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 CAIET DE SARCINI 
privind achiziţia de umidificator pentru 

proiectul “Enhancement of Capriana Monastery for the Promotion of the Unique 

Ecclesiastic Heritage by Cross-border Cooperation and Digitization” 

cod EMS-2SOFT/2.1/76. 
 

 
 

1.Autoritatea contractantă: Manastirea cu Hramul „Adormirea Maicii Domnului Capriana” 

2.Tipul achiziției: Furnizare 

3.Codul CPV: 42113161-0 

4.Procedura de achiziție: achiziție directă, conform art.55 alin. (7) din Legea nr.131/2015 

cu modificările si completările ulterioare. 

5.Obiectul achiziției: Achiziție de materiale promoționale pentru asigurarea vizibilității 

Proiect Enhancement of Capriana Monastery for the Promotion of the Unique 

Ecclesiastic Heritage by Cross-border Cooperation and Digitization 

6.Valoare totală estimată: 14 323 Lei fără T.V.A., 

7.Sursa de finanțare: Programului operațional comun România-Republica Moldova, finanțat        

prin Instrumentul european de vecinătate (ENI) Document de strategie CBC. 

8.Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile. 

9.Criteriul de atribuire: “prețul cel mai scăzut prețul cel mai scăzut, cu condiția 

respectării cerințelor tehnice solicitate”. 
10.Oferta va fi transmisa autoritatii contractante pe adresa de e-mail: capriana01@mail.ru, 

dorinabej@gmail.com, prin fax la nr. +022 43 97 81 sau la sediu autorității contractante, 

Manastirea Cu Hramul Adormirea Maicii Domnului Capriana, s.Capriana, r-nul Straseni. 

11.Oferta financiară va conține totalitatea cheltuielilor necesare în vederea furnizării 

produselor ce fac obiectul contractului. Valoarea totală finală plătibilă va fi exprimată în lei 

fara T.V.A., va fi fermă și nu poate fi modificată pe toată perioada furnizării produselor ce 

fac obiectul contractului.  
 
1.Informații despre proiect 

  

Două entități emblematice, Complexul Muzeal Național “Moldova”, Iași, România și 

Mănăstirea Căpriana, Republica Moldova, din sfere instituționale diferite, dar care, au în 

comun, preocuparea pentru  păstrarea unor tezaure de valori spirituale și patrimonial – 

culturale, participă în calitate de coordonator, respectiv partener la realizarea proiectului 

Enhancement of Capriana Monastery for the Promotion of the Unique Ecclesiastic 

Heritage by Cross-border Cooperation and Digitization (Revitalizarea Mănăstirii 

mailto:capriana01@mail.ru,


Căpriana, pentru promovarea patrimoniului ecleziastic unic, prin cooperare 

transfrontalieră și digitalizare), 2SOFT/2.1./76, cu acronimul EnCaMo. 

 

OBIECTIVUL GENERAL 

Conservarea, valorificarea și promovarea turistică a patrimoniului ecleziastic unic, 

descoperit în anul 2016, în cadrul cercetărilor arheologice de la Mănăstirea Căpriana, în 

cripta Mitropolitului Gavriil Bănulescu – Bodoni, primul sfânt canonizat de Biserica 

Ortodoxă din Republica Moldova. 

Acest patrimoniu cultural transnațional comun, cu valoare istorică, va constitui 

expoziția permanentă a primului muzeu religios din Republica Moldova, înființat la 

Mănăstirea Căpriana și totodată tematica unei expoziții realizate prin tehnica de digitalizare, 

în cadrul Complexului Muzeal Național “Moldova”, Iași, România, în vederea creșterii cu 

20% a numărului de turiști care vor vizita muzeul nou înființat, în intervalul de timp de doi 

ani de la implementarea proiectului. 

