-037-
08 

Dulapuri, cutii, Casetă pentru Cross optic 8 wire GP-A buc 32,00 

26 08-03-526-1 Placă de control a încărcării bateriei PT-DZB-01+DYRA buc 32,00 

27 10-02-016-

06 

Dispozitive convertizor sau bloc de alimentare. HDPoint HD 12V/10 

A 

buc 32,00 

28 10-06-037-
08 

Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de montare 
ЩМП 6.0, dimensiuni: 1200*750*300 mm. IP 54 

buc 32,00 

29 10-06-034-

12 

Lucrari diverse: Zăbrele de ventilare Ventika WM200 buc 96,00 

30 08-03-605-1 Ventilator KASAN k1201202512 buc 32,00 

31 10-08-002- Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact.KLO15 130° buc 38,00 



01 

32 10-02-016-

06 

Dispozitive convertizor sau bloc de alimentare. 

convertor/Transformator 12V/5V 

buc 32,00 

33 10-01-039-
06 

Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare. 
РЭК77/4 LY4 10A 220B AC IEK 

buc 37,00 

34 08-03-526-1 Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau 
coloana, curent pina la 25 A. BA47-29 1P C6 IEK 

buc 38,00 

35 08-03-526-1 Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau 
coloana, curent pina la 25 A. BA47-29 1P B4 IEK 

buc 38,00 

36 10-04-066-

07 

Pres pentru cablu KASAN MG12-18 buc 254,00 

37 10-04-066-

07 

Conector RJ-45 buc 135,00 

38 08-01-082-1 Cleme in asortiment: JXB35A gri IEK 100bu
c 

3,20 

39 08-01-082-1 Cleme in asortiment: JXB35A albastra IEK 100bu

c 

0,76 

40 08-01-082-1 Cleme in asortiment: JXB35A galben-verde IEK 100bu

c 

0,76 

41 10-06-034-
12 

Lucrari diverse: Șină pentru montare 120 cm Himel DIN 35 buc 38,00 

42 10-04-066-

07 

Furnitură pentru conductori СИП-2А buc 64,00 

43 08-02-412-2 Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: 
Cablu exterior ecranat cu izolație dublă LK-CAT.5E-FTP/CU OUT 

100 m 3,50 

44 08-02-412-2 Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: 
Conductor 1*16*16 mm СИП-2А 

100 m 38,40 

45 10-01-055-

02 

Pozare cablu si conductor pe pereti:Cablu de fibră optică pentru antena 
instalației exterioare tip A-DQ(ZN)2YT 1x8 E9/125 

100 m 475,00 

46 34-02-025-1 Montarea pilonilor simpli din beton armat CCB105-5 buc 17,00 

 1. TOTAL Lucrări de montare   

 2. Utilaj   

47  Registrator de rețea 64 canale Ultra 4k buc 1,00 

48  Cameră de supraveghere video DH-IPC-HFW241EP-S7-ZS-S4 f:2.8-

12mm 4Mp 

buc 50,00 

49  Hard disk HDD 6TB SkyHawk buc 8,00 

50  Monitor LCD UHD DHI-LM43-S400 buc 1,00 

51  Surge protector Sven Premium 5 Sockets 1,8m buc 3,00 

52  Dulap Rack 19" 18U, SNR-TWC-18-GD buc 3,00 

53  Ventilator Rack 1 U panou de ventilație Triton RACK-CH-X03-X3 buc 3,00 

54  Organizator pentru cablu 2U 483*88*110mm buc 4,00 

55  Pach panel optic 1U cu 2 splice cassette cu 8 intrarea FO+1 dop buc 3,00 

56  Switch S5500-24GF4XF-E buc 3,00 

57  SkyHawk Bloc de prize rack 9 sockets buc 3,00 

58  Prize HDMI buc 1,00 

59  Prize electrice buc 2,00 

60  capac pentru prize buc 2,00 

61  Cablu HDMI 15m m 1,00 

62  Keystone RJ-45, cat.7 buc 36,00 

63  Patch cord FO L-3000mm buc 90,00 

64  Patch cord RJ-45 cat.7 buc 82,00 

65  Pigtail SC/UPC SM buc 48,00 

66  Panou pentru montare pe stîlp a cutiei de distribuție EF-PFA 152-E buc 50,00 

67  Cutie de distribuție pentru cameră video PFA134 buc 34,00 

68  SWITCH 5 PORT DH-PFS3005-5GT buc 32,00 

69  Media converter FOXGATE SFP 1000-FE/GE-LFP buc 64,00 

70  Modul SPF, 1,25G single fiber, WDW, 1550nmTX/1310nmRX buc 78,00 

71  Casetă pentru Cross optic 8 wire GP-A buc 32,00 

72  Baterie de acumulatoare ultracell 12V/28 A*h buc 64,00 

73  placă de control a încărcării bateriei buc 32,00 



74  HDPoint HD 12V/10A buc 32,00 

75  Dulap de montare ЩМП 6.0Б dimensiuni: 1200*750*300 mm. IP 54 buc 32,00 

76  Zăbrele de ventilare ventika WM200 buc 96,00 

77  Cooler KASAN K1201202512 buc 32,00 

78  Detector termic KL015130 buc 38,00 

79  Convertor/transformator 12V/5V buc 37,00 

80  Releu cu soclu РЭЛ77/4(LY4) 10A 220B AC IEK buc 32,00 

81  Priză DIN 3516 A IEK buc 82,00 

82  Automat BA47-29 1P C6 IEK buc 38,00 

83  AUTOMAT BA47-29 1P B4 IEK buc 38,00 

84  Pres pentru cablu KASAN MG12-18 buc 254,00 

85  Conector RJ-45 buc 135,00 

86  Clemă JXB35A gri IEK buc 320,00 

87  Clemă JXB35A albastru IEK buc 76,00 

88  Clemă galben-verde JXB35A IEK buc 76,00 

89  Șină de montare 120 cm Himel DIN 35 buc 38,00 

90  Cablu 1*16*16 mm СИП-2А m 64,00 

91  Cablu exterior ecranat cu izolare dublă LK-CAT.5E-FTP/CU OUT m 350,00 

92  Fiber optic cable OCA1.OU-8. Cablu de fibră optică pentru antena 

instalației exterioare tip A-DQ(ZN)2YT 1x8 E9/125 

m 47 500,00 

93  CROSNET PA-69-230 buc 1 000,00 

94  Pilon armat CCB105-5 buc 17,00 

 2. TOTAL Utilaj   

 

 Dosarul de aplicare trebuie să includă: 

1 Oferta Financiară detaliată care va include costul serviciului prestat  

(Oferta Financiară trebuie să fie una detaliată şi să includă toate costurile şi taxele legate de 

executarea serviciilor) 

2. Oferta tehnică 

Costul total al lucrărilor nu va depăși suma de 90.915.00 euro, fără TVA, conform Hotărârii 

Guvernului Republicii Moldova nr.145 din 4 iunie 2021, cod proiect 8721161215995. 
Pentru orice întrebări sunați la 023663275, 069014965 sau scrieți la primariasculeni@gmail.com 

 

 

 

                                                                 ÎNTOCMIT,  

                                                        COLESNIC NATALIA 
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