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Capitolul II - Fişa de date privind licitaţia (FDL) 

A.  Introducere 

IPO 1.1 Numărul Cererii de ofertă este: MACP/AF-2/CW/NCB-1.9 

Beneficiarul este: Unitatea Consolidată pentru Implementarea şi 
Monitorizarea proiectelor în domeniul Agriculturii, finanţate de către 
Banca Mondială în numele Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi Mediului al Republicii Moldova 

IPO 1.1 Numele procesului de licitaţie este: Lucrări de construcţie al Punctului 
de Inspecţie la Frontiera Sculeni  

Numărul de identificare al procesului de licitaţie este: MACP/AF-
2/CW/NCB-1.9 

Numărul și identificarea loturilor incluse în acest proces de licitaţie sunt: 
N/A 

IPO 2.1 Împrumutatul este: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi 
Mediului al Republicii Moldova 

IPO 2.1 Numele Proiectului este: Proiectul Agricultura Competitivă din 
Moldova 

IPO 2.1 Suma Acordului de Împrumut sau Finanţare: 18 mln dolari SUA 

IPO 4.1 Numărul maxim de membri în ÎM este: trei 

IPO 4.4 O listă a companiilor și persoanelor excluse este disponibilă pe site-ul 
extern al Băncii: www.worldbank.org/debarr  

B.  Documentele de licitație 

IPO 7.1 Numai pentru clarificare, adresa Beneficiarului este: 

În atenţia: Veaceslav Șochin sau Cornel Bordeianu 

Strada: Constantin Tănase 9 

Etajul/Camera: Etajul 5, bir. 512 

Oraşul: Chișinău 

Țara: Republica Moldova 

Telefon:  +373-22-222479 

Fax: +373-22-244469 

Email: vshokin@capmu.md și cbordeianu@capmu.md  

Cererile de clarificare trebuie primite de Beneficiar nu mai târziu de: 10 
zile înainte de data limita pentru prezentarea ofertelor 



   

IPO 7.1 Website: www.capmu.md 

IPO 7.4 Va avea loc o şedinţă de pre-ofertă. Dacă va avea loc, şedinţa de pre-
ofertă va fi la data, ora și locul: 15 iulie 2019, Ora: 10-00, Locul: 
Chișinău, str. Constantin Tănase 9, etaj. 5,  bir. 512 

Va fi organizată de către Beneficiar o vizită la faţa locului.  

C. Pregătirea ofertelor 

IPO 10.1 Limba de prezentare a ofertei este: Limba Română 

Toată corespondenţa este în limba: Română 

Limba utilizată pentru traducerea documentelor justificative și literaturii 
tipărite este cea indicată mai sus. 

IPO 11.1 
(b) 

Următoarele tabele sunt prezentate împreună cu Oferta:  

1. Tabelul valutelor de plata 
2. Deviz de cheltuieli centralizat 
3. Deviz de cheltuieli detalizat (inclusiv calculațiile detaliate 

relevante) 

IPO 11.1 
(h) 

Ofertantul va prezenta împreună cu Oferta sa următoarele documente: 

- copia Certificatului de înregistrare a firmei; 

-  copia Extrasului de la Camera Înregistrării de Stat; 

-  copia licenţei pentru activitatea de execuţie a construcţiilor (În cazul în 
care nu dispune de licențe pentru unele activități, ofertantul va prezenta 
copii ale contractelor cu subcontractanțiiși copiile licențelor lor); 

- certificat care atestă lipsa datoriilor de achitare a taxelor şi impozitelor 
precum şi a asigurărilor sociale. 

- Manual al calității 

IPO 13.1 Nu sunt permise oferte alternative. 

IPO 13.2 Nu sunt permise perioade alternative pentru finalizare. 

IPO 13.4 Nu sunt permise soluţii tehnice alternative pentru următoarele părţi din 
Lucrări 

IPO 14.5 
Preţurile propuse de Ofertant nu sunt supuse ajustării în timpul 
execuţiei Contractului.    

IPO 15.1 Preţurile oferite de către Ofertant sunt în: Lei Moldovenești. Ofertanți 
care presupun să suporte cheltuieli în alte valute pentru materiile prime 



   

pentru Lucrări livrate din afara țării Beneficiarului (denumit în continuare 
"cerințele valută") și care doresc să fie plătite în mod corespunzător, 
trebuie să indice până la trei valute străine, la alegerea lor, exprimată ca 
un procent din prețul ofertei, împreună cu ratele de schimb utilizate în 
calcule în forma corespunzătoare incluse în secțiunea IV. Formulare de 
licitare, Tabelul valutelor de plata 

IPO 18.1 Perioada de valabilitate a ofertei este: 90 zile după data specificată 
pentru prezentarea ofertelor. 

IPO 18.3 
(a) 

Preţul Contractului va fi ajustat cu factorul: indexul prețurilor în 
construcție pentru ultimul trimestru precum publicat la 
www.statistica.md  

IPO 19.1 

 

Este necesară o Garanție de participare la licitaţie.  Nu este necesară o 
Declaraţie privind garanţia de participare la licitaţie. 

Dacă este necesară o Garanţie de participare la licitaţie, suma şi valuta 
acesteia sunt: 250,000 (două sute cincizeci mii) Lei Moldovenești 

IPO 19.3 
(d) 

Alte tipuri de garanţii acceptabile: Transfer bancar în contul Unității 

IPO 20.1 Pe lângă originalul Ofertei, numărul copiilor este: două copii pe suport 
de hîrtie și o copie in forma electronică pe un suport CD/DVD/USB 
ce va cuprinde o copie deplină a ofertei in format DOC sau PDF, 
inclusiv devizul de cheltuieli în format XLS 

IPO 20.2 Confirmarea scrisă autorizând semnarea în numele Ofertantului va 
consta din: împuternicire autentificată de notar public 

 

D.  Prezentarea și deschiderea ofertelor 

IPO 22.1 Ofertanții nu vor avea posibilitatea de a-și prezenta electronic ofertele.  

IPO 22.1  Numai pentru prezentarea ofertelor, adresa Beneficiarului este:  

În atenţia: Veaceslav Șochin 

Strada: Constantin Tănase 9 

Etajul/Camera: Etajul 5, bir. 512 

Oraşul: Chișinău 

Țara: Republica Moldova 

Data limită de prezentare a ofertelor este: 
Data: 09 august 2019 

Ora: 11-00 

Ofertanții nu vor avea posibilitatea de a-și prezenta electronic ofertele. 



   

IPO 25.1 Deschiderea ofertelor va avea loc la:  

Strada: Constantin Tănase 9 

Etajul/Camera: Etajul 5, bir. 514 

Oraşul: Chișinău 

Țara: Republica Moldova 

Ziua şi ora: 09 august 2019, ora 11-00 

IPO 25.3 Scrisoarea de ofertă și Lista cantităților de lucrări trebuie parafate de 
trei reprezentanţi ai Beneficiarului care participă la deschiderea ofertei. 
Orice modificare a preţului unitar sau total trebuie parafată de ei. 

 

E.  Evaluarea și compararea ofertelor 

IPO 32.1 Valuta care se utilizează în scopuri de evaluare a ofertelor și 
compararea pentru a converti toate prețurile ofertei exprimate în diferite 
valute într-o singură valută este: Leul Moldovenesc 

Sursa ratelor de schimb este: Banca Națională a Moldovei 
(www.bnm.md) 

Data pentru ratele de schimb este: data, specificată în p. 22.1 mai sus 

Pentru compararea ofertelor, prețurile ofertei, corectat conform clauzei 
31, trebuie mai întâi să fie defalcate în sumele respective plătibile în 
diferite valute, prin utilizarea ratelor de schimb specificate de către 
ofertant, în conformitate cu prevederile Sub-Clauza 15.1. 

În a doua etapă, Beneficiarul va converti sumele în diferite valute, în 
care prețul de ofertă se plătește în valuta unică identificată mai sus la 
ratele de vânzare stabilite pentru operațiuni similare de către autoritatea 
specificată iar la data prevăzută mai sus. 

IPO 34.1 La acest moment, Beneficiarul nu planifică de a executa anumite părţi 
ale Lucrărilor de către subcontractanţi selectaţi în avans. 

IPO 34.3 Subcontractarea propusă de Contractant: Procentajul maxim admis 
pentru subcontractare este: 30% din suma totală a contractului sau 
30% din volumul lucrării.  

b) Ofertanții care planifică să subcontracteze mai mult de 10% din 
volumul total al lucrării vor specifica, în Formularul de prezentare a 
ofertei, activitatea/activitățile sau părţile lucrărilor care vor fi 
subcontractate, cu detalii complete despre subcontractanți, calificarea 
și experienţa acestora. Calificarea și experienţa subcontractanților 
trebuie să respecte criteriile minime pentru lucrarea care va fi 
subcontractată, în caz contrar nu li se va permite să participe. 

c) Calificarea și experienţa subcontractanților nu vor fi luate în 
considerare la evaluarea Ofertantului. Ofertantul trebuie să respecte 
criteriile de calificare pe cont propriu (fără a ține seama de calificarea și 
experienţa subcontractantului). 

 



   

F.  Atribuirea contractului 

IPO 43.1 Conciliatorul propus de Beneficiar este: 
Nume, prenume                       Aghenie Tudor Petru 
Adresa                                     Republica Moldova, Chişinău, ap.74, str. 
I. Creangă 53/1,  
Telefon  (+37322) 238341 / (+37379) 598240 / 
(+37368) 302343 
Fax (+37322) 238218 
E-mail aghtudor@yahoo.com 
Nationalitate Moldova  
Data naşterii 16.08.1982 
Educaţia 
2005 – 2006                            Universitatea tehnică din Moldova  
 Facultatea de urbanism şi arhitectură 
                                                Masterand în Architectură 
2000 – 2005 Universitatea tehnică din Moldova  
 Facultatea de urbanism şi arhitectură 
                                                 Licenţiat în Architectură 
1990 – 2000                             Şcoala secundară din Sadova, raionul 
Călăraşi, 
                                                     Republica Moldova 
Experienţa profesională 
2002 – 2004  
Locul Primăria Chişinău, Republica Moldov
Departament Departmentul  patrimoniului arhitectu
Poziţia deţinută  Architect 
Responsabilităţi şi activităţi  Evaluarea publică arhitecturală al pa

statului şi furnizarea de planuri de ac
spori, renovara şi proteja monumente

2004-2005 
Locul Cabinetul de design şi arhitectură al 
Poziţia deţinută Architect 
Responsabilităţi şi activităţi Implicarea activă în proiecte de arhite

generator de idei, aspecte de proiect
proiecte finale, oferind soluţii inovato
reconstrucţii şi protejarea calităţilor s
monumentelor naţionale 

2006 – 2007 
Locul Primăria Chişinău, Republica Moldov
Departament Departamentul de autorizaţii şi discip

construcţii  
Poziţia deţinută Specialist în construcţii şi autorizaţii
Responsabilităţi şi activităţi Implicarea în activităţi publice de eva

aspectelor tehnice ale proiectelor de
de a le aproba prin oferirea sau refu
autorizaţii pentru construirea, din cau
diferenţei cu standardele naţionale î

2007  - present 
Locul  Inspecţia publică în construcţii pe 

Ministerul Construcţiilor şi dezvoltă



   

din Moldova 
Poziţia deţinută Specialist principal în construcţii 
Responsabilităţi şi activităţi Controlul documentaţiei de construcţie şi 

validarea anumitor certificate, evaluarea 
construcţiilor la fiecare etapă în procesul de 
construcţie şi identificarea problemelor tehnic
constructive care pot apărea. 

Additional Information 
Main architectural projects: 

1. Bloc apartamente D+P+18 E în Chișinău, str. Macilor. 
2. Bloc apartamente D+P+7E în Chișinău, str. V.Lupu. 
3. Bloc apartamente D+P+9E în Chișinău, str. Movila lui Burcel. 
4. Centrul comercial în Chișinău, Calea Ieșilor str. 
5. Centrul comercial în Caușeni. 

 
 
 



Capitolul III - Criterii de evaluare și calificare 
 

Acest capitol conţine toate criteriile pe care Beneficiarul le va utiliza pentru a 
evalua ofertele și va califica ofertanții, dacă licitaţia nu a fost precedată de un 
proces de precalificare și se aplică postcalificarea. În conformitate cu IPO 35 și 
IPO 37, nu se vor utiliza alt fel de metode, criterii și factori. Ofertantul va furniza 
toate informaţiile solicitate în formularele de licitație. 
 
Oricând se solicită declararea unei sume de bani, ofertanții trebuie să o indice în 
valută naţională.  Dacă există sume în valută străină, echivalentul în valută 
naţională la cursul de schimb specificat de către ofertant va fi stabilit astfel: 

 Pentru cifra de afaceri în construcţii sau datele financiare solicitate în 
fiecare an - rata predominantă a schimbului valutar în ultima zi din anul 
calendaristic respectiv (în care se vor converti sumele pentru acel an) a 
fost stabilită inițial.  

 Valoarea unui contract unic - rata predominantă a schimbului valutar la 
data contractului. 
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1.  Evaluarea 

Pe lângă criteriile enumerate în IPO 35.2 (a) – (e), se aplică 
următoarele criterii: 

2.1 Adecvarea Ofertei tehnice 

La evaluarea Ofertei tehnice a Ofertantului se vor evalua, printre 
altele, corespunderea acesteia, capacitatea ei de a mobiliza 
personalul-cheie și echipamentele pentru contract, în concordanţă 
cu oferta respectivă, în ceea ce priveşte metodele de lucru, 
planificarea și aprovizionarea cu materiale, suficient de detaliat și în 
conformitate cu cerinţele din Capitolul VII - Cerinţe privind Lucrările. 

2.2 Contracte multiple 

Conform Sub-clauzei 35.4 din Instrucţiunile pentru ofertanţi, dacă 
Lucrările sunt grupate în mai multe contracte, evaluarea se face 
astfel: 

Nu se aplică 

 
2.3 Perioade alternative pentru finalizare 

Nu se aplică 

2.4 Alternative tehnice 

Nu se aplică 

2.5 Subcontractanţii specializaţi 

Nu se aplică 

 
 

     2.6 Neconformități, erori și omisiuni: Conform IPO 30.3, ajustarea se va 
face utilizând următoarea metodologie: Sub rezerva dispoziţiilor de la IPO 14.2, 
dacă: i) un element nu este inclus în Lista cantităților de lucrări, adică lipseşte 
sau este inclus și are preţul indicat, dar nu corespunde cerinţelor din Documentul 
de licitaţie; sau ii) o componentă din domeniul de aplicare a lucrărilor sau o 
condiţie din ofertă nu corespunde cerinţelor din Documentul de licitaţie; cu 
condiţia că oferta corespunde termenilor, indiferent de neconformitatea de la 
punctele i) și ii) de mai sus, preţul mediu al elementului sau al componentei 
propuse de un ofertant care prezintă o ofertă corespunzătoare se va adăuga la 
preţul ofertei, iar costul total echivalent al ofertei astfel determinat va fi utilizat 
pentru compararea preţurilor. În cazul în care componenta sau condiţia 
neconformă din ofertă nu poate fi determinată din alte oferte corespunzătoare, 
preţul care va fi adăugat în acest scop și pentru compararea ofertelor va fi stabilit 
de Beneficiar, pe baza cunoştinţelor sale proprii sau obţinute din alte surse.” 
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3. Calificarea  

        
Criterii de eligibilitate și calificare Cerinţe de conformare Documentaţia

Nr. Subiect Cerinţă Entitate 
unică 

Întreprindere mixtă (existentă sau potențială) Cerinţe 
pentru 

prezentare 
Toate părţile 
combinate 

Fiecare 
membru 

Un membru 
(Partener 

leader) 

1. Eligibilitatea 

1.1 Naţionalitatea Naţionalitatea conform IPO 
4.3 

Trebuie 
îndeplinită 
cerința 

Trebuie 
îndeplinită 
cerința 

Trebuie 
îndeplinită 
cerința 

N/A Formularele 
ELI - 1.1 şi 
1.2, cu 
anexele 

1.2 Conflicte de interese Nici un conflict de interese 
conform IPO 4.2 

Trebuie 
îndeplinită 
cerința 

Trebuie 
îndeplinită 
cerința 

Trebuie 
îndeplinită 
cerința 

N/A Scrisoarea de 
ofertă 

1.3 Eligibilitate din 
partea Băncii 

Nu a fost declarat neeligibil de 
către Bancă, conform 
prevederilor din IPO 4.4, 4.5, 
4.6 și 4.7 

Trebuie 
îndeplinită 
cerința 

Trebuie 
îndeplinită 
cerința 

Trebuie 
îndeplinită 
cerința 

N/A
 

Scrisoarea de 
ofertă 

1.4  Întreprindere de stat 
din ţara 
Împrumutatului 

Îndeplineşte condiţiile din IPO 
4.5 

Trebuie 
îndeplinită 
cerința 

Trebuie 
îndeplinită 
cerința 

Trebuie 
îndeplinită 
cerința 

N/A
 

Formularele 
ELI - 1.1 şi 
1.2, cu 
anexele 

1.5 Rezoluţie a 
Organizaţiei 
Naţiunilor Unite sau 
lege din ţara 
Împrumutatului 

Nu a fost exclus ca urmare a 
unei interdicţii stipulate de 
legile sau regulamentele 
oficiale din ţara 
Împrumutatului cu privire la 
relaţiile comerciale cu ţara 
Ofertantului, sau printr-un act 
de respectare a unei Rezoluţii 
a Consiliului de Securitate 
ONU, ambele conform IPO 
4.7 și Capitolului V. 

Trebuie 
îndeplinită 
cerința 

Trebuie 
îndeplinită 
cerința 

Trebuie 
îndeplinită 
cerința 

N/A
 

Formularele 
ELI - 1.1 şi 
1.2, cu 
anexele 

2. Istoricul neexecutării contractelor 

2.1 Contracte Nu a avut loc neexecutarea Trebuie Trebuie Trebuie N/A Formularul 
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Criterii de eligibilitate și calificare Cerinţe de conformare Documentaţia

Nr. Subiect Cerinţă Entitate 
unică 

Întreprindere mixtă (existentă sau potențială) Cerinţe 
pentru 

prezentare 
Toate părţile 
combinate 

Fiecare 
membru 

Un membru 
(Partener 

leader) 
neexecutate în 
trecut 

unui contract1 din vina 
contractantului de la 1 
ianuarie  2014  

îndeplinită 
cerința6 

îndeplinită 
cerința 

îndeplinită 
cerința 

CON-2 

2.2 Suspendare bazată 
pe executarea de 
către Beneficiar a 
Declaraţiei privind 
participare la licitaţie 
sau retragerea 
Ofertei în perioada 
de valabilitate ei 

Nu este suspendat pe baza 
executării Declaraţiei privind 
garanţia de participare la 
licitaţie, conform IPO 4.6, sau 
retragerii Ofertei, conform IPO 
19.9 

Trebuie 
îndeplinită 
cerința  

Trebuie 
îndeplinită 
cerința 

Trebuie 
îndeplinită 
cerința  

N/A Formularul de 
prezentare a 
ofertei 

2.3 Litigii nesoluționate Situaţia financiară și 
rentabilitatea potenţială pe 
termen lung a Ofertantului 
sunt stabile, conform criteriilor 
de la punctul 3.1 de mai jos și 
în ipoteza că toate litigiile 
nesoluționate vor fi 
soluţionate în defavoarea 
Ofertantului 

Trebuie 
îndeplinită 
cerința  

N/A Trebuie 
îndeplinită 
cerința  

N/A Formularul 
CON – 2 

2.4 Istoricul litigiilor Nu există un istoric constant 
al deciziilor judecătorești/de 
arbitraj împotriva Ofertantului2 
de la 1 ianuarie 2014 

Trebuie 
îndeplinită 
cerința  

Trebuie 
îndeplinită 
cerința 

Trebuie 
îndeplinită 
cerința  

N/A Formularul 
CON – 2  

                                                            
1Neexecutarea, aşa cum este decisă de Beneficiar, include toate contractele în care (a) neexecutarea nu a fost contestată de către contractant, inclusiv prin apel la mecanismul de soluţionare a 

litigiilor din cadrul contractului respectiv, și (b) contractele contestate astfel, dar cu litigii soluţionate complet în defavoarea contractantului. Neexecutarea nu include contractele în care decizia 
Beneficiarului a fost anulată de mecanismul de soluţionare a litigiilor. Neexecutarea trebuie să se bazeze pe toate informaţiile privind disputele sau litigiile soluţionate complet, adică soluţionate 
în conformitate cu mecanismul de soluţionare a litigiilor din cadrul contractului respectiv și în care toate căile de atac disponibile Ofertantului au fost epuizate. 

