
 

CAIET DE SARCINI 

ŞI LISTA CU CANTITĂŢILE DE BUNURI ŞI LUCRĂRI 
  

Obiectul: Achiziţionare a elementelor de joacă cu instalare şi amenajarea 

teritoriului adiacent. 

Autoritatea contractantă: 

Asociaţia Obştească Asociaţia Băştinaşilor din or.Teleneşti 
  

1. Descriere generală 

 Elementele de joacă procurate vor fi instalate pe 5  adrese în or. Teleneşti 

(conform anexei nr.1 al caietului de sarcini). Terenurile planificate pentru 

amenajare vor fi diferite ca compoziţie, cu număr diferit de elemente, în 

dependenţă de configuraţia şi suprafaţa acestora. Elementele selectate pentru 

instalare vor corespunde cu specificaţiile tehnice din anexa nr.2 al prezentului caiet 

de sarcini. Se solicită selectarea elementelor de joacă cu un spectrul de culori 

aprinse şi pronunţate, care vor fi ornamentate cu figuri distractive. Toate 

elementele de joacă vor fi confecţionate în condiţii de fabrică. Amenajarea 

terenului va finisa cu împrejmuirea acestuia cu bordură vibropresată, iar suprafaţa 

acestuia va fi acoperită la 0,07cm cu prundiş, fracţie 5-10 mm. 

 
2. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate. 

Echipamentele de joacă pentru uz public trebuie să corespundă normelor de 

expluatare, precum şi cerinţelor europene, în conformitate cu standardul EN 1176, 

privind siguranţa.  

Toate detaliile din placaj trebuie să fie realizate din placaj şlefuit, rotungit şi 

lustruit pe toate secţiunile mecanice pentru a oferi siguranţa totală. Elementele de 

fixare vor fi acoperite cu capace de protecţie (din plastic). Toate suprafeţele trebuie 

să fie şlefuite şi acoperite cu cel puţin 3 straturi de vopsea anticoroziva, ecologică, 

acrilică şi apoi acoperite cu lacuri de uz exterior, avînd ca proprietate protecţie 

împotriva razelor ultraviolete. 

  
3. Mostre: 

Ofertantul va prezenta mostrele materialelor din care vor fi efectuate construcţiile 

portante ale elementelor de joacă (bare, platforme, grinzi, etc), care se vor păstra la 

contractant pînă la predarea obiectului şi cu care vor fi comparate detaliile 

echipamentelor instalate pentru constatarea respectării cerinţelor faţă de calitatea 

solicitată.  

Ofertantul va prezenta fotografiile elementelor propuse pentru instalare, care vor fi 

aprobate de cumpărător. 

În termen de 2 zile după încheierea contractului cu agentul economic, experţii 

desemnaţi de către autoritatea contractantă, vor ieşi la faţa locului pentru a constata 

corespunderea elementelor de joacă propuse la concurs cu specificaţia tehnică 

expusă în anexa nr.2. 
4. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea 

construcţiilor şi a terenurilor aferente  



Livrarea, transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor 

utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia 

construcţiilor şi teritoriilor aferente se fa efectua din contul operatorului economic 

desemnat cîştigător. Activităţile de amenajarea a terenurilor de joacă nu trebuie să 

se răsfrîngă negativ asupra terenurilor aferente, iar vegetaţia din jur nu trebuie 

distrusă. 
 

5. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie 

Ofertanţii vor prezenta certificate sau alte acte confirmative ca dovadă de practică 

în domeniu de min. 3 ani, fotografii cu lucrări executate. 

Ofertanţii vor prezenta pentru fiecare element în parte certificate de conformitate. 

Pentru fiecare echipament pentru amenajarea terenului de joacă, va fi oferit 

termenul de garanţie al producătorului.  

 
6. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor 

În perioada de garanţie înlăturarea defecţiunilor se va face din contul agentului 

economic cîştigător, cu ieşirea la faţa locului în termen de 3 zile lucrătoare după 

primirea informaţiei despre defecţiune. În termen de 5 zile lucrătoare defecţiunile 

şi viciile ascunse vor fi lichidate. 

 
7. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor 

La instalarea elementelor de joacă şi amenajarea terenului se va ţine cont de 

normativele admise de emitere a zgomotului şi a vibraţiei, conform legislaţiei RM 

în vigoare. 

 
8. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor 

Pentru a asigura o funcţionare sigură elementelor de joacă, cadrul de sprijin al 

acestora urmează a să fi adâncite în sol nu mai puţin de 0,70m pentru a creşte 

rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare.  

Montarea elementelor va exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea 

instrumentelor cu destinaţie specială. 

La instalarea elementelor se va ţine cont de zona de siguranţă a fiecărui element. 
  

9. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte 

obiecte necesare pentru executarea lucrărilor 

Conexiune la utilităţile necesare (apă, electricitate, etc.) se va face din contul 

agentului economic.  
  

