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ANUNȚ DE INTENȚIE 
 

Nr. 57 din 29 noiembrie 2021 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Instituția Publică Universitatea Tehnică a 

Moldovei 

IDNO 1007600001506 

Adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 168 

Numărul de telefon/fax +373 22 23-35-03 / +373 22 23-85-04 

Adresa de e-mail ale autorității contractante rector@adm.utm.md  

Adresa de internet ale autorității contractante https://utm.md/ 

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Olga Gherman 

+373 22 23-35-03 / +373 78 83 90 22 

olga.gherman@adm.utm.md  

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va 

putea obține accesul liber, direct, total și gratuit 

la documentația de atribuire 

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 

33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind 

achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, 

direct, total și gratuit, o mențiune privind modul 

în care poate fi accesată documentația de 

atribuire) 

1. https://mtender.gov.md/ 

 

2. https://utm.md/blog/category/anunturi-de-

achizitionare/ 

 

3. olga.gherman@adm.utm.md 

Tipul autorității contractante și obiectul principal 

de activitate 

 (Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea 

contractantă este o autoritate centrală de 

achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 

implica o altă formă de achiziție comună) 

Instituție Publică de învăţământ superior  

II. Informații despre obiectul achiziției: 

Nr. 

d/o 

Cod CPV Denumirea 

bunurilor, 

serviciilor sau 

lucrărilor 

Cantitate/ 

Unitate de 

măsură 

Descrierea achiziției Valoarea 

estimată, 

fără TVA 

(lei MD) 

(pentru fiecare 

lot în parte) 

LOT 1 Celulă robotică educațională 

1.1 42997300-4 Celulă robotică 

educațională 

1 bucată - Robot colaborativ; 

- Raza de acțiune – cel puțin 

1249 mm; 

- Capacitatea de încărcare – cel 

puțin 10 kg; 

750 000,00 

mailto:rector@adm.utm.md
https://utm.md/
mailto:olga.gherman@adm.utm.md
https://mtender.gov.md/
https://utm.md/blog/category/anunturi-de-achizitionare/
https://utm.md/blog/category/anunturi-de-achizitionare/
mailto:olga.gherman@adm.utm.md
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- Grade de mobilitate (axe) – 

cel puțin 6 axe (J1, J2, J3, J4, 

J5, J6); 

- Diapazon de mișcare: 

 J1-  cel puțin 380° 

 J2-  cel puțin 360° 

 J3-  cel puțin 570° 

 J4-  cel puțin 380° 

 J5-  cel puțin 360° 

 J6-  cel puțin 380° 

- Axa J4 moment de inerție – 

cel puțin 34.8/1.28 Nm/kgm2 
- Axa J5 moment de inerție – 

cel puțin 26.0/0.90 Nm/kgm2 

- Axa J6 moment de inerție – 

cel puțin 11.0/0.30 Nm/kgm2 

- Viteza maximă: cel puțin 1000 

mm/s; 

- Gripper premontat pe robot; 

- Semnale integrate pe brațul 

superior: 2 conectori pentru 

gripper (I/O 2 intrări digitale/2 

ieșiri digitale; 2 intrări 

analogice) și pentru camera 

video sau senzor de forță; 

- Precizie (repetabilitatea de 

poziționare) – cel mult +/- 

0,05 mm; 

- Greutatea mecanică – cel mult 

40 kg; 

- Nivelul acustic de zgomot – 

cel mult  70 dB; 

- Alimentare – 230 V AC; 

 

Controler: 

- cu memoria DRAM – cel 

puțin 1 GB; 

- Gigabit Ethernet Support; 

- USB 3.0 support; 

- VGA – cel puțin (640x480) –> 

XGA(1024 x 768); 

- Suport pentru IIoT; 

- Suport software Ethernet; 

- Puterea consumată medie – cel 

mult 0.3 kW; 

- Interfața iHMI integrată; 
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- Cărucior cu roți cu 

posibilitatea de blocare și 

masă-placă profilată de 

aluminiu pentru fixarea 

robotului; 

- Carcasa de protecție cu senzor 

la ușa de acces pentru oprire 

robot la deschiderea ușii; 

- Panou de comandă cu buton 

de urgență;  

- Program, instalare, instructaj 

inclus;  

- Software pentru crearea și 

aplicarea modelelor de 

simulare 3D pentru tehnologia 

de automatizare;  

- Cablajul electric necesar; 

- Garanție minim 24 luni; 

- Livrare. 

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute): 

 

Contractul de achiziție publică este rezervat unor 

ateliere protejate sau acesta poate fi executat 

numai în cadrul unor programe de angajare 

protejată 

Nu ☑ 

Da □ 

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 

profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 

sau al unor acte administrative 

Nu ☑ 

Da □ 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție 

 

Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea 

contractului: Prețul cel mai scăzut, fără TVA, și 

corespunderea parametrilor tehnici solicitați. 

 

IV. Alte informații: 

 

Data estimată pentru publicarea anunțului de 

participare pentru contractul/contractele la care 

se referă anunțul de intenție 

Ianuarie 2022 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 

utilizate 

 

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziție □ 

Nu se aplică 

Contractul intră sub incidența Acordului privind 

achizițiile guvernamentale al Organizației 

Mondiale a Comerțului 

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre 

publicare în JOUE) 

Nu ☑ 

Da □ 
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Agenția Națională pentru Soluționarea 

Contestațiilor 

 

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 

MD-2001; 

tel/fax: (022) 820 652, 820-651  

e-mail: contestatii@ansc.md 

pagina web: www.ansc.md 

Alte informații relevante  

 

 

 

Conducătorul grupului de lucru:   

              Daniela POJAR                      ___________________________         L.Ș. (loc pentru ștampilă) 

 

Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor 

publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în 

mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind 

achizițiile publice). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Executor: Olga Gherman  

Tel.: +373 22 23-35-03 

E-mail: olga.gherman@adm.utm.md 
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