2Ofertantul va oferi în Scrisoarea de ofertă informaţii exacte despre orice litigiu sau arbitraj apărut din contractele finalizate sau în curs de execuţie în ultimii cinci ani. Un istoric constant al deciziilor 
judecătorești/de arbitraj împotriva Ofertantului sau unui membru al ÎM poate duce la descalificarea Ofertantului. 
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Criterii de eligibilitate și calificare Cerinţe de conformare Documentaţia

Nr. Subiect Cerinţă Entitate 
unică 

Întreprindere mixtă (existentă sau potențială) Cerinţe 
pentru 

prezentare 
Toate părţile 
combinate 

Fiecare 
membru 

Un membru 
(Partener 

leader) 

3. Situaţia şi performanţa financiară 

3.1 Capacităţile 
financiare 

(i) Ofertantul va demonstra că 
are la dispoziţie, sau are 
acces la active lichide 
exprimate prin accesul la linie 
de credit (scrisoare de la 
banca commercială, destinată 
in exclusivitate finanțării 
contractului in cauza), 
suficiente pentru a îndeplini 
cerinţele fluxului de numerar 
în construcţii, estimat la 
5,000,000 MDL. 
(ii) De asemenea, Ofertantul 
va demonstra, spre satisfacţia 
Beneficiarului, că are surse 
de finanţare adecvate pentru 
a îndeplini cerinţele fluxului de 
numerar la lucrările în 
desfăşurare și la viitoarele 
angajamente de contracte. 
(iii) Bilanţurile auditate sau, 
dacă acestea nu sunt 
necesare conform legilor din 
ţara Ofertantului, alte situaţii 
financiare acceptate de 
Beneficiar pentru ultimii trei 
ani trebuie prezentate și 
trebuie să demonstreze 
soliditatea actuală a situaţiei 
financiare a Ofertantului, 
indicând rentabilitatea 
potenţială pe termen lung a 

Trebuie 
îndeplinită 
cerința 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trebuie 
îndeplinită 
cerința 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trebuie 
îndeplinită 
cerința 

Trebuie 
îndeplinită 
cerința  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trebuie 
îndeplinită 
cerința 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/A 

N/A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trebuie 
îndeplinită 
cerința 

N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/A 

Formularul 
FIN - 3.1, cu 
anexele 
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Criterii de eligibilitate și calificare Cerinţe de conformare Documentaţia

Nr. Subiect Cerinţă Entitate 
unică 

Întreprindere mixtă (existentă sau potențială) Cerinţe 
pentru 

prezentare 
Toate părţile 
combinate 

Fiecare 
membru 

Un membru 
(Partener 

leader) 
acestuia. 

3.2 Cifra de afaceri 
medie anuală în 
construcţii 

Cifra de afaceri medie anuală 
în construcţii este de minim 
30,000,000 MDL, calculată ca 
totalul plăţilor certificate 
primite pentru contractele în 
derulare și/sau finalizate în 
ultimii 3 ani, împărţit la 3 ani. 

Trebuie 
îndeplinită 
cerința 

Trebuie 
îndeplinită 
cerința 

Trebuie să 
atingă 25% din 
cerință 

Trebuie să 
atingă 40% 
din cerință 

Formularul 
FIN - 3.2 
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Criterii de eligibilitate și calificare Cerinţe de conformare Documentaţia

Nr. Subiect Cerinţă Entitate 
unică 

Întreprindere mixtă (existentă sau potențială) Cerinţe 
pentru 

prezentare 
Toate părţile 
combinate 

Fiecare 
membru 

Un membru 
(Partener 

leader) 

4. Experienţa 

4.1 
(a) 

Experienţa generală 
în construcţii 

Experienţă în contracte de 
construcţii, în rol de 
Contractant principal, membru 
al ÎM, subcontractant sau 
Gestionar de contract, cel 
puţin în ultimii 5 ani, începând 
cu 1 ianuarie 2014. 

Trebuie 
îndeplinită 
cerința 

N/A Trebuie 
îndeplinită 
cerința 

N/A Formularul 
EXP - 4.1 
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Criterii de eligibilitate și calificare Cerinţe de conformare Documentaţia

Nr. Subiect Cerinţă Entitate 
unică 

Întreprindere mixtă (existentă sau potențială) Cerinţe 
pentru 

prezentare 
Toate părţile 
combinate 

Fiecare 
membru 

Un membru 
(Partener 

leader) 
4.2 
(a) 

Experienţa specifică 
în construcţii și 
managementul 
contractelor 

(i) Un număr minim de 
contracte similare3 specificate 
mai jos, care au fost finalizate 
în mod satisfăcător și 
substanţial4 în calitate de 
Contractant principal, membru 
al ÎM5, subcontractant sau 
Gestionar de contract între 1 
ianuarie 2014 și termenul de 
depunere a ofertelor: (i) 3 
contracte, fiecare cu valoarea 
minimă 15,000,000 MDL; 
Sau  
(ii) Mai mic sau egal cu 3 
contracte, fiecare cu valoarea 
minimă 15,000,000 MDL, dar 
cu valoarea totală a tuturor 
contractelor mai mare sau 
egală cu 45,000,000 MDL 

 Trebuie 
îndeplinită 
cerința6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formularul 
EXP 4.2(a) 

4.2 
(b) 

 Pentru contractele de mai sus 
și alte contracte finalizate și 
aflate în execuţie în calitate 
de Contractant principal, 
membru al ÎM, Gestionar de 
contract sau subcontractant7 
în sau după prima zi a anului 
calendaristic din perioada 

Trebuie 
îndeplinită 
cerința  

Trebuie 
îndeplinită 
cerința 

N/A Trebuie 
îndeplinite 
următoarele 
cerinţe pentru 
activităţile 
principale 
enumerate 
mai jos 10 

Formularul 
EXP - 4.2 (b) 

                                                            
3 Similaritatea se va baza pe dimensiune fizică, complexitate, metode/tehnologie și/sau alte caracteristici descrise în Capitolul VII - Cerinţele Lucrărilor. Însumarea numărului de contracte de mică 

valoare (mai puţin decât valoarea specificată în cerinţă) pentru a îndeplini cerinţa generală nu va fi acceptată. 
4 Finalizarea substanţială înseamnă minim 80% din lucrări finalizate în cadrul contractului. 
5 Pentru contractele în care Ofertantul a participat ca membru al ÎM sau subcontractant, numai ponderea Ofertantului, după valoare, se ia în considerare la îndeplinirea acestei cerinţe. 
6În cazul unei ÎM, valoarea contractelor finalizate de membrii ÎM nu este agregată pentru a stabili dacă a fost îndeplinită cerinţa valorii minime a unui contract unic. În schimb, fiecare contract 

executat de fiecare membru va atinge valoarea minimă a unui contract unic, conform cerinței pentru entitatea unică. La stabilirea faptului dacă ÎM îndeplineşte cerinţa numărului total de 
contracte, va fi agregat numai numărul de contracte finalizate de toţi membrii, fiecare cu o valoare mai mare sau egală cu valoarea minimă necesară. 

7 Pentru contractele în care Ofertantul a participat ca membru al ÎM sau subcontractant, numai ponderea Ofertantului se ia în considerare la îndeplinirea acestei cerinţe. 
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Criterii de eligibilitate și calificare Cerinţe de conformare Documentaţia

Nr. Subiect Cerinţă Entitate 
unică 

Întreprindere mixtă (existentă sau potențială) Cerinţe 
pentru 

prezentare 
Toate părţile 
combinate 

Fiecare 
membru 

Un membru 
(Partener 

leader) 
prevăzută la punctul 4.2 (a), o 
experienţă minimă în 
construcţii, cu următoarele 
activităţi principale finalizate 
cu succes8: Construcţii cu 
structură  metalică din 
europrofile, pereţi şi acoperiş 
din panouri de tip „sandwich”, 
inclusiv module vamale; hale 
frigorifice; depozite angro 
încălzite; hale din industria 
alimentară, supermarkete.9 

Construcţii cu 
structură  
metalică din 
europrofile, 
pereţi şi 
acoperiş din 
panouri de tip 
„sandwich”, 
inclusiv 
module 
vamale; hale 
frigorifice; 
depozite 
angro 
încălzite; hale 
din industria 
alimentară, 
supermarkete 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             
10 Cerinţa poate fi îndeplinită printr-un subcontractant specializat 
8Volumul, numărul sau rata producţiei pentru orice activitate principală se pot demonstra în unul sau mai multe contracte combinate, dacă sunt executate în aceeaşi perioadă. Rata producţiei este 

rata producţiei anuale pentru activitatea (sau activităţile) principale de construcţii. 
9Cerinţa experienţei minime pentru contracte multiple va fi suma cerinţelor minime pentru fiecare contract individual.  
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5. Personalul 

Ofertantul trebuie să demonstreze că va dispune de personal pentru funcţiile-cheie, 
care să îndeplinească următoarele cerinţe: 

  

Nr. Funcţia 

Total 
experienţă 

similară 
de activitate 

(ani) 

Experienţa în 
lucrări similare 

(ani) 

1 Manager de proiect 7 5 
2 Dirijinte de șantier cu lucrări de 

construcție 
5 3 

3 Dirijinte cu lucrări specializate (rețelele 
electrice, rețelele de apă și canalizare, 
rețelele de încălțire, rețelele de ventilare 
și condiționare, semnalizare la incendiu 
și rețelele de curenți slabi) 

5 3 

 
Ofertantul va furniza detalii privind personalul propus și experienţa acestuia, în 
formularele relevante incluse în Capitolul IV - Formulare de licitaţie. Ofertantul va 
prezenta împreună cu Oferta sa, următoarele documente ale personalului propus:  
Copia contractului de angajare pentru dirijintele de șantier cu lucrări de construcție  
și diriginții cu lucrări specializate; Copia Certificatului de atestare pentru dirijintele 
de șantier cu lucrări de construcție  și diriginții cu lucrări specializate. 

6. Echipament 

Ofertantul trebuie să demonstreze că va avea acces la echipamentele de bază ale 
Contractantului, enumerate mai jos: 

Nr. Tipul de echipament și caracteristicile Numărul minim 
necesar 

1 Camion cu capacitate de cel puţin 10 tone 1 
2 Autobasculante (5 unităţi) cu capacitatea de cel puţin 10 

tone 
5 

3 Buldozer  170 - 250CP 1 
4 Aparate de sudat  5-14 kW 3 
5 Excavator cu cupa de cel puţin 0.5 mc 1 
6 Generator electric diesel cu suficientă putere pentru a 

asigura şantierul cu curent electric în caz de necesitate 
1 

7 Pompă de beton; 1 
8 Autobetoniere cu capacitatea de minim 7mc 2 
9 Macarale auto 2 

 
Ofertantul va furniza alte detalii despre elementele de echipamente propuse, 
folosind formularul relevant din Capitolul IV. Ofertantul va prezenta împreună cu 
Oferta sa, următoarele documente ale echipamentului propus: copiile pașapoartelor 
tehnice (certificatelor de înmatriculare). 
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Capitolul VII - Cerinţe privind Lucrări 
 
 

CAIET  DE  SARCINI  PENTRU  EXECUȚIE 
 

SECŢIUNEA 7.  Specificații tehnice pentru execuția Lucrărilor 
  

Beneficiar: Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA), reprezentată de dna 
Ela Malai, Director interimar general. 

Plîtitor: Unitatea Consolidată pentru Implementarea şi Monitorizarea Proiectelor în 
domeniul Agriculturii finanţate de Banca Mondială (în continuare – UCIMPA BM), 
reprezentată de dl Liviu Gumovschi - Director Executiv. 

Consultant: ÎI „Răileanu Ion”, reprezentată de dl Răileanu Ion - Director  

Denumirea investiţiei:  Construcția Postului de Inspecţie la Frontiera Sculeni 

CUPRINS: 
A. DISPOZITII GENERALE 
A.1 DOMENIUL DE APLICARE A CAIETULUI DE SARCINI 
A.2 INFORMAŢII  DESPRE OBIECTUL INVESTIŢIEI 
A.3 CARACTERISTICA SUCCINTĂ A OBIECTIVULUI 
A.4 CONDIȚII SPECIALE DE EXECUȚIE 
B.  SOLUTII  ARHITECTURALE 
B.1 ELEMENTE ALE STRUCTURII DE REZISTENȚĂ 
B.2 ACOPERIȘ 
B.3 PARDOSELI 
B.4 TÂMPLĂRII 
B.5 FINISAJE EXTERIOARE 
B.6 FINISAJE INTERIOARE 
B.7 AMENAJAREA TERITORIULUI  
C. EXECUTIA CONSTRUCTIEI 
C.1 LUCRĂRI DE TERASAMENTE 
C.1.1 Prevederi generale 
C.1.2 Executarea terasamentelor 
C.1.3 Compactarea umpluturilor 
C.1.4 Săpături pentru conducte şi cabluri 
C.1.5 Acoperirea  cu pământ vegetal şi înârbirea 
C.2. FUNDAŢII 
C.2.1 Săpături pentru fundaţii 
C.2.2 Betonarea fundaţiilor 
C3  STRUCTURA METALICĂ DE REZISTENŢĂ 
C.3.1 Construcţii metalice 
I. Confecționarea construcțiilor metalice 
II. Controlul confecționării construcțiilor metalice 
C.3.2 Montarea construcțiilor metalice 
C.3.3 Pereţi  
I. Execuția pereților din  panouri sandwich 
II. Execuția pereților despărțitori din  cărămidă 
C.4 BETONAREA ELEMENTELOR STRUCTURII DE REZISTENŢĂ 
C.4.1 Reguli generale de betonare 
I. Cerințe față de materiale 
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II. Betonarea elementelor din beton armat monolit 
C.4.2 Compactarea betonului 
C.4.2 Compactarea betonului 
C4.4 Tratarea betonului după turnare 
C.4.5 Decofrarea  
C.4.6 Recepţia construcţiilor din beton a structurii de rezistenţă 
C.5 TÂMPLĂRII 
C.5.1 Ferestre 
C.6 Pardoseli 
C.6.1 Prevederi generale 
C.6.2 Stratul suport egalizator (şapa) 
I. Execuția șapei de mortar din ciment-nisip 
II. Execuția șapei autonivelante 
C.6.3 Execuţia pardoselelor din gresie ceramică 
C.6.4 Execuţia pardoselilor din lenoleum antiderapant 
C.6.5 Execuția pardoselilor din râșini epoxidice 
I. Prevederi generale 
II. Aplicarea produselor epoxidice  
C.6.6 Execuția izolaţiilor hidrofuge la pardoseli 
B.7 Tencuieli 
C.7.1 Tencuieli din mortar de ciment-nisip la pereți 
C.7.2 Tencuieli gletuite la pereți 
C.7.3 Tavane 
C.7.4 Placaje din plăci de faianţă şi gresie 
I. Operaţiuni pregătitoare  
II. Operaţiuni de placare 
C.7.5 Zugrăveli şi vopsitorii 
C.7.6 Finisaje exterioare 
C.8 Amenajarea teritoriului adiacent 
D. SISTEME  DE  UTILITATI 
D.1 SISTEMUL DE APĂ ŞI CANALIZARE 
D.2 SISTEM DE ÎNCĂLZIRE ȘI VENTILARE-CLIMATIZARE  
D.2.1 Prevederi  generale 
D.2.2 Sistemul de încălzire 
D.2.3 Sistemul de ventilare și climatizare   
I. Prevederi generale 
II. Montarea sistemelor de ventilare-climatizare 
D.2.4 Verificarea sistemul de ventilare-climatizare 
D.2.5 Punerea în funcțiune a sistemului de ventilare-climatizare 
D.3 SISTEM ELECTRIC INTERIOR  
D.3.1 Prevederi generale 
D.3.2 Obligațiile executanților lucrărilor de instalații electrice 
D.3.3 Verificarea lucrărilor și a materialelor 
I. Verificarea execuției lucrărilor 
II. Cerințe privind materialele utilizate 
D.3.4 Cerințe privind calitatea lucrarilor 
D.3.5 Condiții pentru execuția lucrărilor  
I. Ordinea de desfafășurare a lucrărilor 
II. Instalația de legare la pământ 
III. Reteaua de distributie 
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IV. Montarea cablurilor  
IV. Montarea cablurilor  
D.3.6 Sistem electric de iluminat  
D.3.7 Instalații electrice de prize 
D.3.8 Aparataj de conectare, protecție și comutație 
D.3.10 Măsurări, testări și punerea în funcțiune a instalațiilor electrice 
D.3.11 Obligații ale executantului înainte de recepția la terminarea lucrărilor 
D.3.12 Lista schemelor de execuție obligatorii 
D.4 SISTEM DE CURENȚI SLABI   
D.4.1 Prevederi generale 
D.4.2  Condiţii de execuţie 
I. Operaţiuni pregătitoare 
II.Tipuri de lucrări a instalaţiilor de curenţi slabi 
III. Execuţia instalaţiilor de curenţi slabi 
D.4.3 Sisteme de curenți slabi 
I. Control video 
II. Sistem de semnalizare la incendiu 
III. Comunicații telefonice și de control acces 
IV. Sistemul parktronic staționar 
D.5 REȚELE  ELECTRICE  EXTERIOARE   
D.5.1 Prevederi generale 
D.5.2 Alimentarea cu energie electrica 
E. LUCRARI  DE  ORGANIZARE A  SANTIERULUI 
E.1 E.1 ETAPA DE PREGĂTIREA A ŞANTIERULUI DE CONSTRUCȚIE 
E.2 ORGANIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢIE 
E.3 CERINȚE PRIVIND PROTECȚIA MUNCII 
E.4 MĂSURI ANTIINCENDIARE 
E.5 CERINȚE DE PROTECŢIE A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 
E.6 RECEPȚIA CONSTRUCȚIEI, REMEDIERI POSTRECEPȚIE 
E.6.1 Organizarea recepția construcției   
E.6.2 Desfiintarea santierului 
E.6.3 Remedierea defectelor în periada de garanție 
E.7 CHELTUIELI PENTRU ORGANIZAREA DE ȘANTIER 
F. MATERIALE, ÎNCERCARI SI DOCUMENTE DE EXECUTIE 
F.1 CERINȚE PRIVIND MATERIALELE  UTILIZATE 
F.2 ÎNCERCĂRI 
F.2.1. Prevederi generale 
F.2.2. Încercări principale 
F.3 DOCUMENTE DE EXECUȚIE 
G. COMPLETAREA CARTII TEHNICE A CONSTRUCTIEI  
G.1 DOCUMENTAŢIILE CĂRȚII TEHNICE A CONSTRUCŢIEI  
G.2 MODUL DE ÎNTOCMIRE ȘI PĂSTRARE A C.T.C 
 
 

A. DISPOZITII GENERALE 

A.1 DOMENIUL DE APLICARE A CAIETULUI DE SARCINI 

A.1.1 Prevederile prezentului Caiet de sarcini se aplică în toate etapele de execuție ale 
lucrarilor de constructie a Postului de Inspecţie la Frontiera Sculeni. 
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A.1.2 Prezentul Caiet de sarcini stabilește condițiile tehnice și de calitate pentru execuția 
lucrărilor de construcțiI+montaj, verificarea și recepția construcției Postului de Inspecţie la 
Frontiera Sculeni. 

A.1.3 Prezentul Caiet de sarcini face parte integranta din contractul de execuție, si 
cuprinde prescripții tehnice și de calitate atât pentru pentru contractant cât si pentru 
beneficiar.  

A.1.4 Caietul de sarcini nu suplineste prevederile normativelor în vigoare ci le 
completează și precizează anumite detalii și modul lor de interpretare. 

A.1.5 Respectarea prevederilor normativelor în vigoare și a Caietului de sarcini, este 
obligatorie pentru contractantul lucrărilor de construcții+montaj și constituie baza recepției 
provizorii și definitive a unor lucrări, parți din consrucție sau a construcției în ansamblu. 

A.1.6 Contractantul este obligat să asigure adoptarea măsurilor tehnologice şi 
organizatorice care trebuie să conducă la respectarea strictă a prevederilor prezentului 
Caiet de sarcini. 

A.1.7 Contractantul este obligat să ţină evidenţa zilnică a condiţiilor de execuție a lucrărilor 
de construcție+montaj în jurnalul evenementelor din Cartea Tehnică a Construcției, 
inclusiv înregistrarea rezultatelor obţinute în urma analizelor de laborator și încercărilor.  

A.1.8 Prevederile prezentului Caiet de Sarcini nu anuleaza obligațiile contractantului de a 
respecta legislația, normativele și standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare la 
data execuției lucrarilor de construcțiI+montaj. 

A.1.9 Pe toată durata de execuţie a lucrărilor, contractantul va trebui să asigure: 

- realizarea fizică a lucrărilor conform cerinţelor de calitate prevăzute în prezentul Caiet de 
sarcini, proiectul de execuţie si normativele în vigoare, privitor la calitatea materialelor, 
modul și tehnologia de execuţie, protecţia muncii, protecția la incendiu si protecţia 
mediului; 

- ca personalul de specialitate care participă la realizarea contractului să aibă calificarea și 
experienţa necesară îndeplinirii calitative a sarcinilor cheie din contract; 

 - personalul de execuţie calificat pentru execuția calitativă a lucrărilor în număr suficient 
pentru încadrarea în termenii din contract; 

- dotarea cu echipamente și utilaje necesare realizării calitative a construcției în strînsă 
corelare cu graficul și durata de execuţie prevăzute în contract. 

A.1.10 Condițiile tehnice și de calitate stipulate în prezentul Caiet de sarcini au fost 
stabilite pe baza documentelor normative și prescripțiilor tehnice din legislatia specifica in 
vigoare în domeniul construcțiilor în Republica Moldova. 

A.1.11 Orice modificări ulterioare în conţinutul prescripţiilor indicate în cadrul Caietului de 
sarcini precum şi orice noi prescripţii apărute după data elaborării proiectului, devin 
obligatorii, chiar dacă nu concorda cu prevederile din cadrul prezentului Caiet de sarcini, 
în măsura în care prevederile noilor prescripţii sunt mai severe sau mai restrictive decit 
cele prevăzute inițial. 

