
CAIET DE SARCINI 

Achiziționarea și montarea instalațiilor de recreere pentru copii  
(Echipament pentru terenuri de joacă) 

 

SPECIFICAŢIA TEHNICĂ ȘI DE PREȚ 

a bunurilor și serviciilor 

Nr. 

Denumirea 

Bunurilor 

(Serviciilor) 

Unit. de 

măsură 
Cant. Poză 

Dimensiune(cm) 

Specificații tehnice 

Pret/ 

unitate 

Suma fără 

TVA 

1 Urs mare buc 1 

 

Figurină cu carcasă 
metalică, umplută cu 

material poliuretanic 

rezistent la factori 

climaterici (-30C.. +100C), 
la lovituri (antivandal), 

modelată pentru o formă 
realistică desăvârșită, cu un 
strat special cu proprietăți 
antiincendiare, acoperită cu 
iarbă artificială din 
polipropilen pentru figurile 

topiary.  
Garanție minim 10 ani. 

Dimensiuni:150*220*100 

22676,84 22676,84 

2 Urs mediu buc 3 

 

Figurină cu carcasă 
metalică, umplută cu 

material poliuretanic 

rezistent la factori 

climaterici (-30C.. +100C), 

la lovituri (antivandal), 

modelată pentru o formă 
realistică desăvârșită, cu un 

strat special cu proprietăți 
antiincendiare, acoperită cu 
iarbă artificială din 
polipropilen pentru figurile 

topiary. 

Garanție minim 10 ani. 

Dimensiuni: 120*150*80 

22839,24 68517,72 

3 Teren de joacă  buc 1 

 

Teren de joacă alcătuit din 
scară metalică executată 
după normele desiguranță, 
grunduită și acoperită cu  

vopsea cu termen de 

garanție minim 5 ani. 
 Triunghi de joc din metal, 

rigid și rezistent la cățărări, 
acoperit cu iarbă artificială. 
Elementele de agățare 

și ridicare să corespundă 
standardelor de calitate și 

49222,50 49222,50 



siguranță.  
Garanție minim 10 ani. 

Dimensiuni: 260*250*520 

4 Copac Pin buc 1 

 

Bârnă din lemn natural 
prelucrată cu substanțe 
speciale și vopsită cu lac 
pentru protecție rezistent la 
radiația UV și la factorii 
climatici. 

Dimensiuni: 500*170*60 

21200,20 21200,20 

  5 Elefant mare buc 1 

 

Figurină cu carcasă 
metalică,umplută cu 
material poliuretanic 

rezistent la factori 

climaterici (-30C.. +100C), 

la lovituri (antivandal), 

modelată pentru o formă 
realistică desăvârșită, cu un 
strat special cu proprietăți 
antiincendiare, acoperită cu 
iarbă artificială din 
polipropilen pentru figurile 

topiary.  

Garanție minim 10 ani. 

Dimensiuni: 250*390*180 

40060,29 40060,29 

6 Elefant mediu buc 1 

 

Figurină cu carcasă 
metalică, umplută cu 
material poliuretanic 

rezistent la factori 

climaterici (-30C.. +100C), 

la lovituri (antivandal), 

modelată pentru o formă 
realistică desăvârșită, cu un 
strat special cu proprietăți 
antiincendiare, acoperită cu 
iarbă artificială din 
polipropilen pentru figurile 

topiary. 

Garanție minim 10 ani. 
Dimensiuni:135*260*170 

25915,26 25915,26 

7 Girafa mare buc 1 

 

Figurină cu carcasă 
metalică, umplută cu 
material poliuretanic 

rezistent la factori 

climaterici (-30C.. +100C), 

la lovituri (antivandal), 

48488,00 48488,00 



modelată pentru o formă 
realistică desăvârșită, cu un 
strat special cu proprietăți 
antiincendiare, acoperită cu 
iarbă artificială din 
polipropilen pentru figurile 

topiary. 

Garanție minim 10 ani. 
Dimensiuni: 450*300*85 

8 Girafa medie buc 1 

 

Figurină cu carcasă 
metalică, umplută cu 
material poliuretanic 

rezistent la factori 

climaterici (-30C.. +100C), 

la lovituri (antivandal), 

modelată pentru o formă 
realistică desăvârșită, cu un 
strat special cu proprietăți 
antiincendiare, acoperită cu 
iarbă artificială din 
polipropilen pentru figurile 

topiary. 

Garanție minim 10 ani. 
Dimensiuni:190*155*80 

27123,73 27123,73 

9 Leu buc 1 

 

Figurină cu carcasă 
metalică, umplută cu 
material poliuretanic 

rezistent la factori 

climaterici (-30C.. +100C), 

la lovituri (antivandal), 

modelată pentru o formă 
realistică desăvârșită, cu un 
strat special cu proprietăți 
antiincendiare, acoperită cu 
iarbă artificială din 
polipropilen pentru figurile 

topiary. 

Garanție minim 10 ani. 
Dimensiuni:115*150*75 

17998,97 17998,97 

10 Leoaică buc 1 

 

Figurină cu carcasă 
metalică, umplută cu 
material poliuretanic 

rezistent la factori 

climaterici (-30C.. +100C), 

la lovituri (antivandal), 

modelată pentru o formă 
realistică desăvârșită, cu un 
strat special cu proprietăți 
antiincendiare, acoperită cu 

13877,94 13877,94 



iarbă artificială din 
polipropilen pentru figurile 

topiary. 

Garanție minim 10 ani. 
Dimensiuni: 150*90*75 

11 
Teren de joacă 
"Bionic" 

buc 1 

 

Figurină cu carcasă 
metalică,umplută cu 
material poliuretanic 

rezistent la factori 

climaterici (-30C.. +100C), 

la lovituri (antivandal), 

modelată pentru o formă 
realistică desăvârșită, cu un 
strat special cu proprietăți 
antiincendiare, acoperită cu 
iarbă artificială din 
polipropilen pentru figurile 

topiary. 

Garanție minim 10 ani. 
Dimensiuni:380*170*220 

72943,55 72943,55 

12 

Servicii de 

livrare și 
montare 

serv.   

Livrarea se face până la 
31.05.2021, la adresa: mun. 

Hîncești, str. Chișinăului 
(zona verde). 

6975,00 6975,00 

 TOTAL      415000,00 
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