 

2. Obiectul contractului de achiziție 

 

Prezentul caiet de sarcini este elaborat în scopul atribuirii către un operator economic 

specializat a unui contract de furnizare videoproiector pentru proiectul Enhancement of 

Capriana Monastery for the Promotion of the Unique Ecclesiastic Heritage by Cross-

border Cooperation and Digitization. 

Obiectivul principal al contractului care se va încheia constă furnizarea de umidificator 

-  2  buc. 

  

     3. Specificații tehnice minimale 

  

DATE TEHNICE 

Generalităţi 

   

Debit de aer 

  volumic max. [m³/h] 800 

Valori electrice 

  Conexiune la reţea 230 V/50 Hz 

  Putere consumată [kW] 0,053 

Capacitate de evaporare 

  Putere max. [l/24h] 60 

Trepte de ventilare 

  Număr trepte de ventilare 2 

Dimensiunea recomandată a incintei 

  m³ 900 

  m² 360 

control umiditate relativă 



DATE TEHNICE 

  Higrostat, intern  

  Senzor de umiditate, intern  

  Senzor radio  

Rezervor de apă 

  Capacitate în [l] 34 

Filtru de aer 

  integrat  

Sterilizare 

  Lampă cu ultraviolete  

Unitate de comandă 

  Telecomanda  

  Afişaj digital  

Valori de zgomot 

  

Treaptă min. - Distanţă 1 m 

[dB(A)] 29 

  

Treaptă max. - Distanţă 1 m 

[dB(A)] 42 

Varianta carcasei 

  Tablă din oţel  

Dimensiuni 

  Lungime (fără ambalaj) [mm] 316 

  Lăţime (fără ambalaj) [mm] 625 

  Înălţime (fără ambalaj) [mm] 720 

Greutate 

  (fără ambalaj) [kg] 18,6 

ECHIPARE, CARACTERISTICI ŞI FUNCŢII 

Mobilitate 

  Role de transport                                    da  

Funcţie de temporizare 

  Circuit automat de oprire                        da  

 

Notă :  

 Dacă Prestatorul consideră că termenii și condițiile verificate nu sunt suficient de clare 

trebuie să ceară clarificări de la Beneficiar. Prestatorul va purta discuții cu personalul  



Beneficiarului implicat în implementarea proiectului în vederea obținerii tuturor informațiilor 

necesare pentru desfășurarea activităților necesare în derularea contractului. 

 

 

4.Livrarea și recepția produselor 

 

Produsele vor fi livrate la sediul Mănăstirii cu Hramul Adormirea Maicii Domnului 

Căpriana, r-nul Strașeni, însoțite de: 

 

 Factură, semnată și ștampilată- original; 

 Avizul de însoțire a mărfii; 

 Certificatul de calitate și garanție; 

Cheltuielile legate de ambalarea și transportul produselor produselor la sediul 

Beneficiarului intră în responsabilitatea Prestatorului. 

 

5. Modalități și condiții de plată 

 

Plata se va face în lei/euro, în termen de 30 de zile de la recepția cantitativă și calitativă 

de către Autoritatea Contractantă a produselor, numai în baza unei facturi emisă de furnizor. 

 

6.Modalități de elaborare a ofertelor 

 

 Oferta va fi redactată în limba română, semnată și ștampilată pe ultima pagină de către 

ofertant sau de către un împuternicit al acestuia. 

 In oferta tehnică vor fi specificate modelul, caracteristicile si producatorul 

produselor ofertate. Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un 

produs special, o marcă de fabricaţie sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie 

sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect 

favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste 

specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea “sau echivalent”. 
Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și 

prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează oferta de 

către fiecare ofertant. 

Cerințele impuse prin Caietul de sarcini sunt minimale. Ofertele care nu respectă 

cerințele Caietului de sarcini sunt declarate neconforme și sunt respinse. 

 

Manager proiect, Întocmit, 

                                                                                                  Responsabil achiziții publice, 
Iurie Dionisie Cuzmin                                                                       Dorina Sestrejivitovschii 

Arhimandrit Filaret 