 

A.2 INFORMAŢII  DESPRE OBIECTUL INVESTIŢIEI 

A.2.1 Adresa (şantierul) lucrărilor: - s. Sculeni, raionul Ungheni. 

A.2.2  Obiectivul lucrării: - Construcţia Punctului de Inspecţie la Frontiera Sculeni. 
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A.2.3  Amplasarea obiectivului: - Punctului de Inspecţie la Frontiera Sculeni se va 
amplasa pe teritoriul Postului Vamal Sculeni, la ieșire spre Chișinău în partea dreaptă. 

A.2.4 Terenul pentru construcția modulului de control produse este amplasat în partea de 
nord-est a teritoriului existent al Postului Vamal și se mărginește: la nord - cu clădirea de 
oficii; la est – taluz după care este albia râului Prut; la sud – de clădirea proiectată de 
control aprofundat; la vest – acces existent. Suprafața terenului de construc’ie, în hotarele 
convenționale, constituie 0.985ha. 

A.2.5 Conform SNiP 2.01.01-82, construcțiea proiectată se află în zona climaterică III B. 
Clima din zonă este moderat continentală, caracterizată printr-o vară caldă şi lungă și o 
iarnă relativ caldă. Temperatura celei mai reci perioade de cinci zile este – 160C, iar 24 h – 
210C.  

A.2.6 Conform SNiP 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия", construcția proiectată  se află 
în cea de-a II-a zonă de influență a vânturilor. Viteza medie maximă a vântului în luna 
ianuarie este de 4,4 m/s, viteza de presiune este de 30 kgs/m2. Direcția predominantă a 
vânturilor – nord-vest. 

A.2.7 În funcție de greutatea stratului de zăpadă, pe baza aceluiași SniP 2.01.07-85 
"Нагрузки и воздействия",, terenul alocat pentru construcție se atribuie zonei I, iar 
greutatea normată a stratului de zăpadă este de 50kgs/m2. Stratul de zăpadă este extrem 
de instabil. Înălțimea medie este de 5...10 cm, iar înălțimea maximă este de 50 cm.  

A.2.8 Adâncimea de îngheț a solului este de până la 0,8 m. Cantitatea anuală medie de 
precipitații constituie 533 mm. 

A.2.9 Categoria de importanță a clădirii este determinată în conformitate cu 
următoarele normative în vigoare:   

*NCM E.02.02:2015. „Fiabilitatea elementelor de construcții și terenurilor de fundații” 
anexa A – CC-2; 

*NCM E.01.02-2005 “Regulament privind stabilirea categoriilor de importanţă a 
construcţiilor” anexa A - III; 

A.2.10 Potrivit studiilor geolotehnice efectuate de SRL "BASREGAL" în anul 2019, 
terenul de construcție a clădirii proiectate este convențional favorabil cu gradul de 
tasabilitate I, având în vedere amplasarea în aproprierea albiei râului Prot și 
posibilităților de inundații.  

A.2.11 Nu se întâlnesc ape subterane până la adâncimea puțurilor de foraj de 10m, 
însă la adâncimea de 9.5m astratul de argilă nisipoasă este umed.  

A.2.12 În conformitate cu harta zonării seismice a Republicii Moldova, zona construcției 
proiectate face parte din zona de 7 (șapte) grade. Procese fizico – geologice 
periculoase (alunecari de tereni, erozii, etc.) pe suprafața terenului pentru construcție 
nu au fost întâlnite. 

A.2.13 În cadrul proiectării au fost luate în calcul următoarele caracteristici clinmaterice ale 
zonei respective de construcţie: 

- temperatura de calcul a aerului exterior pe timp de iarnă ............  (-16) 

- greutatea de calcul a stratului de zăpadă ……………..…… 0,50 kg/m2 

- presiunea vânturilor …………………………………………… 0.35kg/m2 

- adâncimea critică de îngheţ a pamântului ……………………….. 0.8 m 
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- gradul de rezistenţă la foc a clâdirii proiectate ………………… grad IV 

- clasa de pericol a incemdiului constructiv …………………………… C1 

- clasa de pericol a incendiului funcțional ……………………………. F5 

- sistemul de înâlțimi ..................................................................baltic 

A.2.14 Planul General a fost elaborat în conformitate cu normele de construcție, sanitare 
și antiincendiare, precum și ținând cont de zonarea funcțională a teritoriului, rețelele 
exterioare și interioare, construcţiile existente și relieful zonei. Accesul la modulul proiectat 
rămâne cel existent. 

A.3 CARACTERISTICA SUCCINTĂ A OBIECTIVULUI 

A.3.1 Proiectul de execuție a construcției Punctului de Inspecţie la Frontiera Sculeni este 
elaborat de S.C. ”BIM TECH Solution” SRL, 
într-o singură fază (faza - Proiect de Execuţie), sub numărul 06/2018, conform NCM 
A.07.02-2012 ”Procedura de elaborare, avizare, aprobare, și conținutul – cadru al 
documentației de proiect pentru construcții. Cerințe și prevederi principale”, precum și 
normelor de proiectare a construcțiilor industriale și a laboratoarelor. 

A.3.2 În componenţa proiectului Punctului de Inspecţie la Frontiera Sculeni se prevăd 
următoarele obiecte: 
a) Modul pentru control produse; 

b) Reţele exterioare de apă şi canalizare; 

c) Retele electrice exterioare şi postul de transformare; 

d) Lucrări de amenajare a teritoriului adiacent. 

A.3.3 Clădirea proiectată a Punctului de Inspecţie la Frontiera Sculeni are o formă 
rectangulară cu dimensiunile în plan 24 x 15 m și este formată din două blocuri unite: 
blocul cu un nivel între axele (4-7, A-C) şi blocul cu două nivele între axele (1-3, A-E).  

A.3.4 La nivelul 1 sunt amplasate: 

-  Zona de descărcare cu rampa de egalizare telescopică; 

- Două depozite pentru refrigerare cu temperatura de lucru  +2°C, și un depozit de 
congelare, cu menținerea permanentă a temperaturii  -18°C; 

-  Încăpere pentru inspectarea producției; 

-  Încăpere - laborator, pentru prelevarea probelor necesare; 

-  Încăpere pentru inventar tehnic și soluții de dezinfectare; 

-  Încăpere tehnică pentru păstrarea bateriilor-acumulator; 

A.3.5 La nivelul 2 sunt amplasate următoarele încăperi: 

-  Holul pentru vizitatori cu grup sanitar; 

-  Registratura; 

-  Oficiu de lucru, care serveste și ca sală de ședințe; 

-  Încăpere de odihnă pentru personal; 

-  Sufragerie pentru personal; 

-  Încăpere pentru arhivă; 

-  Încăperea pentru server și utilajul de curenti slabi (semnalizare de incendiu, paza); 
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-  Dus cu garderobă pentru personal; 

-  WC comun. 

A.3.6 Comunicarea între încăperile de la nivelul 1 se realizează printr-un coridor cu 
lătimea de 3,4m. 

A.3.7 Peretii camerelor frigorifice sunt protejați de șocuri accidentale produse de 
electrostivuitoare cu bare metalice zincate. 

A.3.8 Trecerea din zona de inspectare și verificare a produselor în zona oficiilor se 
realizează (obligatoriu) prin filtrul de dezinfecție, care include și un grup sanitar format din 
WC și duș cu garderobă.  

A.3.9 Legătura pe verticală între parter și etaj se asigură prin intermediul scării Sm-1, 
amplasată între axele D-E și 1-2, care asigură și  iesirea directă în afara clădirii. Înăltimea 
nivelului la parter în zona camerelor frigorifice este de 4,0 m și în zona de descărcare de 
3,8 m, iar înălțimea etajului este de 2,6 m. 

 

A.4 CONDIȚII SPECIALE DE EXECUȚIE 

A.4.1 La execuţia lucrărilor de construcţie şi utilarea spaţiilor pentru depozite şi 
laboratoare, în proiectul de execuție a Punctului de Inspecţie la Frontiera Sculeni, sunt 
prevăzute următoarele cerinţe privind condiţiile de lucru în laboratoare și  soluţii 
constructive:                                                                                                        a) Pereţii se 
execută din panouri termoizolante pentru pereţi, certificate FIRE safe, cu profilaturi 
interioare netede, uşor de spălat, impermeabile, rezistente la reactivi şi mijloace de 
dezinfectare.  

b) Joncţiunile dintre panouri şi găurile pentru trecerea ţevilor trebuie să fie etanşate 
ermetic pentru a asigura decontaminarea spaţiilor adiacente.                 c) Tavanele se 
execută suspendate din gips-carton, şi se vor vopsi cu vopsea hidrofugă.   

d) Pardoselile se vor placa cu plăci ceramice. Rosturile se vor îndeplini cu chit hidrofug şi 
rezistent la dezinfectanţi. 

e) Pentru efectuarea oricăror lucrări este necesară o iluminare suficientă. Se exclud 
obiectele reflectoare şi sclipitoare. 

f) Suprafeţele rafturilor şi a poliţelor trebuie să fie impermeabile, rezistente la acţiunile 
mijloacelor de dezinfectare, acizilor, bazelor şi solvenţilor organici, precum şi suficient de 
rezistente la temperaturi. 

g) Camerele laboratorului trebuie să fie ermetizate pentru a exclude contaminările. În 
acelaşi scop se va proiecta un sistem de ventilare şi condiţionare a aerului. 

h) Ferestrele în camerele de încercări de laborator, trebuie să fie ermetizate, iar geamurile 
proiectate din sticlă floată.  

i) Sistemul de alimentare cu apă trebuie înzestrat cu dispozitive de închidere automată 
pentru a exclude contracurenţii de apă. Robineţii de la bateriile de amestecare a apei 
calde cu cea rece trebuie să se deschidă cu dosul mânii. 

A.4.2 Soluțiile de sistematizare spațială corespund exigentelor tehnologice. Toate spaiile 
modulului sunt utilizate la maxim, fără pierderi. Materialele  utilizate vor fi de calitate 
superioară, care vor reda un aspect arhitectural modern obiectivului. Soluțiile cromatice 
sunt proiectate similare cu culorile edificiilor existente pe teritoriul Postului Vamal: albastru 
și metalic.  
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B.  SOLUTII  ARHITECTURALE 

B.1 ELEMENTE ALE STRUCTURII DE REZISTENȚĂ 
 
B.1.1 Fundațiile modulului pentru control produse sunt proiectate conform NCM 
F.01.01-2007 și CP F01.02-2008, de tip continuu și izolate cu izolarea hidrofugă 
verticală din membrane bituminoase şi izolaţia hidrofugă orizontală din mortar de 
ciment M100. Fundațiile se vor realiza din beton armat monolit clasa B15, pe un strat 
de egalizare din beton clasa B3.5, cu grosimea de 10 cm. 
B.1.2 Structura de rezistenţă a modulului pentru control produse este proiectat din 
europrofile de metal zincat cu stâlpi ancoraţi în fundaţia din beton armat monolit cu 
prezoane de ancorare.  

B.1.3 Închiderile exterioare sunt proiectate din panouri izolate termic de tip sandwich, cu 
izolație din spumă izopfenic (IPN), certificate FIRE safe, cu ƥ=40 kg/m3/ , ƛ=0,022Вт/мК, 
EI 15, C1, echivalent cu tipul KS 1150, d=80 mm, care va avea stratul exterior și interior 
din tablă galvanizată cu grosimea de 0.5mm, vopsită în câmp electrostatic cu vopsea 
poliester 60 µm. Termenul de garanție este de 25 ani. 

B.1.4 Pereții despărtitori din casa scării, centrala termică și încăperile cu regim de lucru 
umed se vor execută din cărămidă plină M75, pe mortar de ciment - nisip M50. Zidăria se 
va arma pe toată lungimea cu 2 Ø6 AI, peste 600 mm pe verticală. 

B.1.5 Peretii despărtitori (cu excepția încăperilor prevăzute la pct.B.1.4) se vor executa din 
panouri izolatoare pentru pereti, cu izolatie izopfenic (IPN), certificate FIRE safe, cu ƥ=40 
kg/m3, d=80 mm, vopsite cu vopsea de poliester, cu profilatură interioară  usor de spălat. 
Pentru încăperile frigorifice se vor folosi panouri izolatoare de același tip, cu grosime de 
150 mm. 

B.1.6 Rosturile dintre peretii despărtitori și construcțiile capitale se vor căptusi cu garnituri 
elastice. Toate golurile de trecere a țevilor prin pereti, se vor etanșa ermetic, pentru 
asigurarea decontaminării spațiilor adiacente. 

B.1.7 Finisarea peretilor se va executa conform cerintelor tehnologice pentru fiecare 
încăpere. 
 
B.2 ACOPERIȘ 

B.2.1 Acoperisul este proiectat în 2 pante cu scurgerea organizată a apelor, prin jgheaburi 
si burlane. 

B.2.2  Acoperișul este proiectat din panouri izolate termic cu izolație din spumă izopfenic 
(IPN), certificate FIRE safe, cu ƥ=40 kg/m3/ , echivalente tipului KS1000RW, d=100 mm.  

B.2.3  Atât acoperisul, cât și pereții exteriori, se prind de pane din europrofile de tip C si Z, 
la distanțele indicate. 

 
B.3 PARDOSELI 

B.3.1 La pardoselele de la parter (cota 0.000) proiectul prevede următorul strat suport: sol 
compactat, strat balast (pietriş) compactat cu grosimea de 100 mm și un pat de beton  
clasa C12.5 cu grăsimea de 80mm și 100mm. B.3.2 În dependență de destinația 
încăperilor sunt proiectate straturile de izolaţie hidrofugă din membrană hidroizolatoare cu 
grosimea de 3mm, izolație termică din polisteren extrudat, ρ=40 kg/m³, ƛ=0,037 W/m°C, 
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șapele din beton clasa B20 și șapele din mortar de ciment-nisip M100 (vezi compartiment 
(CA), planșa 31). 

B.3.3 În camerele de refrigerare, congelare, depozite şi zona de încărcare descărcare, 
stratul de uzură este proiectat pe suport de beton din pardoseala epoxidică autonivelantă 
bicomponenta, cu luciu superior persistent și caracteristici de rezistență excepționale și de 
durată, precum sunt protecțiea superioară faţă de factori agresivi (chimici) şi protecţiea la 
uzură  mecanica. 

B.3.4 La pardoselele de la etaj (cota 4.320) proiectul prevede următorul strat suport: 
bariera de vapori din peliculă tehnică de polietilenă, strat fonoizolant din polistiren extrudat 
ρ=40 kg/m³, ƛ=0,037 W/m°C, şapă de mortar  M150 cu grosimea de 40 mm armată cu 
fibre din sticlă.  

B.3.5 În laboratoare (încăperile 7 și 8 la parter) se prevăd pardoseli din linoleum 
antiderapant rezistent la dezinfectanţi şi solvenţi, sudat cu şnur cu un aparat special, care 
se aşează pe o şapă autonivelantă și continuie pe pereți cu 200mm.  

B.3.6 În încăperile 22, 23,24, 26, și 27 de la etaj se prevăd pardoseli din parchet laminat, 
care se aşează pe un covor fonoizolant și o şapă autonivelantă, iar plintele sunt din 
material plastic.  

B.3.7 În restul încăperilor se prevăd pardoseli din gresie ceramică, care se vor executa cu 
rosturile de 2mm, umplute cu chit rezistent la dezinfectanţi.  

B.3.8 Cota relativă 0.000 indică nivelul pardoselei finite a parterului și corespunde cotei 
absolute pe planul general 46.30. 

B.4 TÂMPLĂRII 

B.4.1 Ferestrele, uşile şi vitraliile se vor proiecta din metaloplast (calitate superioară) cu 
geam dublu (termopan), termoizolate cu 5 camere şi miez din oţel zincat (cu punte termică 
la uşile exterioare şi ferestre) inclusiv pervazuri şi feronerie, accesoriile necesare, izolația 
termică şi hidrofugă a tocului și glafurilor.  

B.4.2 În centrala termică fereastra este proiectată cu geam unitar. Vitralile se vor executa 
din profile de aluminiu cu punte termică.  

B.4.3 Uşile interioare sunt proiectate pline (de tip Hormann), şi din metaloplast cu geamuri 
(calitate superioară). Uşile exterioare sunt proiectate pline, metalice, antifonice și 
rezistente la foc minim 45 min., cu deschidere batantă. 

B.4.4 Geamurile în cabinetele de încercări de laborator se vor proiecta din sticlă 
antiefracţie, sau din partea exterioară se vor monta grilaje din metal.  

B.4.5 La ferestrele de transmitere a documentelor în camera de înregistrare sunt 
proiectate pervazuri-masă pentru depunerea documentelor cu lățimea de 300mm. 

B.4.6 În depozitele de congelare şi refrigerare se folosesc uşi frigorifice, care se vor 
înzestra cu perdele din plastic. 

B.4.7 Pentru descărcare şi încărcarea produselor se foloseşte rampa hidraulică de 
egalizare cu clapă telescopică (analogică tipului Horman, HTL-2, 2500X2000). Golul 
pentru încărcare – descărcare se închide cu o uşă secţionată (analogică tipului Horman 
termoizolată 3 x 3 m), acţionată electric. 
 
B.5 FINISAJE EXTERIOARE 

B.5.1 În proiect se va prevede placarea cu plăci din gresie porţelanată  a scărilor 
exterioare de acces, a rampei de încărcare-descărcare şi a soclului.                                             
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B.5.2 Pereul se va acoperi cu pavele din beton cu grosimea de 40mm pe amestec uscat 
din ciment-nisip. Construcția pereului se va executa în așa fel ca să excludă pătrunderea 
apel sub fundații. 
 
B.6 FINISAJE INTERIOARE 

B.6.1 Finisajele pereților interiori se vor executa după cum urmează: 

a) Pereții despărțitori din zidărie de cărămidă se vor tencui cu mortar de ciment-nisip M50 
cu grăsimea de 40mm, armată cu plasă din 5Bp1 (150x150)mm. Pe tencuiala de mortar 
se va aplica un strat de amestec uscat de ipsos cu grosimea de 3mm și un strat final cu 
grosimea de 1mm. 

b) Se prevede vopsirea pereţilor cu vopseli lavabile în 2 straturi, cu tot complexul de 
lucrări adiţionale, inclusiv grunduirea. 

c) Placajul pereţilor cu plăci de faianţă se prevede pe toată înălțimea în blocurile sanitare, 
încăperile umede și în sala de încărcare-descărcare.  

B.6.2 Finisarea tavanelor se prevede după cum urmează: 

a) În încăperea ”1” tavanul se va tencui cu amestec uscat din ipsos cu grăsimea de 3mm 
(pe planșeul din beton armat), se va grundui și vopsi cu vopseli lavabile în 2 straturi. 

b) În celelalte încăperi se vor executa tavane din gips-carton (12.5mm) montat pe schelet 
metalic din profile zincate. Pe stratul de gips-carton se va aplica un strat final cu grosimea 
de 1mm, se va grundui și vopsi cu vopseli lavabile în 2 straturi. 

B.6.3 Tipurile lucrărilor de finisare interioare a pereților și tavanelor sunt prezentate în 
borderoul finisajelor interioare, care este prezentat în compartimentul CA, planșa 32.  
 
B.7 AMENAJAREA TERITORIULUI  

B.7.1 Amenajarea teritoriului este proiectată ținând cont de prevederile din proiectul de 
reconstrucție a Postului Vamal Sculeni, elaborat de ÎS ”URBANPROIECT”. 

B.7.2 Îmbrăcămintea din beton asfaltic se va execucta din două straturi. Stratul suport se 
va proiecta de beton asfaltic cu grosimea de 40mm din agregate mari, iar stratul de uzură 
de beton asfaltic cu grosimea de 60mm din agregate mici. 

B.7.3 Trotuarele se vor proiecta din pavele din beton cu grosimea de 50mm pe amestec 
uscat din ciment-nisip 1:3. 

 

C. EXECUTIA CONSTRUCTIEI 
 
C.1 LUCRĂRI DE TERASAMENTE 

C.1.1 Prevederi generale 

C.1.1.1 Prevederile prezentului capitol al Caietului de sarcini, care se referă la execuția 
lucrărilor de terasamente, sunt obligatorii pentru contractant și orice unitate de execuție 
care realizează lucrările de terasamente. El cuprinde condiţiile tehnice comune ce 
trebuie să fie îndeplinite la executarea debleelor, rambleelor, transporturilor, 
compactarea, nivelarea şi finisarea lucrărilor de terasamente, precum și controlul 
calităţii şi condiţiile de recepţie a lucrărilor de terasamente. 
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C.1.1.2 La executarea lucrărilor de terasamente se vor respecta prevederile proiectului 
de execuție şi a următoarelor documente normative în vigoare, în măsura în care ele 
completează prezentul Caiet de sarcini: 

*NCM F.01.03:2009 ”Reguli de execuție, controlul calității și recepția terenurilor de 
fundare și fundațiilor”; 

*NCM E.02.02:2016. „Fiabilitatea elementelor de construcții și terenurilor de fundații”; 

*NCM A.08.02:2014 ”Securitateа şi sănătatea muncii în construcţii”; 

*NCM A.06.02:2015 ”Executarea lucrărilor geodezice în construcții; 

*CниП 1.02.07- 87 «Инжинерные изыскания для строительства»; 

*ГОСТ 22733-2002 «Грунты. Метод лабораторного определения максимальной 
плотности»; 

*ГОСТ 5180-84 «Грунты. Метод лабораторного определения физических 
характеристик»; 

C.1.1.3 Având în vedere: 

*volumele lucrărilor de terasamente; 

*importanța și tehnicitate de execuție ridicată; 

*solicitarea unei mari precizii privind amplasarea și adâncimea de fundare;  

execuția lucrărilor de terasamente se va face numai pe baza fișelor tehnologice, ce 
vor conține toate datele necesare referitoare la operațiile ce urmează a se executa 
pentru a asigura atât controlul calității lucrărilor, cât și verificările și incercările care 
trebuie facute la fiecare fază de execuție. 

