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CAIET DE SARCINI SISTEM DE MONITORIZARE  

TEMPERATURĂ SOL – 16 LOCAȚII 

 

Tema: 

 Achiziționarea a 16 ansambluri pentru măsurarea temperaturii solului alcătuite din: 16 senzori 

de temperatură echipați cu câte 5 metri de cablu, 16 traductori de tensiune, fiecare cu grad de protecție 

IP 68 și  accesoriile necesare pentru instalare. 

1. Obiectul caietului de sarcini 

- Prezentul Caiet de Sarcini conține principalele cerințe minime ce trebuiesc îndeplinite de către 

ofertant în vederea contractării serviciilor de furnizare a echipamentului aferent sistemului de 

măsurare a temperaturii și transmitere la distanță a datelor în dispeceratul central.  

- Ofertantul trebuie să detalieze costurile produselor și serviciilor pe care le propune: 

• Hardware (dispozitiv, accesorii); 

• Servicii; 

2. Scopul lucrării 

 Ofertantul trebuie să furnizeze 16 ansambluri pentru măsurarea temperatrii, fiecare ansamblu fiind 

alcătuit dintr-un senzor de temperatură inteligent echipat cu 5 metri de cablu conectat la senzor cu grad de 

protecție IP 68, un traductor de tensiune și toate accesoriile necesare pentru instalarea acestora. În total vor fi 

livrați 16 senzori de temperatură, 16 traductoare de tensiune și toate accesoriile aferente necesare pentru 

instalare. 

 Ofertantul va asigura asistență pe durata instalării și configurării sistemului inclusiv instructajul 

necesar pentru operarea acestora. 

3. Furnizorul 

  Orice furnizor care asigură caracteristicile tehnice menționate în acest caiet de sarcini. 

 

4. Caracteristicile tehnice ale produsului 

• Senzor de temperatură 

- Măsoară temperatura solului; 

- Clasa de exactitate: maxim 1%; 

- Grad de protecție: IP 68; 

- Lungime tija minim: 110 mm; 

- Domeniul de măsură; -40-70oC; 

 
 



 

• Traductor de tensiune 

- Converteste tensiunea în curent (4-20 mA) 

- Grad de protecție IP 65 

 

5. Condiții comerciale 

Condiții de plată : în lei, conform legii 

Termen de livrare : 60 de zile de la data comenzii 

Acordarea garanției comerciale pe întregul ansamblu de monitorizare cât și pe fiecare componentă în 

parte, în conformitate cu legislația românească în vigoare. 

 

6. Documente de recepție la primire 

- Factură fiscală; 

- Certificat de garanție; 

- Certificat de calibrare; 

- Declarație de conformitate; 

- Instrucțiuni de utilizate în limba română sau engleză; 

 

7. Servicii 

- Asistență tehnică pe durata instalării pentru configurarea și calibrarea optimă a sistemului; 

- Instruirea personalului pentru configurarea și operarea sistemului; 

 

8. Justificare 

Având în vedere cerințele din contractele de transport prin care sunt impuse limitări la pompare, 

stabilite în funcție de temperatura solului, a devenit necesar ca această informație din stațiile de pompare, 

aflate pe traseul conductelor magistrale de transport, să fie disponibilă în timp real.  

Datele măsurate vor fi transmise și integrate în sistemul SCADA, în dispeceratele locale și în 

Dispeceratul Central, în vederea monitorizării temperaturii solului la adâncimea de 80 cm în sol.  

 

Cantitate: 16 ansambluri                               

 

                                                                                         

Șef Serviciu Managementul Producției  Şef Serviciu SCADA ȘI AUTOMATIZĂRI 

    Ing. Ștefan Popescu          Ing. Ionel Dobre 

 

 

 

  Șef Birou Metrologie 

Ing. Cristina Savu 

 

 

Întocmit,  

Ing. Dinu Ovidiu George 
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