 

 

     Executat Tăietu Viorica 
                     



Anexa nr. 1 

Adresele pentru instalarea elementelor de joacă 
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1 str. 2 Decembrie 1 2 1 1 2 1 2 2 4 
2 str. Petru Rareş 3 1 1 1 

  
1 1 1 3 

3 str. Mihalaşa Nouă 1 1 1 
  

1 1 1 3 
4 str. Petru Rareş 7 1 1 1 1 2 1 1 1 3 
5 str. V.Alecsandri 1 2 1 1 2 1 2 1 3 
   Total  5 7 5 3 6 5 7 6 16 



Anexa nr. 2 

 

Specificarea tehnică a elementelor/echipamentelor de joacă 

Nr.ord. Cod CPV 

Denumirea 

bunuri 

solicitate 

Unitatea 

de 

măsură 

Canti 

tatea 
Specificarea tehnică deplină solicitată  

1. 37535200-9 Complex de 

joacă pentru 

copii mare 

 

buc. 5 Caracteristicile tehnice ale marfei (bunului). 

Dimensiuni generale: mărimile construcției nu trebuie să 

fie mai mici decât 6000x 4400mm, inclusiv zonele de 

siguranta, înălțimea de 2350 mm. 

Opțiuni: 

Complexul de joacă pentru copii, destinat vîrstei 2-5 ani, 

trebuie să fie o structură din lemn sub forma unui transport 

maritim (navă, corabie, barcă, vapor, etc.) cu elemente 

decorative specific acestora – ancoră, catarg, drapel, cărmă, 

etc. Platforma trebuie să fie o punte semicirculară cu o 

balustradă metalică semicirculară. Complexul trebuie să fie 

dotat cu o intrare pe platformă sub forma unei scări 

semicirculare, din lemn selectat de esență moale, echipat cu 

mânere din frânghie armată (cu un diametru de cel puțin 16 

mm). Platforma punții ar trebui să fie confecționată din 

placaj de mesteacăn laminat pe două fețe (grosime minimă 

de 18 mm), cu o rezistență sporită la apă, una dintre fețe 

având o suprafață de plasă îngustă care împiedică 

alunecarea copiilor. Toate detaliile de construcție din lemn 

trebuie să fie cu radiusul nu mai puțin de 3mm. 

1.1.  37535250-4 Balansier buc. 7 Caracteristicile tehnice a marfei (bunului). 

Dimensiuni generale ale construcției trebuie să fie nu 

mai puțin de:  

lungime 2650 mm, lățime 410 mm, înălțime de 1020 mm. 

Opțiuni: Balansorul este destinat pentru a oscila doi copii 

cu vîrsta de 3-10 ani. Suportul metalic pentru cel puțin 

80/40/3mm, legătura (pod) metalică, cel puțin F 22 mm, 

plăcile de bază nu mai puțin de 250/80/6mm. Balansorul 

este echipat cu două perechi de figuri ornamentale, 

amplasate lîngă scaun (servind ca suport pentru mînere), 

fabricat din lemn dur rezistent la apă. Mînerele din lemn dur 

acoperite cu capace de cauciuc și dispozitiv de susținere din 

plastic pentru suportul copiilor, precum și cu elemente de 

amortizare sub scaun din cauciuc, cu plăci din metal 

galvanizat, cu scopul de a atenua atingerea cu solul 

(pămîntul).  

Carcasul balansorului are structura grindei curbate din lemn, 

profilul find nu mai mic de 85x85mm, realizat din cel puțin 

10 lamele de structură lemnoasă lipite între ele cu adeziv 

rezistent la apă.  

Scaunele trebuie să fie confecționate din polietilenă de 

înaltă densitate, iar spătarele realizate din tuburi de aluminiu 

protejate cu cauciuc sau placaj rezistent la apă.   



1.2.  

 

37535250-4 Carusel pe 

platformă 

buc. 5 Caracteristicile tehnice ale marfei (bunului). 

Dimensiuni generale: va fi de cel putin 1000 mm, 

înălțimea de minim 730 mm, asamblat cu mînere comode 

pentru rotire și menținerea echilibrului  

Opțiuni:Caruselul trebuie să reprezinte o construcție 

metalică cu o platformă rotundă, dotat cu scaune din lemn 

de înaltă calitate, precum și balustrade pentru sporirea 

siguranței în folosire. Caruselul poate fi folosit de copii cu 

un spectru larg al vîrstei între 2 și 14 ani. 

Platforma trebuie să fie acoperită cu lemn. Lemnul trebuie 

să fie bine uscat și adaptat la condițiile climaterice 

existente, șlefuit și rotunjit corespunzător.  

1.3  

 

37535250-4 Balansor pe 

arc cu 

figurina 

dublă) 

buc. 6 Caracteristicile tehnice a marfei (bunului).  