C.1.1.3 Fișele tehnologice se vor elabora obligatoriu de către contractant și se vor 
coordona cu responsabilul tehnic înainte de începerea lucrărilor. Fișele tehnologice vor 
cuprinde minim următoarele:  

*obiectul fișei; 

*lucrări pregătitoare necesare; 

*utilaje necesare; 

*materiale necesare; 

*fazele, ordinea și ritmul de execuție; 

*detalii tehnologice de executie; 

*organizarea tehnologică a punctului de lucru; 

*formațiile de lucru; 

*modul de asigurare și control al calității. 

 C.1.1.4 Contractantul va asigura, prin posibilităţile proprii sau prin colaborare cu 
laboratoare de specialitate, efectuarea tuturor analizelor de laborator și încercărilor 
rezultate din aplicarea prezentului Caiet de sarcini.                                        

C.1.1.5 Contractantul este obligat: 

*să efectueze, la cererea consultantului, verificări suplimentare (faţă de cele prevăzute 
în Caiet de sarcini), pe care proiectantul și beneficiarul le vor considera necesare pe 
parcursul execuției lucrărilor; 
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* să efectueze, la cererea consultantului pe parcursul execuției, masuri constructive 
adiacente legate de realizarea terasamentelor; 

*la execuția lucrărilor de terasamente, să asigure adoptarea măsurilor tehnologice şi 
organizatorice care să conducă la respectarea strictă a prevederilor prezentului Caiet 
de sarcini.                                                                                                          

C.1.1.6 In cazul în care se vor constata abateri de la prezentul Caiet de sarcini, 
consultantul va sista lucrările și va dispune corectarea abaterilor și luarea măsurilor 
care se impun. 

C.1.1.7 În cazul în care vreun rezultat provenit dintr-o verificare vizuală sau încercare 
efectuată pe parcurs, referitoare la rezistența, stabilitatea, durabilitatea sau 
funcționalitatea lucraritor, depasesc în sens defavorabil abaterile admisibile prevazute 
în proiect sau normativele în vigoare, decizia asupra continuării lucrărilor nu va putea fi 
luată decât pe baza acordului dat în scris de Managerul de proiect, cu avizui 
proiectantului. 

C.1.1.8 Este cu desavârsire interzis a se proceda la execuția de lucrări care să ascundă 
sau să înglobeze defecte ale structurilor de rezistență a solului sau care să împiedice 
accesul și repararea corectă sau consolidarea acestora. 

C.1.1.9 Dupa terminarea fiecarei faze de lucrari, delegații consultantului, 
contractantului, subcontractantului lucrărilor de terasamente, iar la finalizarea gropelor 
de fundație și pernelor de fundare și proiectantul sau inginerul geotehnician, vor intocmi 
procese-verbale de receptie calitativa a lucrărilor ascunse, în care se va consemna că 
execuția s-a desfasurat în conformitate cu prevederile, proiectului,normativelor și 
prezentului Caiet de sarcini. Totodată, în aceste documente se vor arăta eventualele 
remedieri ce se vor efectua pe parcurs în vederea obținerii calității necesare a lucrărilor 
și se vor preciza măsurile impuse pentru continuarea execuției.  

C.1.1.10 Obligația privind convocarea comisiei de recepție a lucrărilor ce devin ascunse 
sau ajunse în faze determinante îi revine contractantului, iar prezența parților 
semnatare, precum dirigintele de șantier, responsabilul tehnic și după caz proiectantul 
sau inginerul geotehnician este obligatorie.  

C.1.1.11 Nu se admite trecerea la о nouă fază de execuție îinainte de încheierea 
procesului- verbal referitor la faza precedentă, daca aceasta urmeaza să devină lucrare 
ascunsă. Dacă se constată neconcordanțe față de proiect sau față de prevederile 
documentelor normative în vogoare, se vor stabili și consemna măsurile necesare de 
remediere. După executarea remedierilor se va proceda la о nouă verificare și la 
incheierea unui nou proces verbal. 

C.1.7.12 Pe parcursul executării lucrărilor de terasamente contractantul are obligația de 
a solicita prezența proiectantului geotehnician pe șantier la atingerea cotei de fundare și 
ori de câte ori se constată neconcordanțe între prevederile studiului geotehnic și 
dispunerea straturilor și a caracteristicilor terenului.  

C.1.7.13 Rezultatele cercetărilor efectuate în timpul execuției lucrărilor de către 
proiectant, modificările stabilite, precum și concluziile asupra acurateței privind modul 
de executare a soluțiilor de fundare preconizate de proiectant se vor atașa la Cartea 
Tehnică a Constructiei și la studiul geotehnic pentru completarea acestuia. 

C.1.1.14 Având în vedere importanța deosebită a lucrărilor de terasamente pentru 
asigurarea siguranței protecției mediului și a funcționalității lucrării, atât beneficiarul, cât 
și contractantul (în peroada de garanție postrecepție) au obligația de a urmări 
comportarea în timp a lucrărilor de terasamente, luând măsuri pentru remedierea 
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deficiențeior care pot să apară și pentru menținerea obiectivelor în stare de funcționare. 

C.1.1.15 Dispozițiile de șantier date de Managerul de proiect sau Proiectant, cu 
respectarea documentelor legislative și normative în vigoare, au aceeași putere ca și 
proiectul de execuție, din punct de vedere al verificarilor calității ce urmează a fi 
executate. 

C.1.1.16 Înainte de începerea lucrărilor de terasamente se execută următoarele lucrări 
pregătitoare în limita amprizei: 

- curăţirea terenului de frunze, crengi, iarbă şi buruieni ;i alte deșeuri; 

- decaparea şi depozitarea pământului vegetal; 

- decaparea şi depozitarea betonului asfaltic și înlăturarea pietrelor şi a altor materiale de 
pe teren. 

- lucrări de organizare a şantierului – împrejmuirea şantierului și construcţia obiectelor 
provizorii de infrastructura. 

C.1.1.17 Curăţirea terenului de frunze, crengi, iarbă, buruieni şi alte materiale se face pe 
întreaga suprafaţă a amprizei.  

C.1.1.18 Decaparea pământului vegetal se face pe întreaga suprafaţă a amprizei, iar când 
apar şi alte produse care sunt improprii vor fi depozitate în depozit definitiv. Pământul 
vegetal va fi dus într-un depozit provizoriu în vederea reutilizării sale. 

C.1.1.19 În porţiunile unde apele superficiale se pot scurge spre ampriza lucrării, acestea 
trebuie abătute prin şanţuri de gardă care să colecteze şi să evacueze apa în afara 
amprizei. 

C.1.1.20 Materialele provenite din demolare vor fi strânse pentru a fi evacuate în depozitul 
autorizat cel mai apropiat, transportul fiind în sarcina antreprenorului. 

C.1.1.21 Contractantul nu va trece la execuţia terasamentelor înainte ca Managerul de 
proiect să constate şi să accepte execuţia lucrărilor pregătitoare enumerate în prezentul 
subpunct. Această acceptare trebuie să fie în mod obligatoriu menţionată printr-un proces-
verbal de lucrări ascunse, care se va cuprinde în Cartea Tehnică a Construcţiei. 

C.1.2 Executarea terasamentelor 

C.1.2.1 Conform concluziei raportului geotehnic No 19/06, pe terenul de construcție la 
cota amplasării fundației persistă argilă nisipoasă. Reieșind din cotele sistematizării pe 
verticală, în zona amplasării construcției se va amenaja o pernă din argilă nisipoasă cu 
grosimea de 1.5m, pînă la cota 44.30. 
C.1.2.2 Înainte de începerea lucrărilor de terasamente contractantul va executa pichetajul 
conform planurilor de trasareşi a reperilor de trasare. Odată cu realizarea pichetajului, în 
afara axelor (umpluturilor, reprofilare maluri, drumuri, etc.), contractantul va materializa 
prin ţăruşi şi şabloane următoarele: 

- înălţimea umpluturii în ax; 

- punctele de intersecţie ale taluzurilor cu terenul natural (ampriza); 

- înclinarea taluzurilor. 

C.1.2.3 Contractantul este răspunzător de buna conservare a tuturor picheţilor şi reperelor 
și de a-i restabili dacă este necesar.  

C.1.2.4 În caz de necesitate, scoaterea lor în afara amprizei lucrărilor este efectuată de 
către contractant, pe cheltuiala şi răspunderea sa. Această operaţie nu poate  totuşi să fie 
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efectuată decât după ce se obţine aprobarea în scris a Managerului de proiect, cu cel 
puţin 24 ore în avans. 

C.1.2.5 Cu ocazia pichetajului vor fi identificate şi toate instalaţiile subterane şi aeriene, 
electrice sau de altă natură, aflate în ampriza lucrărilor, în vederea mutării sau protejării 
acestora conform documentaţiilor (avizelor) tehnice. 

C.1.2.6 După îndepărtarea stratului vegetal, se va face de către contractant o cartare a 
amprizei decapate şi se va prezenta Manajerurului de proiect pentru a se compara cu 
datele din proiect.  

C.1.2.7 În cazul în care pe ampriza lucrărilor apar lentile de mâl sau de pământuri moi, cu 
exces de umiditate (fapt se va consemna într-un proces-vrbal semnat de părţi şi 
proiectant), grosimea de material ce se va îndepărta prin excavare, iar modul de tratare a 
zonei respective va fi indicată de proiectant, pentru fiecare caz în parte.  

C.1.2.8 Nu se vor execută lucrări de terasamente pe timp de ploaie sau ninsoare.  

C.1.2.9 Execuţia umpluturilor trebuie să fie întreruptă în cazul când calităţile lor minimale, 
definite prin proiect şi prezentul Caiet de Sarcini, vor fi compromise de intemperii. Execuţia 
nu poate fi reluată decât după un timp fixat de Managerul de proiect, la propunerea 
contractantului. 

C.1.2.10 Modalitatea de execuție a pernei din argilă nisipoasă: se compactează solul 
pe toată suprafaţa gropii cu compactorul cu rulouri, în straturi. Grosimea fiecărui strat 
compactat va fi  nu mai mare de  30cm. În calitate de sol se va folosi argila nisipoasă  
cu umiditatea optimă  W=0.17.  De la fiecare strat  se vor prelua probe pentru verificare 
pînă la obținerea densității solului compactat γsk=1.65t/m2. Caracteristicile solului în 
pernă după compactare trebuie sa fie: γ=2.0t/m2, c=20kPa, φ=24°, E=20MPa. 
C.1.2.11 Împrăştierea manuală se execută în locuri înguste (neaccesibile utilajelor de 
împrăştiat) în straturi uniforme cu grosimea de la 10 cm la 20 cm de muncitori cu lopata. 

C.1.2.12 Împrăştierea mecanică se execută în spaţii largi, în straturi uniforme de grosime 
15 ÷ 30 cm, cu buldozer pe tractor pe şenile de 100 ÷ 180 CP. 

C.1.2.13 Procurarea, depozitarea și transportarea solului (argilei) pentru umpluturi intră în 
obligațiile contractantului. 

C.1.3 Compactarea umpluturilor 

C.1.3.1 Compactarea solul în umpluturi se va efectua pe toata suprafaja terenului cu un 
cilindru compactor, în straturi cu grosimea fiecărui strat compactat nu mai mare de 20-
30cm şi umiditatea optima W=0.17. Din fiecare strat se vor preleva probe pentru verificare 
pâna la obţinerea densităţii solului compactat ysk=l ,65t/m2.  

C.1.3.2 Compactarea cu maiul de mână a umpluturilor, executate în straturi sau înclinate, 
se va executa în locuri neaccesibile utilajelor mecanice de compactare. Cu maiul mecanic 
se vor compacta umpluturile în straturi succesive de 20 ÷ 30 cm grosime. 

C.1.3.3 Executantul lucrării, prin laboratorul acreditat şi acceptat de Managerul de proiect, 
va asigura pe tot timpul execuţiei umpluturii verificarea calităţii compactării terasamentelor 
iar rezultatele se vor consemna în buletine de încercări şi înregistra în Cartea Tehnică a 
Construcţiei. Orice neconcordanţă cu prevederile proiectului şi a prezentului Caiet de 
Sarcini va fi adusă la cunoştinţa proiectantului şi Managerul de proiect. 

C.1.3.4 Verificarea de bază a compactării se va face prin determinări ale greutăţilor 
volumetrice şi umidităţilor, prin prelevarea de probe pentru fiecare tip de pământ şi pentru 
fiecare strat compactat în lucrare. Punctele în care se fac verificări vor fi uniform 
repartizate în aria lucrări. 
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C.1.3.5 Odată cu verificarea calităţii compactării se va determină şi granulozitatea şi 
plasticitatea pământurilor compactate. 

C.1.3.6 Nu se va trece la punerea în operă a stratului următor dacă stratul verificat nu 
îndeplineşte prescripţiile proiectului şi a prezentului Caiet de Sarcini. 

C.1.3.7 Managerul de proiect poate impune verificări suplimentare, în cazul în care vizual 
calitatea compactării pare a nu fi corespunzătoare.  

C.1.3.8 În spaţii înguste sau în apropierea construcţiilor din beton la compactare se pot 
folosi maiuri mecanice tip broască cu 3 – 5 treceri pe aceeaşi urmă, cu viteze de 0,4 km/h 
pentru strate cu grosimi de 0,25 ÷ 0,30m. 

C.1.3.9 Compactarea în plan înclinat a taluzurilor platformei umpluturilor se va executa cu 
tăvălugul sau cu excavatorul cu dispozitiv bătător tip mai, montat pe braţ. 

C.1.3.10 În ce priveşte lăţimea platformei umpluturilor şi cotele de execuţie, abaterile limită 
faţă de proiect sunt: 
- la lăţimea platformei    5 cm faţă de ax; 
      10 cm  la lăţimea întreagă; 
- la cotele de nivelment:   5 cm cu excepţia cotei în axul umpluturei, la care nu se 
admit toleranţe negative. 
C.1.3.11 Toate golurile apărute în rezultatul execuției lucrărilor de terasamente, precum 
puțuri, excavații excesive, gropi dupa scoaterea buturugilor și rădăcinilor, etc., vor fi 
umplute cu pământ bun (rezervat) pentru umplutură și compactate metodic conform 
prevederilor prezentului capitol pentru a obține densitatea  Ɣ=l,65t/m3. 

Nu se vor execută lucrări de terasamente pe timp de ploaie sau ninsoare.  

C.1.4 Săpături pentru conducte şi cabluri 

C.1.4.1 Șanțurile pentru pozarea conductelor și cablurilor se vor executa astfel încât să 
permită instalarea în condiţii optime a conductelor, cu o adâncime suficientă pentru a evita 
deteriorarea conductei prin îngheţ. Adâncimea de îngheţ pentru fiecare caz în parte este 
cea indicată în proiect. 

C.1.4.2 Pământul rezultat din săpătură se va depozita pe o singură parte a tranşeei la 
distanţa minimă de 50 cm de marginea acesteia.  

C.1.4.3 Pământul vegetal va fi depozitat separat de restul pământului excavat, fiind 
interzisă folosirea lui la umpluturi. Pământul vegetal se va folosi numai pentru acoperirea 
umpluturilor. 

C.1.4.4 Materialul excavat din şanturi va fi manevrat cu grijă, avându-se în vedere 
depozitarea separată a deșeurilor de asfalt, pietre sparte și beton de materialul granular al 
pământului natural. 
 C.1.4.5 Șanțurile în care se vor poza conducte de apă și canalizare se vor compacta cu 
maiul de mână până la obținerea densităţii solului compactat Ɣ=l,65t/m3. Prelevarea 
eșantioanelor pentru încercări se vor efectua la fiecare 30m de șanț, ori la indicația 
consultantului. 

C.1.4.6 Înainte de pozarea conductelor se va perfecta un proces-verbal de execuție a 
șanțurilor, care se va semna de către consultant (responsabil tehnic), contractant 
(dirigintele de șantier) și după caz de subcontractat, care va fi în mod obligatoriu cuprins în 
Cartea Tehnică a Construcţiei. 

C.1.4.7  După finalizarea lucrărilor de terasamente pentru pozarea conductelor și 
cablurilor, se va efectua ridicarea topografică de execuție a lucrărilor de terasamente, 
separat pentru fiecare tip de rețele cu întocmirea desenelor (planurilor) de execuție, 
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care se vor anexa la Cartea Tehnică a Construcției și se va depune în fondul geodezic. 

C.1.4.8  La procesul-verbal de execuție a șanțurilor se vor anexa, obligatoriu, buletinele de 
încercări a solului sub conducte (după caz) și ridicarea topografică a șanțurilor cu 
desenele (planurile) de execuție, care vor fi semnate de dirigintele de șantier responsabilul 
tehnic și subcontractant, după caz.  

C.1.5 Acoperirea  cu pământ vegetal şi înârbirea 

C.1.5.1 Lucrările de protejare a taluzurilor se vor executa imediat după efectuarea finisării 
(profilării ) lor. Îmbrăcarea cu pământ vegetal şi însămânţarea se vor execută ori de câte 
ori pământul ce trebuie protejat nu conţine substanţe care să asigure încolţirea şi 
dezvoltarea vegetaţiei. 

C.1.5.2 Înfrăţirea pământului vegetal pe taluzul terasamentului se asigură prin trepte de 
înfrăţire. Executarea treptelor de înfrăţire se face de sus în jos, iar pământul vegetal se 
aşterne de jos în sus. 

C.1.5.3 Grosimea stratului de pământ vegetal este de 10 cm. Pământul vegetal trebuie să 
fie fărâmiţat, curăţat cu grijă de pietre, rădăcini sau iarbă şi umectat înainte de răspândire. 

C.1.5.4 După aşternerea pământului vegetal se va executa însămânţarea pentru 
înierbare. Reţeta de seminţe se va stabili în fiecare caz în parte, funcţie de natura 
pământului ce constituie terasamentele respective, de climă, expunere la intemperii, etc. 

C.1.5.5 După însămânţare taluzul este greblat şi tasat cu un mai plat sau cu un rulou. 

C.1.5.6 Executarea lucrărilor de îmbrăcare cu pământ vegetal se va suspenda pe timp de 
ploaie. 

C.1.5.7 În lipsa precipitaţiilor atmosferice, contractantul este obligat să întreţină umiditatea 
pe o perioadă de minimum 30 zile prin stropire cu apă. 

 

C.2. FUNDAŢII 

C.2.1 Săpături pentru fundaţii 

C.2.1.1 La executarea lucrărilor de fundații se vor respecta prevederile proiectului de 
execuție şi a următoarelor documente normative în vigoare, în măsura în care ele 
completează prezentul Caiet de sarcini: 

- NCM F.01.03:2009 ”Reguli de execuție, controlul calității și recepția terenurilor de 
fundare și fundațiilor”; 

- CP F.01.02-2008 ”Proiectarea și construcția temeliilor și fundațiilor pentru clădiri și 
instalații”; 

- NCM F.02.03:2005 ”Executarea, controlul calității și recepția lucrărilor din beton și 
beton armat monolit”; 

- NCM A.08.02:2014 ”Securitateа şi sănătatea muncii în construcţii”; 

C.2.1.2 Înaintea începerii execuţiei lucrărilor de fundaţii, trebuiesc terminate lucrările 
pregătitoare pentru fundaţii şi anume: 

- trasarea axelor fundaţiilor cu marcarea axelor în teren; 

- executarea săpăturilor; 

- dezafectarea instalaţiilor existente pe amplasament (după caz); 
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- coborarea nivelului apelor freatice (după caz) pentru a permite executarea în uscat a 
fundaţiilor; 

- verificarea axelor fundaţiilor şi a situaţiei găsite în teren în comparaţie cu cea prezentată 
în proiect; 

C.2.1.3  La finalizarea lucrărilor pregătitoare contractantul va întocmi un proces - verbal de 
recepţie a terenului de fundare (care se va ataşa și înregistra în Cartea Tehnică a 
Construcţiei) în prezenţa: 

*responsabilului tehnic; 

*specialistului geotehnician; 

*proiectantului de rezistență; 

*dirigintelui de șantier. 

C.2.1.4   Trasarea lucrărilor de fundaţii face parte din trasarea lucrărilor de detaliu şi 
anume:  

*fixarea în plan a axelor fundaţiilor cu abatere admisă 10 mm; 

*poziţionarea pe verticală a fundaţiilor faţă de cota de nivel se admite cu o abatere 
maximă de 10mm; 

C.2.1.5  La executarea fundaţiilor se vor respecta următoarele cerințe: 

- materialele folosite trebuie să corespundă cu prevederile din proiect și să dispună de 
certificate de conformitate; 

- măsurile de tehnică a securitaţii muncii; 

- normele generale de protecţie împotriva incendiilor; 

C.2.1.6  La executarea săpăturilor pentru fundaţii trebuie să se aibă în vedere 
următoarele: 

- menţinerea echilibrului natural al terenului în jurul gropii de fundaţie sau în jurul 
fundaţiilor executate pe o distanţă suficientă, astfel încât să nu se pericliteze instalaţiile şi 
construcţiile învecinate; 

- în cazul în care turnarea betonului în fundaţie nu se face imediat după executarea 
săpăturii, în terenurile sensibile la acţiunea apei, săpătura va fi oprită la o cotă mai ridicată 
decât cota finală cu 20 – 30 cm pentru a impiedica modificarea caracteristicilor fizico-
mecanice ale terenului de sub talpa fundaţiei. 

C.2.1.7  În cazul în care în aceeaşi incintă se execută mai multe construcţii apropiate, 
efectuarea lucrărilor se va face astfel încât să se asigure executarea fundaţiilor, începând 
cu cele situate la adâncimea cea mai mare, iar săpăturile să nu influenţeze constructiile 
sau instalaţiile executate anterior şi să nu afecteze terenul de fundare al viitoarelor lucrări 
învecinate.  

C.2.1.8  În cazul în care obiectele sunt relativ apropiate, iar amprizele de săpătură ale 
acestora se intersectează, planurile de săpătură ca şi săpăturile propriu-zise vor fi 
executate ca pentru un singur obiect.  

C.2.1.9  Săpăturile ce se execută cu excavatoare nu trebuie să depăşească, în nici un 
caz, profilul proiectat al săpăturii. 

C.2.1.10  Dimensiunile în plan, cotele şi gradul de planeitate sau prelucrare a suprafeţelor 
săpăturilor vor asigura condiţiile tehnologice, de securitate a muncii şi calitate a lucrărilor. 
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C.2.1.11  Dacă nu se specifică altfel în altă parte, nici un punct de pe suprafaţa lucrărilor 
terminate nu se va situa mai sus cu +5 cm sau mai jos cu - 5 cm de suprafaţa proiectată. 
Între aceste limite de toleranţă suprafaţa va trebui să fie netedă şi regulată. 

C.2.1.12  În cazul terenurilor sensibile la acţlunea apei săpătura de fundare se va opri la 
un nivel superior (cu 0,15 - 0,25 m) cotei prevăzute în proiect. Săparea şi finisarea acestui 
ultim strat se va face imediat înainte de începerea execuţiei fundaţiei. 

C.2.1.13  Dacă pe fundul gropii la cota de fundare apar crăpături în teren, măsurile 
necesare în vederea fundării se vor stabili de către proiectant şi  inginerul geotehnician 
prin modificări la proiect. 

C.2.1.14  În cazul unei umeziri superficiale, datorită precipitaţiilor atmosferice 
neprevazute, fundul gropii de fundaţie trebuie lăsat să se zvânte înainte de începerea 
lucrîrilor de executare a fundaţiei (betonare), iar dacă umezirea este putemică se va 
îndepărta stratul de noroi. 

C.2.1.15  Schimbarea cotei fundului gropii de fundare, în timpul execuţiei, se poate face 
numai cu acordui proiectantului, având în vedere urmatoarele: 

- ridicarea cotei fundului gropii, faţa de proiect, se face dacă se constată, în cursul 
executării săpăturilor pentru fundaţii, existenţa unui teren bun de fundare la o cotă 
superioară celei menţionate în proiect. 

- coborarea cotei fundului gropii de fundare sub cea prevăzută în proiect se face dacă se 
constată o neconcordanţă a terenului cu studiul geotehnic întocmit pe amplasament. 

C.2.1.16  Orice modificări de cote faţă de proiect se vor consemna într-un proces - verbal 
de lucrări ascunse care va fi semnat de contractant, responsabilul tehnic,  proiectant şi de 
inginerul geotehnician. 

C.2.1.17  Turnarea betonului în fundaţii se va executa de regulă imediat după atingerea 
cotei de fundare din proiect sau a unui strat pentru care proiectantul îsi dă acordul 
(semnând procesul-verbal de recepție a groapei de fundație) privitor la posibilitatea de 
fundare a construcţiei respective. 

C.2.1.18  Pe parcursul executării lucrărilor contractantul are obligaţla de a solicita 
prezenţa proiectantului şi inginerului geotehnician pe şantier la atingerea cotei de fundare. 

C.2.1.19  Rezultatele studiilor geotehnice suplimentare efectuate pe durata execuţiei 
lucrarilor de către inginerul geotehnician, modificarile stabilite se vor ataşa la Cartea 
Tehnică a construcţiei. 
 
C.2.2 Betonarea fundaţiilor 

C.2.2.1  Executarea lucrărilor de betonare a fundaţiilor poate să înceapă numai dacă sunt 
îndeplinite următoarele condiţii: 

(i) În execuția fundațiilor se vor utiliza numai materiale ce dispun de certificate de 
conformitate sau pentru care există evaluări tehnice, conform prevederilor art.24 din 
Legea nr.721-XIII din 02.02.96 ”Privind calitatea în construcţii”. 
(ii) Să existe fişa tehnologică pentru betonarea fundaţiilor la PIF Sculeni, întocmită de 
contractant, care trebuie să cuprindă: 

- precizarea obiectului fişei; 

- lucrările pregătitoare ce se impun; 

- utilajele necesare, rezervele acestora, materialele necesare; 
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- fazele, ordinea şi ritmul de execuţie; 

- detalii tehnologice necesare asigurării calitaţii lucrării, organizarea tehnologica a 
punctului de lucru; 

- măsuri tehnico-organizatorice suplimentare impuse în cazul unor condiţii climatice 
deosebite; 

- modul de asigurare a supravegherii execuţiei; 

- programul de control al calităţii lucrărilor pe faze; 

- locul de dirijare a eventualelor transporturi de beton refuzate; 

- măsuri de protecţie contra incendiilor şi norme de tehnică a securităţii. 

(iii) Înainte de începerea lucrului sunt instruite, de către dirigintele de şantier, echipele de 
lucru conform prevederilor fişei tehnologice; 

(iv) Sunt recepţionate calitativ lucrările de săpături, cofraje şi armături, după cum 
urmează: 

a) la terminarea execuţiei săpăturilor pentru fundaţii se va întocmi un proces -verbal 
distinct, de lucrări ascunse, în prezenţa proiectantului, inginerului geotehnician şi 
responsabilului tehnic, în urma căruia se poate da acceptul (sau nu) contractantului de 
turnare a betonului în fundaţii. 

b) la terminarea lucrărilor de cofraje se va verifica: 

*alcătuirea elementelor de susţinere şi sprijinire; 

*încheierea corectă a elementelor cofrajelor şi asigurarea etanşeităţii acestora; 

*dimensiunile interioare ale cofrajelor în raport cu cele ale elementelor ce urmează a se 
betona; 

*poziţia cofrajelor în raport cu cea a elementelor corespunzătoare situate la nivele 
inferioare; 

*poziţia golurilor. 

c) la terminarea montării armăturilor se va verifica: 

*numărul, diametrul şi poziţia armăturilor în diferite secţiuni transversale ale elementelor 
structurii; 

*distanţa dintre etrieri, diametrul acestora şi modul lor de fixare; 

*lungimea porţiunilor de bare care depaşesc reazemele sau care urmează a fi înglobate în 
elemente ce se toarnă ulterior; 

*poziţia înnădirilor şi lungimile de petrecere a barelor; 

*calitatea sudurilor; 

*numărul şi calitatea legăturilor dintre bare; 

*dispozitivele de menţinere a poziţiei armăturilor în cursul betonării; 

*modul de asigurarea a grosimii stratului de acoperire cu beton şi dimensiunile acestuia; 

*poziţia, modul de fixare, dimensiunile pieselor înaglobate. 

 (v)  Pregătirea suprafeţelor de beton turnat şi întărit, care vor veni în contact cu betonul 
proaspăt, asigurându-se rugozitatea necesară unei bune legături între cele două betoane 
stabilite, după caz, şi pregătite măsurile ce vor fi adoptate pentru continuarea în cazul 
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apariţiei unor situaţii accidentale (staţie de betoane, mijloace de transport de rezervă, 
sursa de energie, materiale pentru protejarea betonului, condiţiile de creare a unui post de 
lucru, etc.). 

(vi) Nu se întrevede posibilitatea apariţiei unor condiţii atmosferice deosebite (ger ploi 
abundente, furtună). 

(vii) În cazul fundaţiilor sunt prevăzute măsuri de dirijare a apelor provenite din precipitaţii, 
încât acestea să nu se poată acumula în zonele ce urmează a se betona.  

C.2.2.2 În baza verificării îndeplinirii condiţiilor de mai sus se va consemna aprobarea 
betonării de către  responsabilul tehnic şi proiectant, în conformitate cu prevederile 
programului de control al calitaţii şi durabilităţii construcţiilor. 

C.2.2.3 Aprobarea începerii betonării, trebuie să fie confimată pe baza unor noi verificări 
în cazurile în care: 

- au intervenit evenimente de natură să modifice situaţia constatată la data stabilită; 

- betonarea nu a început în intervalul de 10 zile de la data stabilită; 

- înainte de turnarea betonului, trebuie verificată funcţionarea corectă a     utilajelor pentru 
transport local şi pentru compactarea betonului. 

C.2.2.4 Se interzice începerea betonării, înainte de efectuarea verificărilor şi măsurătorilor 
indicate mai sus. 

C.2.2.5 Lucrările de execuţie a fundaţiilor se vor începe după: 

- prezentarea buletinelor de încercări de laborator a terenului de fundare, care vor 
confirma rezultatele prevăzute de proiectul de execuţie; 

- perfectarea procesului-verbal de lucrări ascunse conform prevederilor din Cartea 
Tehnică a Construcţiei; 

- perfectarea releveului terenului de fundare cu dimensiunile reale. 

C.2.2.6 Fundaţiile sunt proiectate din beton armat monolit (clasa B15), cu izolarea 
hidrofugă verticală din mastic de bitum şi izolaţia hidrofugă orizontală din mortar de ciment 
M100. Sub fundaţii se va prevedea un strat de nisip de 10cm și o şapă egalizatoare de 
beton B3.5 de 10 cm grosime. 

C.2.2.7 Pentru poziţionarea cât mai exactă a prizoanelor de ancoraj în fundaţii se va 
realiza un şablon din profile metalice şi plăci din tablă groasă, care se va recupera (sau 
nu) după betonarea fundaţiilor din beton armat monolit.  

C.2.2.8 Săparea şi turnarea fundaţiilor este una clasica, betonul se va turna obligatoriu 
cu pompa de beton.  

C.2.2.9 Având în vedere că construcţia este pe schelet metalic trebuie ţinut cont de câteva 
lucruri în mod special: 

*în primul rând toate fundaţiile trebuie sa fie perfecte în plan orizontal şi acest lucru se 
face cu un aparat special cu laser, având în vedere că la fiecare stâlp se face o fundaţie; 

*în al doilea rând prizoanele care ies din fundaţii de care se prind stâlpii (din euro-profile) 
trebuie sa fie perfect centrate pe axe altminteri pereţii nu vor fi drepţi. 

C.2.2.10 Recepția fundațiilor se va efectua de o comisie constituită din dirigintele de 
șantier (care predă lucrarea), proiectantul de rezistență și responsabilul tehnic. În 
rezultatul recepției se va întocmi un proces-vrbal de lucrări ascunse, conform prevederilor 
din Cartea Tehnică a Construcţiei. 
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C3  STRUCTURA METALICĂ DE REZISTENŢĂ 

C.3.1 Construcţii metalice 

I. Confecționarea construcțiilor metalice 

C.3.1.1 Structura de rezistenţă a modulului  pentru control produse este prevăzută din 
profile de metal cu stâlpi fixaţi prin prezoane ancorate în fundaţia din beton.  

C.3.1.2 Structura metalică se va executa din subansamble din europrofile, debitate şi 
asamblate în ateliere specializate, sablate, grunduite şi vopsite un strat (al doilea strat se 
va vopsi după montare), transportate şi apoi montate în şantier.     

C.3.1.3 Subansamblele structurii  metalice mai întâi se confectioneaza într-un atelier 
specializat şi anume:  

- se debitează europrofilele la dimensiunile şi unghiurile prevăzute în proiect;  

-se fac găurile în europrofilele;  

-se sudează flanşele şi întăriturile din diferite dimensiuni de tablă care se taie în prealabil 
cu un aparat cu plasma şi sunt găurite la o masina de găurit radială,  

-dupa ce s-au sudat toate piesele pe europrofile (stâlpi şi grinzi), se curăţă prin sablare şi 
se efecxtuiază protecţia anticorozivă.  

C.3.1.4 După confectionare subansamblele (care intra în structura modulului), se vor 
transportă cu un treiler pe şantier unde se va efectua  montajul propriu-zis.  

C.3.1.5 Subansamblele structurii metalice se vor monta obligatoriu de  o echipă de 
muncitori specializaţi în lucru la înaltime şi bineinteles cu utilajele aferente, respectiv 
macarale, nacele, mașini de înșurubat, aparate de sudură şi multe alte aparate şi unelte.            
C.3.1.6 Structura de rezistenţă este concepută a fi realizată pe subansamble, care se vor  
suda în totalitate mecanizat în uzină, fiind asamblate ulterior la faţa locului cu şuruburi de 
montaj şi sudate de către personal calificat și atestat conform normativelor în vigoare în 
Republica Moldova.  

C.3.1.7 Îmbinarea elementelor structurii se va face în noduri cu sudură de colt de 0.7tmin, 
unde tmin este grosimea minimă a elementelor din îmbinare. Sudura se va face cu electrozi 
superbazici de către personal autorizat. Sudurile se vor verifica calitativ prin metode 
impuse de normativele în vigoare în Republica Moldova din domeniu. 

C.3.1.8 Protecția anticoroziva se va realiza prin procedeul "Zincare termică" pe toate 
suprafețele profilelor laminate şi table. Suprafețele afectate de sudura se vor proteja prin 
galvanizare la rece cu pasta de zinc aplicată pe aceste suprafețe.  

C.3.1.9 Protecția antifoc a construcțiilor metalice se va efectua prin grunduire și vopsire 
ignifugă, inclusiv  se va efectua restabilirea protecţiei anticorozive şi antiincendiu după 
montare.  
C.3.1.10 Protecția anticorosivă și antifoc se vor realiza după o curăţire prealabilă prin 
sablare a tuturor suprafețelor. Protecția anticorosivă va asigura durata de protecție de 
peste 25 ani. 

C.3.1.11 Execuția protecției anticorozive și antifoc a construcțiilor metalice se va efectua 
conform conform următoarelor normative și  standarde: 

- NCM E.04.04:2016 ”Protecția contra mediului ambiant. Proiectarea protecției 
anticorozive a construcțiilor”; 

- CP E.04.04-2005 ”Executarea lucrărilor de izolare,protecție și finisare a construcțiilor”; 
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- CP E.04.03-2005 ”Protecția anticorozivă a construcțiilor și instalațiilor”; 

- СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от корозии» 

- ГОСТ 9.402-80* ЕСЗКС «Покрытия лакокрасочные. Подготовка металических 
поверхностей перед окрашиванием.» 

- ГОСТ 9.032-74* «Единная система защиты от корозиии старения. Покрытия 
лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения».    

II. Controlul confecționării construcțiilor metalice 

C.3.1.10  La întreprinderea de uzinare se va efectua controlul tehnic de calitate după 
fiecare faza de prelucrare insistându-se la verificarea după debitare, după prelucrare, după 
asamblare şi după sudare, cu scopul de a preveni introducerea în fabricație a unor 
materiale sau piese necorespunzătoare exigențelor de calitate prescrise în proiectul de 
execuție și prezentul caiet de sarcini şi de a avea asigurate condiții necesare pentru 
efectuarea unor suduri de calitate, iar în final a unor subansambluri la nivelul exigentelor 
impuse prin proiectiul de execuție și normativele în vigoare. 

C.3.1.11  Contractantul sau delegații lui pot participa la orice fază de control tehnic de 
calitate, anunțând despre această intenție întreprinderea de uzinare. 

C.3.1.12  Controlul tehnic de calitate se va efectua în toate fazele de prelucrare de către 
personal autorizat şi competent al întreprinderii de uzinare. 

C.3.1.13  Toate sudurile executate trebuie sa fie accesibile controlului, în care scop 
se recomanda practicarea controlului parțial al calității sudurilor la care controlul 
integral final nu mai este posibil datorită formei constructive a construcției sau a 
elementului de construcție. Toate sudurile prezentate la control trebuie sa fie 
curatate de zgura, de stropi şi neacoperite cu vopsea. 

C.3.1.14  Contractantul va verifica respectarea condițiilor de uzinare menționate la pct. 
C.3.1.3 atât în procesul confecționare cât și la elementelor metalice și 
subansamblurilor. 

C.3.1.15  Toate elementele de construcție din otel trebuie sa fie recepționate înainte de 
livrare, prin organele de control tehnic de calitate al întreprinderii de uzinare. 

C.3.1.16  Recepția în întreprinderea care uzineaza elementele de construcție se 
face după încheierea tuturor fazelor de uzinare, inclusiv aplicarea straturilor de 
protecție anticorosivă prevăzute a fi executate la întreprinderea de uzinare. 

C.3.1.17  Rezultatele verificărilor efectuate atât pe parcursul uzinării cat şi la 
recepția în uzina, se vor consemna în certificatele de calitate eliberate de uzină în 
conformitate cu dispozițiile legale  în vigoare. 

C.3.2 Montarea construcțiilor metalice 

C.3.2.1 Înaintea începerii lucrărilor de montare a construcțiilor metalice, contractantul 
(executantul montajului) va întocmi fișe tehnologice de montare a construcțiilor metalice 
care va cuprinde următoarele: 

- tehnologia de motaj; 

- tehnologia de asamblare - sudare a îmbinarilor sudate pe șantier; 

- tehnologia de execuție a îmbinărilor. 

C.3.2.2 Fișa tehnologică de montare a construcțiilor metalice se va elabora pentru modului 
de control produse, care va corespunde prevederilor proiectului de execuție, Caietului de 
Sarcini și normativelor în vigoare și care se vor coordona cu responsabilul tehnic. 
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C.3.2.3  Elementele de construcție și subansamblele, gata confecționate, se vor 
transporta pe şantier cu un camion special adaptat pentru aceste construcții metalice.  

C.3.2.4  Transportarea elementelor metalice, subansamblelor sau a pieselor detasate 
finite, se va face în așa fel încât acestea să nu se deformeze, apa să nu stagneze pe 
piesele metalice, iar părțile neprotejate prin vopsire să fie apărate de rugină.   

C.3.2.5  Descărcarea, manipularea și depozitarea pieselor, elementelor și 
subansamblurilor pe șantier se va face în așa fel încât să se evite deteriorarea, 
suprasolicitarea sau deformarea acestora, precum și să fie ușor identificate la montaj.                

C.3.2.6  Montajul construcțiilor metalice se va realiza pe elemente sau subansambluri în 
funcție de posibilitățile concrete de ridicare la pozitie. 

C.3.2.7 O atentie deosebită se impune verificărilor topometrice corecte la cotele din 
proiect, cu abatere de 1 mm de la planeitate a tuturor elementelor de sustinere, precum 
stâlpii metalici înglobati, alte piese de reazăm, unde începe montajul propriu-zis.  

C.3.2.8  Se interzice sudarea la temperatura de sub 5C, iar în caz ca va fi necesar să se 
sudeze la temperaturi mai joase, contractantul cu acordul proiectantului va intocmi o 
tehnologie de sudare specială pentru acest caz. 

C.3.2.9 Se interzice sudarea de piese auxiliare de montaj (urechi, cîrlige, etc.) de piesele 
și subansamblele de rezistență ale structurii sau găurirea acestora fără aprobarea scrisă a 
proiectantului.                                                                                                                                  

C.3.2.10 Înainte de montarea unei piese în poziția din proiect se va face o măsurare 
corectă a distanței dintre piesele între care trebuie, sau de care trebuie fixată și se va 
compara cu aceea a piesei ce se monteaza. În caz de nepotrivire, contractantul poate 
face ajustările necesare, dacă acestea nu afectează rezistența piesei sau structurii cu 
avizul proiectantului.                                                                                                     

C.3.2.11 Poziția corectă a pieselor ce se montează ca și dimensiunile construcțiilor 
metalice se verifică în timpul montajului prin măsuratori repetate.                                                  

C.3.2.12 Lucrările de sudare pe șantier vor fi conduse și verificate permanent de un 
inginer responsabil de sudura atestat, sau de dirigintele de șantier dacă acesta este 
atestat ca responsabil cu sudura, iar sudorii vor dispune de certificat de atestare. 

C.3.2.13 Sudorii care vor executa sudurile de montaj pe șantier, vor trebui școlarizati și 
instruiți și apoi supuși unor probe practice executate în poziția în care vor suda pe șantier 
după care vor fi autorizați să execute numai acele cordoane de sudură pentru care au 
dovedit însușirea cunostințelor teoretice și practice.  