Dimensiuni generale ale construcției trebuie să fie nu mai 

puțin de: 235 x 56cm. Inaltimea nu mai putin 154 cm.  

Opțiuni: Balansor pe arc pentru doi copii, destinat vîrstei 7-

12 ani, trebuie să fie o structură metalică formată din două 

suporturi de sprijin interconectate și o parte mobilă 

superioară conectată la barele de susținere prin intermediul 

unor arcuri de presiune. Partea mobilă superioară trebuie să 

fie formată din două țevi curbate arcuite sudate împreună 

sub formă de cadru și trebuie să fie echipate cu amortizoare 

de cauciuc, balustrade convenabile pentru prindere și, de 

asemenea, plăcuțe de cauciuc anti-alunecare care permit 

funcționarea structurii într-o poziție în picioare sau ședinței. 

Arcul de prindere trebuie să fie confecționat din sârmă cu un 

diametru de cel puțin 20 mm și fixat în siguranță pe o bază 

metalică și prin leagăn.  

Materiale folosite: țevi de oțel cu diametrul de cel puțin 

122/3 mm, 60/2 mm, 32/2 mm. Arcul de prindere trebuie să 

aibă o înălțime de cel puțin 335 mm și un diametru de cel 

puțin 160 mm. 

1.4.  37535200-9 Suport 

pentru 

leagăn dublu 

buc. 3 Caracteristicile tehnice a marfei (bunului) 

Dimensiuni generale: înălțime între 2160 mm -3070mm, 

lungime de nu mai puțin de 2500mm, 

Opțiuni: Leagănul este destinat copiilor cu vîrsta între 3-12 

ani. Constituie un suport de metal cu o suspensie dublă , are 

un design pliabil, fabricat din țevi de oțel, curbate, în formă 

de arc, cu două batante pe suspensie flexibilă (lanțuri), 

elementele pe patru suporturi. Pilonii (stîlpii) leagănului 

sunt fabricate din țevi, diametrul căreia constituie nu mai 

puțin de 60mm.Scaunul trebuie să fie realizat din polietilenă 

de înaltă densitate. 

1.5.  37535200-9 Loc de şezut 

plat 

buc. 6 Caracteristicile tehnice a marfei (bunului) 

Dimensiuni generale: înălțime între 2160 mm -3070mm,  

Opțiuni: Locul de şezutl este destinat copiilor cu vîrsta între 

3-12 ani,constituie  două batante pe suspensie flexibilă 

(lanțuri), elementele pe patru suporturi,la capete dotat cu 

cuplaje.Scaunul trebuie să fie realizat din polietilenă de 

înaltă densitate. 

1.6.  37535200-9 Căsuţă 

pentru copii 

buc. 5 Caracteristicile tehnice a marfei (bunului) 

Dimensiuni generale: înălțime între 1300-1500mm , 

lungime ,lăţime1800-1800mm,,  

Opțiuni: Structura format din pilonii din lemnplastificat cu 

diametru de 9x9cm.Părţile laterale şi acoperişul căsuţei 

realizate din lacaj armat din lemn,cu grosimea de 18-

15mm,finisate prin aplicarea vopselei acrilice în două 

straturi.Fixare în beton 



 

1.7.  37535210-2 Bancheta buc 7 Caracteristicile tehnice a marfei (bunului) 

Dimensiuni generale: înălțime între 450-500mm , lungime 

,lăţime2000-400mm,,  

Opțiuni: Cadru metallic căptuşată cu dale din lemnfinisate 

cu vopsea acrilică.Prevăzută cu ancoraj pentru fixare în 

beton. 

1.8.  37535200-9 Covoraş buc 16 Caracteristicile tehnice a marfei (bunului) 

Dimensiuni generale: 500x500x30mm 

Opțiuni: Covoraş elastic din granule de cauciuc,asigură 

amortizarea corpului uman la momentul impactului 

2  45111291-4 Amenajarea 

terenului 

   

2.1. 14210000-6 Prundiș t 250 Prundiș cu fracție 5-10 mm, împrăștiat uniform pe toată suprafața 

terenului de joacă cu grosimea de 0,07 m. 

2.2. 44114200-4 - Borduri 

vibropresate 

m 1800 Borduri folosite pentru nivelarea diferențelor de înălțime pentru 

terenul de joacă și îngrădirea stratului de pietriș. Bordura fiind 

fabricată din beton vibropresat; calitatea fabricației: beton C30/37, 

rezistent la îngheț-dezgheț; structura: dublustrat (strat 

rezistent+strat uzură); de culoare gri; cu dimensiunea de: L-1000 

mm., l- 70mm., H- 220 mm; corespunzător standartului SR EN 

1340/2004. 

2.3. 44114100-3 Beton  m3 50 Pentru instalarea bordurilor va fi folosit amestecul de beton marca 

200 