C.3.2.14 Fiecare sudor autorizat va avea un certificat sau poanson cu un numar înregistrat 
la contractant, cu care va marca fiecare cordon de sudură executat de el. Nu se admite a 
se folosi la execuția lucrărilor de sudare a sudorilor neautorizați sau care să nu foloseasca 
poansonul de marcaj. 

C.3.2.15 Sudorii ce vor executa îmbinarile sudate la montaj pe șantier trebuie să fie în 
masură să execute în bune condiții cusăturile sudate în orice poziție de sudare și pentru 
orice tip de suduri precum și să lucreze la înalțime pe schele. În acest scop, și ținind 
seama de importanța lucrării, se recomandă ca sudorii să fie recrutați dintre cei mai buni 
sudori care au sudat construcții cu suduri în poziție.                                                                      

C.3.2.16 Sudorii trebuie sa fie verificați și autorizați pentru procedeele de sudură aplicate, 
indiferent dacă execută suduri pe santier sau în atelier. Verificările calității lucrărilor se vor 
face pe fiecare fază de lucru conform tehnologiei de asamblare - sudare întocmita de 
executant și avizata de proiectant.                                                                                                  
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C.3.2.17 Îmbinarea elementelor metalice se va executa prin sudară cu electrozi de tip Э-
42 ГОСТ 94657-80. Calitatea cordoanelor de sudură trebuie sa asigure cerintele ГОСТ 
10922-75. Înălțimea cordoanelor de sudură va fi egală cu grosimea minima a elementelor 
îmbinate. 

C.3.2.18 Recepția construcțiilor metalice se va face conform  CP A.08.01-1996 
”Instrucțiuni de verificare a calității și recepție a lucrărilor ascunse și/sau în faze 
determinante la construcții și instalații aferente”, cu întocmirea proceselor-verbale de 
lucrări ascunse. 

C.3.2.19 Inginerului, responsabil de sudura - atestat, îi revin urmatoarele răspunderi și 
sarcini: 

- răspunde de buna calitate a lucrărilor de sudură; 

- admite la lucru numai sudori autorizați pentru procedeul de sudură și categoria de 
material utilizat în execuție; 

- verifică sudorii pe parcursul execuției, ori de câte ori consideră ca este necesar; 

- verifică permanent starea de funcționare a utilajelor și agregatelor de sudare și ia măsuri 
pentru reglarea și buna lor funcționare; 

- verifică buna funcționare a aparatelor de control și execuția contractelor la masă; 

- se incredintează că materialele de bază și cele de adaos folosite corespund condițiilor 
prevăzute în caietul de sarcini și tehnologia de sudare; 

- controlează ca materialele de bază și de adaos să fie păstrate și uscate conform 
prevederilor instrucțiunilor de folosire și caietului de sarcini; 

- ia masurile necesare pentru respectarea întocmai a prevederilor din caietul de sarcini, a 
prescriptiilor din ГОСТ 10922-75, a proceselor tehnologice de execuție și a fișelor 
tehnologice pe care trebuie să le cunoască perfect, dând în acest sens instrucțiuni și 
maiștrilor sudori; 

- verifică pe parcursul execuției respectarea întocmai a planurilor de execuție, a 
proceselor tehnologice pe faze de execuție, a prevederilor din caietul de sarcini și a 
standardelor și normativelor în vigoare; 

- verifică pe parcursul execuției și la terminarea fiecărui ansamblu sudat, calitatea 
lucrărilor de sudare; 

- ia masuri de prevenire a eventrualelor defecte în cusătură și stabileste procedeele de 
remediere a acestora; pentru cazurile mai dificile va cere avizul proiectantului; 

- se convinge ca fișele de urmărire a execuției sunt în conformitate cu prevederile din 
caietul de sarcini, sunt completate și ținute la zi; 

- controlează dacă pe piesele debitate sunt notate marca și clasa de calitate a oțelului și 
numarul lotului conform caietului de sarcini; 

- controlează înainte de recepție, fiecare subansamblu sau ansamblu sudat din punct de 
vedere calitativ și dimensional și se convinge că eventualele abateri se încadrează în 
toleranțele admise; 

- ia masuri ca toate normele și prevederile de protecție a muncii să fie integral 

respectate. 

C.3.3 Pereţi  

I. Execuția pereților din  panouri sandwich 
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C.3.3.1 Închiderile exterioare sunt proiectate din panouri izolate termic de tip sandwich, cu 
izolație din spumă izopfenic (IPN), certificate FIRE safe, cu ƥ=40 kg/m3/ , ƛ=0,022Вт/мК, 
EI 15, C1, echivalent cu tipul KS 1150, d=80 mm, care va avea stratul exterior și interior 
din tablă galvanizată cu grosimea de 0.5mm, vopsită în câmp electrostatic cu vopsea 
poliester 60 µm. (suprafața interioară se va acoperi cu vopsea poliester pentru uz 
alimentar).Termenul de garanție este de 25 ani. 

C.3.3.2 Fixarea panourilor sandwich se va executa pe un schelet realizat din europrofile 
metalice. Panourile sandwich se vor monta cu îmbinări longitudinale  prin sisitemul de 
îmbinare profilat, iar în sens transversal prin decuparea parţială a plăcii metalice inferioare 
şi a stratului termoizolant, suprapunerea panourilor şi fixarea cu şuruburi autofiletante.                

C.3.3.3 Atât acoperişul cât şi pereţii se prind pe niste pane care sunt din europrofile U, I 
sau Z, dispuşi la distanţa data de constructorul panourilor.  

C.3.3.4 Aceste panouri se prind  de pane cu şuruburi autofiletante, care în cap au un fel 
de burghiu şi apoi tarod care dupa ce gaureste pana, face filet şi ramâne definitiv prinsa. 

C.3.3.5 Contractantul va utiliza sisteme de panouri termoizolante prefabricate, care vor 
corespunde următoarelor caracteristici:                                                    *material nenociv; 

*valoare constantă a rezistenţei termice garantată pe tot parcursul duratei de utilizare. 

*grad ridicat de etanşietate (conform standardului EN12114:2001) ; 

*proprietăţi termice excelente şi izolaţie fără discontinuităţi, fără goluri, fără spaţii libere, 
fără punţi reci sau pericol de condensare interstiţială; 

*sistem prefabricat – greutate scăzută, o singură componentă – un singur sistem de fixare; 

*integritatea structurală a îvelişului clădirii; 

*produs fabricat cu calitate aprobată conform EN ISO 9000; 

*performanţe garantate pe termen lung, fără a fi necesară efectuarea operaţiunilor de 
întreţinere timp de până la 25 de ani şi cu o durată de viaţă estimată până la 50 de ani.               
C.3.3.6 Pereţii dispărţitori în încăperile (altele decât casa scârii, centrala termică, 
încâperele cu  regim de lucru umed) se vor executa din panouri izolatoare  pentru pereţi, 
cu izolaţie isophenic (IPN), certificate FIRE safe, cu q=40kg/m³, cu d=80 mm, vopsite cu 
vopsea poliester, cu profilaturi interioare perete F (flat) uşor de spălat. Pentru depozitele 
de refrigerare şi congelare se vor folosi panouri izolatoare de acelaş tip, cu grosime 
150mm. 

C.3.3.7 Toate îmbinările între perete - perete, perete - tavan, geamuri -perete se vor 
etanşa ermetic cu elementele de închidere din tablă conforn  catalogului producătorului.   
C.3.3.8 Contractantul, înainte de montare, va prezenta Managerului de proiect firma 
producătoare şi caracteristicile panourilor confirmate prin certificate de conformitate sau 
declaraţii ale producătorului. 

II. Execuția pereților despărțitori din  cărămidă 

C.3.3.9 Pereţii despârțitori în casa scârii, centrala termică, încâperele cu  regim de lucru 
umed se vor executa din zidărie de cărămidă plinâ M75 pe mortar ciment nisip M50.   

C.3.3.10 Zidăria se va arma pe toată lungimea cu 2 Ø6 AI, peste 600 mm pe verticală. La 
cota 2.580, pe toată lungimea pereților din cărămidă, se va executa o centură din beton 
armat monolit. 

C.3.3.11 Fixarea pereților despărțitori din cărămidă se va executa cu piese metalice la 
îmbinările cu stâlpii sau panele metalice în două locuri pe verticală. Pe orizontală, la 
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parter, se vor fixa de planșeu cu pasul 1,5 m, iar la etaj prin piese metalice, conform 
solutiilor date în proiect. 

C.3.3.12 Buiandrugii deasupra golurilor de ușă cu lățimea până la 900 mm, se vor executa 
din 2 Ø12AIII,  în strat de mortar ciment nisip marca M150, cu h=30 mm, cu înglobare în 
ambele părți câte 250 mm. 

C.3.13 Lucrările de zidărie din cărămidă se vor executa conform următoarelor  
documente normative: 
- NCM F.03.03-04 «Execuţia şi recepţia lucrărilor de zidărie». 
- ГОСТ 530-95 «Кирпич и камни керамические. Технические условия»; 
- ГОСТ 28013-89 «Растворы строительные. Общие технические условия». 
C.3.14 La aceste lucrări pereţii interiori din zidărie de cărămidă sunt dimensionaţi să 
reziste la greutate, la sarcinile date de straturile de finisaj şi la orice sarcină laterală 
portabilă în condiţii normale de exploatare. Se vor folosi numai cărămizi care dispun de 
certificatul de conformitate. 
C.3.15 Cărămizile pentru zidărie vor fi rezistente şi nu vor prezenta fisuri, spărturi sau 
alte defecte care ar putea împiedica aşezarea lor corespunzătoare sau ar afecta 
rezistenţa, aspectul sau durabilitatea construcţiei. Cărămizile vor fi lipsite de materialele 
ce ar putea deteriora tencuiala sau coroda piesele metalice. 
C.3.16 Se vor asigura pentru toată zidăria tipurile și cantităţile complete de cărămizi de 
la unul şi acelaşi producător.  
C.3.17 Suprafeţele pereţilor şi colţurile lor interioare şi exterioare se vor construi la firul 
de plumb, fiind admise abateride (+ 4) sau (- 6) mm. 
Se vor examina zonele şi condiţiile în care urmează a fi puse în operă zidăriile. Nu se 
vor începe lucrările înaintea înlăturării condiţiilor nesatisfăcătoare.  
C.3.18 Înainte de închiderea cu zidărie a golurilor sau spaţiilor inaccesibile se vor 
îndepărta resturile şi se va curăţa zona ce urmează a fi închisă. 
C.3.19 Pereţii dintr-un singur rând de cărămizi vor avea grosimea cărămizilor folosind 
elemente de grosimea indicată.  
C.3.20 În timpul execuţiei lucrărilor de zidărie se vor lăsa goluri pentru instalarea 
diferitelor echipamente și trecerea țevilor. Aceste goluri se vor umple după montarea 
echipamentelor și țevilor corespunzător zidăriei din jur. 
C.3.21  Cărămizile se umezesc înainte de pozare. Fiecare rând se va fixa într-un strat 
continuu de mortar, rosturile verticale ale rândului superior corespunzător în rândul de 
dedesubt la mijlocul cărămizii (rosturi intercalate). Rosturile orizontale şi verticale vor fi 
de aproximativ 8 mm lăţime. Se vor umple rosturile verticale pe toată înălţimea 
cărămizii. Fiecare rând va fi bine fixat la colţuri şi intersecţii. 
C.3.22 Cărămizile se vor poza la firul de plumb, respectându-se liniile, distanţele şi 
nivelul fiecărei asize. Rosturile pe fiecare rând de cărămizi vor corespunde cu mijlocul 
cărămizilor din rândul de dedesubt şi vor respecta firul de plumb.  
C.3.23 Armăturile se înglobează complet în mortar, iar acoperirea cu mortar la 
exteriorul rostului, a armăturii, va fi minim 2 cm. Armăturile se vor petrece (suprapune) 
cel puţin 150 mm.  
C.3.24 Ancorajele pereților despărțitori se vor efectua conform prevederilor din proiectul 
de execuție și normativelor în vigoare.  
C.3.25 Lucrările se vor executa menţinând pe cât posibil o stare de curăţenie 
corespunzătoare, îndepărtând excesul de materiale şi mortar. Se vor îndepărta resturile 
de mortar de pe lucrările adiacente înainte de a se întări. Zidăria trebuie să rămână 
curată, fără urme de mortar, cu mortarul din rosturi întărit. 
C.3.26  Suprafeţele de zidărie vor fi protejate pe toată durata executării lucrărilor de 
construcţii, atunci când nu se lucrează direct pe ele. Pe timp de ploaie sau în cazul 
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întreruperii lucrărilor, zidurile expuse se vor proteja la partea superioară cu o folie 
rezistentă, hidrofugă, care nu pătează şi este bine fixată. 
C.3.27  Se consideră defecte ce trebuiesc remediate prin refacerea parţială sau totală a 
lucrărilor, funcţie de cum va decide responsabilul tehnic, următoarele: 
- nerespectarea prezentului caiet de sarcini; 
- folosirea cărămizilor necorespunzătoare; 
- amplasarea greşită a unor trasaje defectuoase ale pereţilor; 
- prevederea golurilor în zidărie în alte locuri sau cu abateri mai mari de 2 cm pe 
orizontală faţă de cum este specificat în planuri. 
C.3.28  La realizarea lucrărilor de zidărie se vor efectua verificări ale lucrărilor atât în 
timpul execuţiei, cât şi după terminarea lor, privind cele spuse mai sus. Verificarea 
dimensiunilor şi cantităţii materialelor se va face conform specificaţiilor şi standardelor 
pentru fiecare material şi produs în parte. 
C.3.29  Materialele folosite pentru care documentaţia prevede o anumită calitate şi care 
prezintă îndoiala în această privinţă trebuie supuse încercărilor de laborator. Verificarea 
grosimii zidurilor se face la zidăriile netencuite între două dreptare de 1 m aşezate pe 
feţele zidurilor. 
C.3.30  Verificările ţeserii corecte a zidăriei, armării, legăturii la colţuri, ancorării, se face 
în cursul execuţiei prin examinare vizuală. 
C.3.31 Verificarea planeităţii suprafeţelor superioare a asizelor de cărămizi se face cu 
bolobocul pe dreptarul de 2,0 m, lungime. 
Verificarea verticalităţii suprafeţelor şi muchiilor se face cu firul de plumb şi dreptarul de 
2,0 m. Verificarea dimensiunilor încăperilor, a golurilor pentru uşi ferestre, nişă etc. se 
face prin măsurători directe efectuate cu metrul şi ruleta. 
C.3.32  La încheierea fazei de execuție a pereților despărțitori din cărămidă, comisia de 
recepţie, alcătuită din responsabilul tehnic, proiectant și dirigintele de șantier, va încheia 
un proces–verbal de recepţie a lucrărilor ascunse (separate pentru cota 0.000 și 
+4.320), care va fi obligatoriu cuprins în Cartea Tehnică a Construcției. În procesul–
verbal de recepţie a lucrărilor ascunse se va reflecta armarea pereților despărțitori din 
cărămidă, precum și ancorarea lor de pereți și planșee. 
                    
C.4 BETONAREA ELEMENTELOR STRUCTURII DE REZISTENŢĂ 

C.4.1 Reguli generale de betonare 

I. Cerințe față de materiale 

C. 4.1.1 Prepararea betoanelor se va efectua conform următoarelor standarde în vigoare: 
- ГОСТ 969-91 «Смеси бетонные. Технические условия»; 
- ГОСТ 8267-82 «Щебень из природного камня для строительных работ. Технические 
условия»; 
- ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ». Технические условия; 
- ГОСТ 10178-85 «Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия»; 
- ГОСТ 24211-91 «Добавки для бетонов.  Общие технические требования». 
C.4.1.2 Înaintea livrării betonului, contractantul va coordona cu consultantul (responsabilul 
tehnic) stația furnizoară de betoane, care trebuie să dispună de certificate de conformitate 
pentru betoanele și mortarele livrate. 

C.4.1.3 Livrarea betonului la șantier se va efectua în baza notei de comandă conform 
modelului din Anexa 1 la prezentul Caiet de sarcini. 

C.4.1.4 Transportarea betonului marfă, de lucrabilitate L4 (tasarea conului 9-13 cm), se va 
face cu transport special (autoagitatoare, mixere). Fiecare unitate de transportare a 
betonului trebuie să fie, obligatoriu, însoțită de bonuri de livrare beton (conform modelului 
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din Anexa 2 la prezentul Caiet de sarcini), care vor fi  trecute în facturile pentru fiecare 
transport.   

C.4.1.5 În bonul de livrare beton, pentru fiecare marcă (clasă) de beton, se vor indica 
următoarele caracteristici: consistenţa, mărimea maximă a agregatelor, tipul de ciment, 
dosajul, etc.  

C.4.1.6 Durata de transport se calculează din momentul începerii încărcării în mijlocul de 
transport şi până la sfârşitul descărcării acestuia şi nu poate depăşi (în cazul în care nu 
se utilizează aditivi de întârziere) 30 minute la temperatura amestecului de beton 10-
30oC, preparat cu ciment de marca 400. 

II. Betonarea elementelor din beton armat monolit 

C.4.1.7 La betonarea elementelor din beton armat monolit se vor utiliza doar cofraje din 
metal sau din placaj dur pe structură de metal. 

C.4.1.8 Betonarea elementelor structurii de reziszenţă (planșeu, grinzi, scări) va fi 
nemijlocit urmărită de dirigintele de şantier care va fi permanent la locul de turnare şi va 
respecta cu stricteţe prevederile normativului specific şi fişei tehnologice. Betonul trebuie 
pus în operă în maximum 15 minute de la aducerea lui la locul de turnare, numai în cazul 
în care durata transportului este mai mică de o oră).  

C.4.1.9 La tumarea betonului trebuie respectate următoarele reguli generale: 

- cofrajele care vor veni în contact cu betonul proaspăt vor fi udate cu apă imediat înainte 
de turnarea betonului, iar apa rămasă în denivelări va fi inlăturată; 

- din mijlocul de transport, descărcarea betonului se va face cu pompe de beton prin 
jgheaburi sau direct în construcţii; 

- dacă betonul adus la locul de punere în operă nu se încadrează în limitele de 
lucrabilitate sau prezintă segregări va fi refuzat, fiind interzisă punerea lui în construcţii; 

- înălţimea de cădere libera a betonului nu trebuie să fie mai mare de 1,50 m; betonul 
trebuie să fie răspândit în lungul elementului, urmărindu-se realizarea unor straturi 
orinzontale de max. 50 cm înălţime şi turnarea noului strat înainte de începerea prizei 
betonului din stratul turnat anterior; 

- se vor lua măsuri pentru evitarea deformării sau deplasarea armăturilor faţă de poziţia 
prevăzută, îndeosebi pentru armăturile dispuse la partea superioară; dacă se produc 
asemenea defecte, ele vor fi corectate în timpul turnării; 

- se va urmări cu atenţie înglobarea completă în beton a armăturilor, respectându-se 
grosimea stratului de acoperire în conformitate cu prevederile proiectului; 

- nu este permisă ciocănirea sau scuturarea armăturilor în timpul betonării şi nici aşezarea 
pe armături a vibratorului; 

- în zonele cu armături dese, se va urmări cu toată atenţia umplerea completă a secţiunii 
prin lovirea laterală a betonului cu şipci sau cu vergele de oţel, concomitent cu vibrarea lui. 

- în cazul în care aceste măsuri nu sunt suficiente, se vor crea posibilităţi de acces lateral 
a betonului prin spaţiul care să permită şi pătrunderea vibratorului; 

- se va urmari comportarea şi menţinerea poziţiei iniţiale a cofrajelor şi susţinerilor 
acestora, luându-se măsuri operative de remediere în cazul constatării unor deplasări sau 
cedări; 

- circulaţia muncitorilor în timpul betonării se va face pe podine astfei rezemate încât să nu 
modifice poziţia armăturii; 
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- este interzisă circulaţia directă pe armături sau pe zonele de beton proaspăt; 

- betonarea se va face continuu până la rosturile de lucru prevăzute în proiect; 

- durata admisă a întreruperilor de betonare pentru care nu este necesară luarea unor 
măsuri speciale, nu trebuie să depăşească timpul de începere a prizei betonului; 

- în cazul în care s-a produs o întrerupere de betonare mai mare, reluarea turnării 
betonului este admisă după pregătirea suprafeţelor rosturilor, conform punctelor enunţate 
mai sus; 

- instalarea podinelor pentru circulaţia lucrătorilor pe planşeele betonate, precum şi 
depozitarea pe ele a unor schele, cofraje, armături, este permisă numai după 24-48 ore în 
funcţie de temperatura mediului şi tipul de ciment utilizat. 

C.4.1.10 În cursul betonării elementelor de construcţie se va verifica dacă: 

- datele înscrise în bonul de livrare al betonului corespund comenzii şi nu s-a depaşit 
durata admisă de transport; 

- lucrabilitatea betonului corespunde celei prevăzute în proiect; 

- condiţiile de turnare şi compactare asigură evitarea oricăror defecte; 

- se respectă frecvenţa de efectuare a încercărilor şi prelevările de probe; 

- sunt corespunzătoare metodele şi, măsurile adoptate de susţinere a poziţiei armăturilor; 

- dimensiunile şi forma cofrajelor; 

- se aplică corespunzător măsurile de protecţie a suprafeţelor betonului proaspăt. 

C.4.1.11 În condica de betonare se vor menţiona: 

- bonurile corespunzătoare betonului pus în operă; 

- locul în care a fost pus în opera; 

- ora începerii şi terminării betonării; 

- probe de beton prelevate; 

- măsurile adoptate pentru protecţia betonului proaspăt; 

- evenimente neprevăzute (intemperii, întreruperea turnării betonului); 

- temperatura mediului; 

- personalul care a supravegheat betonarea. 

C.4.1.12 La betonarea planşeelor şi grinzilor, în afara regulilor generale menţionate mai 
sus, se vor mai respecta după caz, următoarele prevederi suplimentare: 

- Turnarea betonului în grinzi şi planşee va începe după 1-2 ore de la terminarea turnării 
stâlpilor sau a pereţilor pe care rezemă, dacă fişa tehnologica nu conţine alte precizări. 

- Grinzile şi plnşeele se vor turna, de regulă, în acelaşi timp. 

 

C.4.2 Compactarea betonului 

C.4.2.1 Compactarea mecanică a betonului se va face prin vibrare. Pentru compactarea 
mecanică a betonului se va utiliza procedeul de vibrare internă. 

C.4.2.2 Alegerea tipului de vibrator se va face funcţie de dimensiunile elementului şi de 
posibilitatea de introducere a capului vibratorului în armături. 
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C.4.2.3 Durata de vibrare optimă se situează între min. 5 sec. şi max. 30 sec. în funcţie de 
lucrabilitatea betonului şi de tipul de vibrator; se termină când sunt îndeplinite următoarele: 

*betonul nu se mai tasează; 

*suprafaţa betonului devine orizontala şi uşor lucioasă; 

*încetează apariţia bulelor de aer la suprafaţa betonului. 

C.4.2.4 Distanţa între două puncte succesive de introducere a vibratorului de interior este 
de max. 1,0 m reducându-se în funcţie de caracteristicile secţiunii şi desimea armăturilor. 

C.4.2.5 Grosimea stratului de beton supus vibrării nu trebuie să depăşească 5 -15 cm în 
stratul compactat anterior. 
 
C.4.3 Rosturi de lucru (de betonare) 

C.4.3.1 În măsura în care este posibil, se vor evita rosturile de lucru organizandu-se 
execuţia astfel încât betonarea să se facă fără întreruperi pe nivelul respectiv sau între 
două rosturi de dilatare.  

C.4.3.2 La stabilirea poziţiei rostului de lucru, se vor respecta următoarele reguli: 

- la grinzi, dacă din motive justificate nu se poate evita întreruperea, aceasta se va face în 
zona de moment minim; 

- la plăci, rostul de lucru va fi situat la 1/5-1/3 din deschiderea plăcii. 

C.4.3.3 Rosturile de lucru vor fi realizate ţinându-se seama de următoarele reguli: 

- suprafaţa rosturilor de lucru la stâlpi şi grinzi va fi perpendiculară pe axa acestora, iar la 
plăci, la pereţi, perpendicular pe suprafaţa lor; 

- suprafaţa rostului de lucru va fi bine curăţată îndepărtându-se betonul ce nu a fost bine 
compactat şi pojghiţa de lapte de ciment, realizându-se astfel o suprafaţă rugoasă, 
formânduse o legătură mai bună cu betonul ce urmează a se turna; 

- înainte de turnarea betonului proaspăt, suprafaţa rosturilor va fi spălată şi umezită cu 
apă. 

C4.4 Tratarea betonului după turnare 

C4.4.1 Pentru a asigura condiţii favorabile de intărire şi a se reduce deformaţiile din 
contracţie se va asigura menţinerea umiditaţii betonului numai 7 zile după turnare, 
protejând suprafeţele libere prin: 

*acoperirea cu materiale de protecţie; 

*stropirea periodică cu apă; 

*aplicarea de pelicule de protecţie. 

Acoperirea cu materiale de protecţie se va realiza cu prelate, rogojini, membrane. Această 
operaţie se va face îndată ce betonul a căpătat suficientă rezistenţă pentru ca materialul 
să nu adere la suprafaţa acoperită. 

C4.4.2 Materialele de protecţie vor fi menţinute permanent în stare umedă. Stropirea cu 
apă va începe după 2-12 ore de la turnarea betonului, în funcţie de tipul de ciment utilizat 
şi temperatura mediului, dar imediat după ce betonul este suficient de întărit pentru ca prin 
această operaţie să nu fie antrenate părţi de ciment. 

C4.4.3 Stropirea se va repeta la intervale de 2-6 ore în aşa fel incât suprafaţa betonului să 
se menţină permanent umedă. 
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C4.4.4 În cazul în care temperatura mediului este mai mica de 5°C nu se va proceda la 
stropirea cu apa, ci se vor aplica materiale şi pelicule de protecţie. Pe timp de ploaie, 
suprafeţele de beton proaspăt vor fi acoperite cu prelate sau folii de polietilena. 

 

C.4.5 Decofrarea  

C4.5.1 Părţile laterale ale cofrajelor se vor îndepărta după ce betonul a atins o rezistenţă 
de min 2,5 N/mm2, astfel ca feţele şi muchiile elementelor să nu fie deteriorate. 

C4.5.2 Cofrajele feţelor inferioare la plăci şi grinzi se vor îndepărta numai atunci când 
rezistenţa betonului a atins 70% din marcă (se vor menţine totuşi popi de siguranţă care 
se vor îndepărta atunci când rezistenţa betonului a atins 95% din marcă). 

C4.5.3 Stabilirea rezistenţelor la care au ajuns elementele de construcţii în vederea 
decofrării se va face prin încercarea epruvetelor, confecţionate în acest scop şi păstrate în 
condiţii similare elementelor în cauză, prin încercări consecutive. 

C4.5.4 În cursul operaţiei de decofrare se vor respecta următoarele: 

*desfăşurarea operaţiei se va face în prezenţa dirigintelui de şantier; 

*decofrarea se va face astfel încât să se evite preluarea bruscă a încărcărilor de către 
elemente care se decofrează, ruperea muchiilor betonului sau degradarea materialului 
cofrajului sau susţinerilor. 

 

C.4.6 Recepţia construcţiilor din beton a structurii de rezistenţă 

C4.6.1 Recepţia construcţiilor din beton a structurii de rezistenţă se va efectua întreaga 
construcţie superioară cotei 0.00, conform prevederilor programului privind controlul de 
calitate a PIF Sculeni, stabilit de Managerul de proiect, împreună cu proiectantul şi 
contractantul. 

C4.6.2 Suplimentar se vor verifica: 

*certificatele de conformitate pentru betonul şi armaturilor livrate; 

*existenţa şi conţinutul proceselor-verbale de lucrări ascunse privind cofrajul, armarea, 
aspectul elementelor după decofrare, aprecierea calităţii betonului pus în operă (buletine 
de încercări), precum şi existenţa proceselor verbale pentru fazele determinate. 

C4.6.3 Verificările efectuate şi constatările rezultate la recepţia construcţiilor din beton a 
structurii de rezistenţă se consemnează într-un proces verbal încheiat între beneficiar, 
proiectant şi contractant, precizându-se în concluzie dacă structura în cauză se acceptă 
sau se respinge. 
 C4.6.4 În cazul în care se constată deficienţe în executarea structurii, se vor stabili 
măsurile de remediere, iar după executarea acestora se va proceda la o noua recepţie. 

 

C.5 TÂMPLĂRII 
 
C.5.1 Ferestre 

C.5.1.1 Ferestrele se vor executa din metaloplast (calitate superioară) cu geam dublu 
(termopan), termoizolate cu 5 camere şi miez din oţel zincat (cu punte termică la uşile 
exterioare şi ferestre) inclusiv pervazuri şi feronerie, accesorii necesare, izolaţie termică şi 
hidrofugă a tocului. În centrala termică fereastra este proiectată cu geam unitar. 
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C.5.1.2 La ferestrele de transmitere a documentelor în camera de înregistrare sunt 
proiectate pervazuri-masă pentru depunerea documentelor cu lățimea de 300mm. 

C.5.1.3 Vitralile se vor executa din profile de aluminiu cu punte termică. Geamurile 
vitraliului V-1 se vor executa fumurii de culoare maro. 

C.5.1.4 Geamurile în cabinetele de laborator (parter 7 și 8) se vor instala geamuri din 
sticlă antiefracţie.  

C.5.1.5 La ferestrele exterioare se vor instala jaluzele de tip ”SOLAN”, sau asemănătoare 
șu plase pentru țânțari.  

C.5.1.6 Pereții interiori V-2, V-3 și V-4 se vor executa din metaloplast umplute cu placă 
sandwich din PVC și geamuri unitare. 
 
C.5.2 Uși 
C.5.2.1 Uşile exterioare se vor executa pline, metalice, antifonice și rezistente la foc minim 
45 min., cu deschidere batantă. 

C.5.2.2 Uşile interioare se vor executa pline (de tip Hormann), şi din metaloplast cu 
geamuri (calitate superioară). 

C.5.2.3 În depozitele de congelare şi refrigerare se vor monta uşi frigorifice înzestrate cu 
perdele din plastic. 

C.5.2.4 Pentru descărcare şi încărcarea produselor se va monta o rampă hidraulică de 
egalizare cu clapă telescopică (de tip Horman, HTL-2, 2500X2000).  

C.5.2.5 Golul unde se va instala rampă hidraulică de egalizare pentru încărcare – 
descărcare, se va închide cu uşă secţionată (de tip Horman termoizolată 3 x 3 m), 
acţionată electric; 

C.5.2.6 La montarea tâmplăriei contractantul se va conduce de prevederile proiectului de 
execuție, compartimentul CA, planșa 29 și 30. 

 
C.6 Pardoseli 
 
C.6.1 Prevederi generale 
C.6.1.1 Nici o lucrare de pardoseli nu se va începe decât după verificarea şi recepţionarea 
suportului (straturilor anterioare stratului de uzură) și întocmirea și semnarea procesului-
verbal de lucrări ascunse atașat și înregistrat în Cartea Tehnică a Construcției. 
C.6.1.2 O atenţie deosebită trebuie acordată verificării şi recepţionării lucrărilor de instalaţii 
ce trebuiesc terminate înainte de începerea lucrărilor de pardoseli (ex. canale, instalaţii, 
străpungeri, izolaţii) şi a tuturor lucrărilor a căror executare ulterioară ar putea degrada 
pardoselele. 
C.6.1.3 Toate materialele, semifabricate şi prefabricate, ce intră în componenţa unei 
pardoseli, nu vor intra în lucrare decât dacă în prealabil: 
- s-a verificat de către dirigintele de șantier dacă au fost livrate cu certificat de 
conformitate, eliberat conform legislației Republicii Moldova; 
- au fost depozitate şi manipulate în condiţii care evită orice degradare a lor; 
- s-au efectuat la locul de punere în operă încercările de calitate a șapei de mortar. 
C.6.1.4 Betoanele şi mortarele provenite de la staţii descentralizate, chiar situate în incinta 
şantierului, pot fi introduse în lucrare numai dacă transportul este însoţit de documente din 
care să rezulte cu precizie caracteristicile fizice, mecanice şi de compoziţie. 
C.6.1.5 Principalele verificări de calitate comune tuturor tipurilor de pardoseli sunt: 
- aspectul şi starea generală; 
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- elemente geometrice (grosime, planeitate, panta); 
- fixarea îmbrăcăminţii pe suport; 
- rosturile; 
- racordarea cu alte elemente de construcţii sau instalaţii; 
- corespondenţa cu proiectul. 
 
C.6.2 Stratul suport egalizator (şapa) 
 
I. Execuția șapei de mortar din ciment-nisip 
C.6.2.1 Suportul constituie baza unei pardoseli. Analiza și verificarea atentă sunt elemente 
esentiale în determinarea pregătirii unui substrat corespunzator pentru pardoseală. De 
aceea trebuie sa se obtina o conlucrare durabilă între suport și acoperire. Aceasta 
necesită o suprafață uscată, curată fără defecte și fără reziduuri sau alte impurități înainte 
de aplicarea sistemului de pardoseală. 
C.6.2.2 Masurarea umiditatii este de maxima importanță deoarece substraturile 
cimentoase nu pot fi acoperite atunci când umiditatea depășește 3 % din greutate. În 
cazul în care înainte de acoperirea stratului de uzură a pardoselelei, umiditatea 
substratului (șapei) este mai mare de 3% va fi necesar un timp suplimentar de uscare. 
C.6.2.3 Factorii climatici nu trebuie ignorati deoarece pot conduce la:  
 - adeziune slaba;  
 - urme de apa;  
 - goluri de aer; 
 - suprafete neregulate;  
 - uscare imperfectă.  
C.6.2.4 În procesul de execuție a stratului support (șapei) trebuie verificate de cîteva ori 
pe zi urmatoarele date: 
 - temperatura mediului ambient; 
 - temperatura substratului; 
 - punctul de roua.  
C.6.2.5 Suprafeţele planşeelor din beton armat se vor curăţa de toate resturile de praf şi 
moloz. Pentru realizarea unei bune aderenţe a şapei suport suprafeţele planşeelor din 
beton armat vor fi uscate şi rugoase iar abaterile lor de planeitate nu vor depăşi valorile 
admisibile indicate în prescrpţiile tehnice în vigoare.  
C.6.2.6 Abaterile mai mari decât cele admisibile se vor rectifica prin cioplirea ieşindurilor 
sau prin acoperirea intrândurilor mari astfel încât grosimea finală a şapei suport să fie de 4 
cm. 
C.6.2.7 Impregnarea cu grasimi, uleiuri sau acizi organici și anorganici și/sau lapte de 
ciment pot compromite caracteristicile de adeziune ale oricarui sistem aplicat sau pot 
conduce la totala indepărtare a sistemului. De aceea se recomanda prelucrarea mecanica 
a suprafetelor pana la obtinerea unor suprafete fără defecte și verificate prin determinarea 
forței de coeziune.  
C.6.2.8 După verificarea şi pregătirea suprafeţei planşeelor din beton armat sau a altor 
suprafeţe suport pe care urmează să se toarne şapa, se va executa trasarea nivelului 
pentru mortarul de şapă care se va marca cu creionul dealungul pereţilor longitudinali ai 
încăperii.  
C.6.2.9 Pe suprafaţa şapei se va putea circula numai după întărirea acesteia astfel încât 
să nu rămână urme.  
C.6.2.10 Şapele suport fiind suporturi ale căror suprafeţe nu se mai pot vedea după lipirea 
îmbrăcăminţii, este necesar ca la terminarea execuţiei lor să se încheie proces-verbal de 
lucrări ascunse, ţinându-se seama că se cere o anumită calitate a suprafeţelor şapei şi o 
anumită rezistenţă faţă ce condiţiile de exploatare. 
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C.6.2.11 Înainte de începerea executării şapei suport se va verifica dacă au fost executate 
şi recepţionate toate lucrările destinate a le proteja, ca de ex. învelitori, tâmplărie, etc., sau 
alte lucrări care rămân ascunse, ca de ex. conducte, ghermele, praguri, colţare, etc. 
C.6.2.12 Executarea şapei suport se va face numai după terminarea şi efectuarea 
probelor prevăzute sub pardoseli, precum şi după terminarea în încăperea respctivă a 
tuturor lucrărilor de construcţii-montaj. Înainte de executarea şapei suport în încăperile 
respective se vor monta ferestrele, geamurile, tocurile şi căptuşelile uşilor. 
C.6.2.13 În cazul când la încăperile vecine sunt prevăzute tipuri diferite de pardoseli, linia 
de demarcaţie dintre acestea va fi la mijlocul grosimii foii d uşă în poziţie închisă. 
C.6.2.14 Toate tencuielile interioare vor fi complet terminate. Instalaţiile de încălzire , 
inclusiv probele de verificare vor fi terminate, de asemenea se vor monta şi conductorii 
pentru instalaţii electrice. 
C.6.2.15 Stratul suport trebuie să fie aderent la suprafaţa pe care este aplicat; la 
ciocănirea uşoară cu ciocanul de zidar, va trebui să se producă un sunet plin. 
C.6.2.16 Condiţiile de finisare a suprafeţei şapei de egalizare sunt următoarele: 
- suprafaţa trebuie să fie plană şi netedă (fără asperităţi, granule rămase în relief sau 
adâncituri); sub dreptarul de 2 m lungime se admit cel mult două unde cu săgeata maximă 
de l mm; 
- în timpul executării lucrărilor de instalaţii, zugrăveli sau a altor lucrări de finisaj, se vor lua 
măsuri pentru protejarea şapei de egalizare, spre a nu fi deteriorată sau murdărită cu 
vopsea, etc, care ar împiedica aderenţa gletului sau adezivului pe suprafaţa stratului 
suport; 
 
II. Execuția șapei autonivelante 

C.6.2.17 Șapa autonivelantă se aplică sub  pardoselile din lenoleum antiderapant, 
rezistent la dezinfectanți și solveni. La aplicarea şapei autonivelante pentru a obţine 
rezultate optime se va verifica stratul-suport din mortar de ciment-nisip M150 după cum 
urmează: 

a) Planeitatea suportului se va verifica cu ajutorul unei nivele şi a unui dreptar. In cazul 
în care există denivelări mai mari de 3mm se vor prelucra mecanic până la obținerea 
unor suprafețe fără defecte;  

b) Suprafețele se vor curăţa, șlefui (asperiza) și aspira,eliminând impurităţile şi praful, 
lăsând stratul suport să se usuce; 

c) Se va masura umiditatea stratului suport  pentru a nu depăși 2% la 2-3cm adâncime. 
C.6.2.18 Produsele pentru şapele autonivelante se vor livra numai dacă dispun de 
certificate de conformitate, ori evaluări tehnice  elaborate conform legislației Republicii 
Moldova. Produsele pentru şapele autonivelante se vor coordona preventiv cu 
consultantul și proiectantul. 
C.6.2.19 Înainte de aplicare şapei autonivelante, pe toată suprafaţa stratului suport se 
va aplica grundul de amorsaj (furnizat de producătorul șapei autonivelante) pentru 
reglarea absorbţiei de apă a suportului şi obţinerea unei aderenţe optime.  

C.6.2.20 Amorsarea stratului suport, prepararea materialului și modul de aplicare a 
şapei autonivelante se va face conform fișelor tehnice elaborate de furnizorul 
materialelor, contractantul solicitându-le în acest scop.  

C.6.2.21 Aplicarea şapei autonivelante se face simplu, prin turnarea amestecului 
obţinut pe suprafaţa amorsată direct din recipientul în care s-a reparat. Turnarea se 
face începând din colţul încăperii, şerpuit, în făşii continue de 10-15 cm lăţime. Şapa în 
plan și profil se va intinde singură, nefiind nevoie de intervenţie suplimentară.   
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C.6.2.22 În cazul în care după turnarea stratului de şapă autonivelantă, în masa 
materialului rămân angrenate bule de aer, se va folosi rola cu ţepi pentru eliminarea 
acestora şi obţinerea unei suprafeţe netede, fără pori.  

C.6.2.23 La aplicarea şapei autonivelante trebuie evitată uscarea prea rapidă a stratului 
proaspăt turnat, care se va  proteja împotriva expunerii directe la soare și condițiilor 
termice extreme, îngheț și aer uscat. Priza este accelerată de temperaturi ridicate, și 
încetinită la temperaturi scăzute. 

C.6.2.24 Aplicarea şapei autonivelante trebuie să se facă în condiții uscate la 
temperaturi de la +5°C până la +30°C. Temperatura optimă de lucru este cuprinsă între 
+15 °C şi +25 °C şi cu o umiditate relativă de sub 75%. Este obligatoriu să se respecte 
şi să se asigure un timp de uscare suficient.  

C.6.2.25 Suprafeţele devin circulabile după cca. 48 de ore de la aplicarea şapei 
autonivelante, însă timpul de uscare a șapei autonivelante se va specifica de 
producator în fișa tehnică a produsului. Acoperirea suprafeţelor cu râșini epoxidice se 
va face după ce şapa este uscată complet. 

C.6.2.26 Se vor utiliza șape autonivelante gata preparate de producători, care se vor 
livra ambalate în saci de 25 kg. Șapa autonivelantă se va executa cu grosimea de 
5mm. Calitatea pardoselelor din râșini epoxidice în mare parte depinde de calitatea 
şapei autonivelante. 

 
C.6.3 Execuţia pardoselelor din gresie ceramică 
C.6.3.1 Pardoselile din plăci de gresie ceramică se vor monta pe un strat suport din mortar 
prin intermediul unui strat de adeziv pentru interior tip (ceresit). Adezivul pentru fixarea 
plăcilor se va prepara la faţa locului în cantităţi strict necesare şi va fi de consistenţă 
păstoasă. 
C.6.3.2 Înainte de utilizare, plăcile de gresie ceramică se vor spăla cu apă pentru 
îndepărtarea diferitelor impurităţi sau praf, adunate pe suprafaţa lor. Aşezarea plăcilor se 
va face montându-se la început plăcile reper. 
C.6.3.3 Plăcile se vor monta în patul de mortar astfel pregătit, în rânduri regulate, cu 
rosturi de maximum 2 mm, în cazul folosirii plăcilor pătrate cu latura de 300 mm respectiv 
300 mm sau de maximum 3 mm, în cazul folosirii plăcilor de formă dreptunghiulară cu 
laturile de 400 x 400 mm. 
C.6.3.4 După aşezarea plăcilor pe o suprafaţă corespunzătoare razei de acţiune a mâinii 
muncitorului (circa 60 cm lăţime ), la plăcile la care se constată denivelări se adaugă sau 
se scoate local din adezivul de poză. C.6.3.5 Verificare a planeităţii suprafeţei se face cu 
un dreptar aşezat pe diagonalele executate şi ghidate după nivelul porţiunii de pardoseală 
executată anterior, îndesindu-se atent plăcile în mortarul de poză, prin batere uşoară cu 
ciocane peste dreptar astfel încât suprafaţa de pe spatele plăcilor să pătrundă în masa de 
mortar şi să asigure planeitatea suprafeţei. Operaţia se continuă în acest mod pe toată 
suprafaţa care se execută într-o zi de lucru.  
C.6.3.1 Îmbrăcămintea din plăci de gresie ceramică nu se va freca pentru finisare, ci după 
curăţirea cu rumeguş de lemn se va şterge cu cârpe înmuiate în apă şi apoi se va cerui. 
 

C.6.4 Execuţia pardoselilor din lenoleum antiderapant 

C.6.4.1 Pardoselile din lenoleum antiderapant, rezistent la dezinfectanți și solveni se vor 
așterne pe o șapă autonivelantă, se vor suda cu un șnur special și se vor prelungi pe 
pereți cu 20cm pentru formarea plintei, care se va finaliza cu un profilul pervaz din PVC. 

C.6.4.2 În încăperile unde se vor monta pardoselile din lenoleum antiderapant, rezistent la 
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dezinfectanți și solveni, se va asigura cu 48 de ore înainte de începerea aplicării un regim 
climatic cu temperatura de cel putin + 16 grade C şi umiditatea relativă a aerului de 
maximum 65%; acest regim se va menţine pe tot timpul execuţiei lucrărilor şi cel puţin 30 
zile după terminarea lor. Umiditatea stratului suport nu va depăşi 3%. 

C.6.4.3 Se va verifica şi curăţa cu atenţie suprafaţa stratului suport, îndepărtându-se şi 
corectând toate eventualele defecţiuni şi împurităţi şi se va curaţa bine de praf prin 
periere. 

C.6.4.4 Înainte de lipirea covorului din lenoleum antiderapant, rezistent la dezinfectanți și 
solveni, în cazul în care dupa curăţirea stratului suport se va constata că suprafaţa 
acestuia prezintă neregularităţi frecvente, se va face o corectare printr-o gleţuire subţire 
(maximum 1.5 mm grosime).  

C.6.4.5 Înainte cu 24 ore de lipire, covorul din lenoleum antiderapant, rezistent la 
dezinfectanți și solveni, va fi adus în încapere pentru aclimatizare, vor fi tăiate şi aşezate 
în poziţia de montare.  

C.6.4.6 Dupa cca. 20-40 minute de la aplicarea adezivului (sau conform specificaţiilor 
tehnice ale producătorului) se va trece la lipirea covorului prin presare manuală, evitându-
se prinderea de aer sub fâşia de material. 

C.6.4.7 Dupa lipirea tuturor fâşiilor de covor, pardoseala se va presa cu ruloul metalic, cu 
mâner lung (25…30 kg), îmbrăcat la exterior în bandaj elastic de cauciuc moale. 

C.6.4.8 Se vor îndepărta imediat orice urme de adeziv rămase pe suprafaţa covorului, se 
vor controla rosturile pentru a se realiza o lipire perfectă. 

C.6.4.9 Se va executa sudarea rosturilor, aplicându-se un şnur din PVC plastifiat; operaţia 
se va executa cu aparatul de sudat tip «Zinser» sau altul echivalent. 

C.6.4.10 Suprafaţa pardoselii din lenoleum antiderapant, rezistent la dezinfectanți și 
solveni se va curăţa de eventualele resturi de adeziv prin frecare cu o cârpă aspră şi 
uscată. 

C.6.4.11 Pe parcursul executării lucrărilor se va verifica dacă sunt îndeplinite următoarele 
condiţii: 

- respectarea proiectului în ce priveşte calitatea materialelor şi a desenului (modelului) 
pentru montarea covorului din lenoleum antiderapant, rezistent la dezinfectanți și solveni; 

- covorul din lenoleum antiderapant, rezistent la dezinfectanți și solveni să fie lipit pe toata 
suprafaţa fără colţuri şi margini nelipite sau umflături;  

- rosturile între fâşiile de covor să nu depăşească dimensiunile admise şi anume: 0,5 mm 
lăţime la covor şi 0,4 mm lăţime la dale; 

- suprafeţele să fie complet plane şi netede; nu se admit umflături sau adâncituri; 

- lipirea profilului pervaz din PVC să fie în linie dreaptă pe toata suprafaţa în contact cu 
peretele; 

- suprafaţa pardoselii să fie curată şi lustruită; nu se admit pete. 

 

C.6.5 Execuția pardoselilor din râșini epoxidice 

I. Prevederi generale 
C.6.5.1 Se prevede execuția pardoselilor din râșini epoxidice bicomponente decorative, cu 
textură lucioasă cu peliculă de protecţie împotriva apei, cu rezistență ridicată la solicitări 
mecanice şi chimice și un grad înalt de solicitare.  
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C.6.5.2 Pardoseala epoxidică se fabrică din răşină epoxidică prin turnare, fiind 
autonivelantă. Gradul înalt de solicitare va corespunde următorilor factori, precum: nivelul 
înalt de încărcare și gradul de frecare (factori  mecanici), temperaturile la care trebuie să 
reziste pardoseala şi gradul de umiditate (factori termici), substanţele chimice cu care 
pardoseala intră în contact, cum ar fi agenţii de curăţare etc. (factori chimici). 

C.6.5.3 Pardoselile epoxidice vor respecta următoarele cerințe: 

(i) rezistenţa ridicată la solicitări mecanice şi chimice;  

(ii) trebuie să fie igienice şi să se întreţină foarte uşor.  

În plus pardoselile epoxidicăe vor fi anticorozive, adezive, robuste, rezistente la factori de 
mediu extremi (temperatură, umiditate, lumină etc.), uşor de curăţat (datorită faptului că se 
vor executa fără  rosturi).  

C.6.5.4 La execuția pardoselor epoxidice bicomponente este obligatorie respectarea 
stricta a tuturor indicațiilor și prescripțiilor stipulate în fișa tehnice elaborată de producător 
în vederea obținerii unor performanțe maxime ale lucrărilor. 
C.6.5.5 Produsele epoxidice bicomponente se vor amesteca cu turbina de amestecare, la 
viteză mică de rotație, pentru evitarea încălzirii produsului, timp de max. 2 minute. 
Amestecul obținut are o durată limitată de utilizare ce depinde atât de temperatura 
ambiantă cât și de cantitatea preparată și este de max 40 min. la 23°C. 

C.6.5.6 Produsele epoxidice bicomponente nu se dilueaza și nu sunt compatibile cu apa. 
Produsele epoxidice în contact cu apa, în faza de preparare/aplicare, suferă deteriorări 
ireversibile, iar calitatea rezultată fiind afectată semnificativ. 

C.6.5.7 Aplicarea produselor epoxidice pe suprafață se face numai după pregatirea 
corespunzătoare a acesteia, deoarece această etapă are o influență hotăratoare asupra 
calității acoperirii epoxidice și durabilitatii ei. 

C.6.5.8 Înaintea aplicării produselelor epoxidice bicomponente se vor executa următoarela 
lucrări de pregătire: 

- se vor remedia fisurile și alte imperfecțiuni înainte de aplicarea produselor; 

- suprafețele ce urmează a se acoperi se vor curața de impurități, praful rezultat 
îndepartandu-se cu ajutorul periilor (par moale) sau prin suflare cu aer comprimat; 

- produselelor epoxidice se vor aplica pe betonul nou doar după 28 zile necesare pentru 
intarire și uscare; 

- trebuie avut în vederea că betoanele care conțin aditivi, precum silicați, alcool polivinilic, 
ceruri, etc., pot influența în mod negativ aderența produselor la suport; 

- la finalul pregătirii suprafețele trebuie să fie netede, plane, uscate, rezistente și stabile. 

C.6.5.9 Produsele se conditionează la temperatura de aplicare minim 24 ore înainte de 
folosire. Înainte de deschiderea ambalajului se îndepartează de pe acesta praful sau alte 
urme de murdărie pentru a nu contamina produsele. Nu se deschide în incaperi cu praf. 

C.6.5.10 La aplicarea produselor epoxidice se vor respecta următoarele regimuri de 
temperaturi și umidități: 

- temperatura optimă de aplicare a produsului - 15 ÷ 300C. 

- temperatura produsului - 15 ÷ 300C; 

- temperatura suportului - 15 ÷  400C; 

- umiditatea relativă a mediului - max. 65%; 
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- umiditatea suportului  - max. 4%. 

C.6.5.11 Temperatura suportului va fi cu cel puțin 30C peste temperatura punctului de 
rouă pentru a evita condensarea umidității pe suport, factor ce poate determina scăderea 
aderenței, a luciului sau bășicări. 

C.6.5.12 Produsele nu se vor aplica pe timp de ceață, ploaie, ninsoare, sau când există 
peliculă de apă sau gheață pe suprafața-suport. Se va evita de asemeni aplicarea 
produselor în condiții de vânt puternic sau în prezența unei mari cantități de praf în 
atmosferă. 

C.6.5.13 Spălarea sculelor se face imediat după încetarea lucrului, cu diluant, urmată de 
ștergere cu o panză din bumbac sau in. 

C.6.5.14 Suprafețele care prezintă contaminări majore cu silicați, uleiuri minerale, ceruri, 
aditivi de impermeabilizare, etc. se vor șlefui și degresa cu atenție. Daca este necesar se 
va executa decapare acida. În cazul în care nici una dintre soluți nu elimină complet 
contaminările, se va face o șlefuire cât mai profundă (min. 2 mm) și se va aplica un strat 
de sapă autonivelantă de cca. 2 mm. 

II. Aplicarea produselor epoxidice  

C.6.5.15 Imediat înainrea aplicării produselor epoxidice se vor executa următoarele 
operații de șlefuire, aspirare, degresare, dupa care se trece la remedierea defectelor, care 
se va efectua cu chit epoxidic. Dupa intarire zonele reparate se slefuiesc.  

C.6.5.16 Pardoselile epoxidice se vor aplica pe suprafeţe de beton bine șlefuite. Răşina 
epoxidică se aplică pe o suprafaţă de beton curată şi uscată, rezistentă şi portantă, în strat 
continuu, cu o grosime de aproximativ 2 mm. În cazul în care suprafaţa cu pricina prezintă 
substanţe care ar putea influenţa negativ aderenţa (cum ar fi grăsimi, uleiuri etc.), aceasta 
trebuie spălată în prealabil.  

C.6.5.17 Se va aplica amorsa epoxidica de Impregnare, în amestec cu întaritorul aferent 
în proportiile recomandate de fișa tehnică a producătorului. Aceasta amorsă are rolul de a 
asigura impregnarea suprafeței, în vederea stabilizării suportului, și umplerea porilor 
prezenți în șapa autonivelantă, pentru evitarea aparitiei de cratere, zone mate, pori, 
întepaturi, sau fenomene de cretare. Aplicarea amorsei se va face prin roluire. 

C.6.5.18 Aplicarea propriu-zisa a produselor epoxidice se va incepe dupa circa 24 de ore 
și max. 30 de ore de la aplicarea amorsei de impregnare, la temperaturile indicate la pct 
C.8.5.7.  

C.6.5.19 Conţinutul (amestec de răşină şi întăritor) se aplică uniform cu ajutorul unei 
pensule sau cuţit de aplicare pe toată suprafaţa. Cu cât grosimea stratului este mai mare, 
cu atât durata de viaţă a pardoselii este mai mare. Timpul de uscare este de aproximativ 
48 de ore, la o temperatură de cel puţin 20 de grade Celsius (la temperaturi scăzute 
reacţiile chimice sunt încetinite). 

C.6.5.20 Timpul de uscare este de 24 - 30 de ore la 20 - 230C. După uscare, pardoseala 
va suporta doar trafic usor. Parametrii de rezistență, atât chimică cât și mecanică, se vor 
realiza după cca. 7 zile, la o temperatură de 20 - 230C. Parametrii de uscare a 
pardoselelor din râșini epoxidice se vor concretiza în onformitate cu fișa tehnică a 
producătorului. 

C.6.5.21 Este foarte important ca persoanele care aplică răşini epoxidice să urmeze 100% 
instrucţiunile tehnice, în caz contrar existând riscul ca răşina să nu se întărească, iar 
lucrarea să fie compromisă. 
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C.6.6 Execuția izolaţiilor hidrofuge la pardoseli 
C.6.6.1 Înainte de execuția lucrărilor de izolații hidrofuge la pardoseli se vor efectua 
următoarele lucrări de pregătire: 
- se vor corecta asperitațile suportului (шероховатость поверхности), pentru care se 
admit abateri maxime de 2mm, precurn și denivelarile de planeitate (abaterea admisibilă ± 
2 mm la un dreptar de 2 m așezat în orice directie); 
- dacă se vor utiliza masticuri de bitum la cald, se vor testa utiajele și procesele de 
preparare a masticurilor și  soluțiilor pe șantier, cu respectarea rețetelor, conform 
normativelor în vigoare; 
- suprafeței supuse izolării se vor curăța de praf și alte impurități; 
- se va verifica umiditatea suprafeței supuse izolării, care trebuie să fie mai mică de 4%. În 
acest scop se vor efectua măsurători a suprafețelor suport în fiecare cameră;   
- suprafața supusă izolării se va amorsa cu un strat de grund din soluție de tip primer , prin 
pulverizare. 
C.6.6.2 În cazul în care furnizorul de membrane hidroizolatoare va furniza și masticuri la 
rece, atunci contractantul se va conduce la execuția izolației de fișele tehnice ale 
producătorului de membrane și masticuri. 
C.6.6.3 Membranele hidroizolatoare se vor lipi pe toată suprafața amorsată cu 
suprapuneri longotudinale de 100mm și transversale de 150mm. Aderența trebuie să fie 
de minim 0.5Mpa.   
C.6.6.4 Recepția lucrărilor de izolații hidrofuge se va face conform  CP A.08.01-1996 
”Instrucțiuni de verificare a calității și recepție a lucrărilor ascunse și/sau în faze 
determinante la construcții și instalații aferente”, cu întocmirea proceselor-verbale de 
lucrări ascunse, care se vor semna de către dirigintele de șantier și responsabilul tehnic.  

B.7 Tencuieli 
C.7.1 Tencuieli din mortar de ciment-nisip la pereți 
C.7.1.1 La pereții despărțitori din cărămidă se vor executa tencuieli din mortar de 
ciment-nisip M50 cu grosimea de 40mm, armată cu o plasă din sârmă 5Bp1 
(150x150mm). 
C.7.1.2 Având în vedere că tencuielile din mortar de ciment-nisip sunt lucrari destinate 
să ramână vizibile, calitatea lor din punct de vedere al aspectului poate fi verificată 
oricând dupa terminarea întregului obiect, se va vefica calitatea suportului pe care se 
va aplica tencuiala. Este absolut interzis de a aplica tencuiala peste suportul ce nu a 
fost recepţionat conform instructiunilor specifice. 
C.7.1.3 Înainte de execuţia tencuielilor din mortar de ciment-nisip este necesar de a se 
verifica dacă au fost recepţionate toate lucrările destinate a le proteja sau lucrari care 
prin executie ulterioara ar provoca deteriorarea tencuielilor (învelitori, planșee, 
balcoane, instalații, tâmplării pe toc, etc). Se va verifica dacă o dată cu execuţia 
suporților au fost montate toate piesele necesare fiecarei tâmplării sau instalațiile. 
C.7.1.4 Materialele nu pot fi introduse în lucrare decât dacă s-a verificat în prealabil de 
catre dirigiinele de şantier că acestea au fost livrate cu certificate de conformitate, care 
să confirme ca sunt corespunzatoare cu documentele normative în vigoare. 
C.7.1.5 Pe parcursul lucrării este necesar a se verifica dacă se respectă tehnologia de 
execuţie, utilizarea tipului şi compoziţiei mortarului, precum şi aplicarea straturilor 
succesive fără depăşiri de grosimi maxime. Se vor lua măsuri împotriva uscării prea 
rapide (vant, insorire), spălării de ploaie sau îngheţului. 
C.7.2 Tencuieli gletuite la pereți 

C.7.2.1 La pereții despărțitori din cărămidă pe tencuiala din mortar de ciment-nisip  se 
va executa gletuirea (шпаклевка) cu un strat de glet din amestec uscat de ipsos cu 
grosimea de 3mm. 
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C.7.2.2 Gletul din amestec uscat din ipsos și se prevede ca strat suport pentru 
realizarea finisajelor de calitate superioară, precum  vopsitorii cu vopsea lavabilă la 
pereţi şi tavane. 

C.7.2.3 Stratul de glet se va executa prin întinderea şi netezirea pastei cu oţelul (drișca)  
de glet, pe suprafeţe de maxim 1 m pentru a se putea realiza netezirea înainte de 
întărirea pastei. 

C.7.2.4 Grosimea stratului de glet se prevede de 3 mm și se va obţine prin două-trei 
aplicări şi nivelări succesive. Se va verifica planeitatea suprafeţei gletului, folosind 
dreptarul metalic de 2m. Se permit abateri de maxim  1mm.  

C.7.2.5 Suprafaţa obţinută trebuie să fie perfect netedă la pipăit, eventualele asperităţi 
vor fi curăţate şi netezite cu hârtie fină sticlată.  

C.7.2.6 Pe suprafeţele gletuite cu amestec uscat de ipsos și suprafețele placate du 
gips-carton, se va aplica gletul de netezire (stratul final) pe bază de aracet şi nisip fin, 
fracția 0,2 mm. Grosimea stratului final se prevede de 1 mm.  

C.7.2.7 Aplicarea gletului de netezire (stratul final) se va face cu drisca de glet, în 
straturi de 1 mm grosime sau folosind aparatul de zugrăvit manual sau electric, sau 
pistolul de tencuit. Netezirea se va face manual, cu drişca de glet (oţelul de glet). 

C.7.2.8 Nu se admit următoarele defecte: 

- umflături, coşcoviri, ciupituri (împuşcături de var), pete, eflorescenţe, crăpături, fisuri, 
lipsuri la glafurile ferestrelor, la pervazuri, plinte, obiecte tehnico-sanitare. 

- zgrunțuri mari (până la max. 3 mm) şi zgârieturi adânci formate la drişcuire, la stratul 
de acoperire. 

C.7.2.9 Vor fi clasificate drept defectuoase, lucrările care nu respectă prevederile 
prezentului Caiet de Sarcini, precum şi cele la care se remarcă următoarele 
neregularităţi: 

- nu respectă indicaţiile prevăzute în proiect privind grosimea, trasajul, acoperirea, 
planeitatea, uniformitatea (ca prelucrare), muchiile de racordare ale zidurilor cu tavanul, 
glafurile, muchiile golurilor de uşi sau ferestre; 

- nu respectă verticalitatea şi orizontalitatea suprafeţelor şi muchiilor, planeitatea 
suprafeţelor tencuite; 

- nu s-a respectat tehnologia de execuţie specificată, fapt care a condus la deteriorări 
ale lucrărilor; 

- nu s-au respectat indicaţiile din tabloul de finisaje aprobat prin proiect, compartiment 
SA, planșa 32. 
 
C.7.3 Tavane 
                                       
C.7.3.1 În spațiul nr. 1 la tavan se va executa gletuirea (шпаклевка) cu un strat de glet 
din amestec uscat de ipsos cu grosimea de 3mm, pe care se va aplica stratul final, 
grunduirea și vopsirea. 

C.7.3.2 În spaţiile umede (parter – 10,12,13 și etaj – 29,30,31,) se vor executa tavane 
suspendate din plăci de gips-carton, într-un strat cu grosimea de 12.5mm, rezistent la 
umezeală, pe structură metalică din profile de oţel zincat.  

C.7.3.3 În alte spaţii se vor executa tavane suspendate din plăci de gips-carton, într-un 
strat cu grosimea de 12.5mm, montate pe structură metalică din oţel zincat.  
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C.7.3.4 Panourile din gips-carton se vor depozita orizontal şi izolate de la sol, în locuri 
fără umiditate şi ferite de intemperii.  

C.7.3.5 Montarea tavanelor suspendate se execută în următoarea ordine: 

- Se fixează profilele de margine la 30 – 40 cm interval printr-un sistem adaptat naturii 
profilelor sau a închiderilor verticale.  

- Se fixează tijele de suspendare care trebuie se fie adaptate suportului de fixare, 
şarpanta metalică. 

- Se prind profilele de susţinere la 120 m interax. Dacă dimensiunea încăperii este mai 
mare decât lungimea profilelor de susţinere, se prelungesc prin fixarea extremităţilor 
una de cealaltă prin clemele prevăzute la capetele profilelor. La margine, se taie cu 
foarfeca.  

- Trebuie verificat ca marginea primei dale întregi să corespundă cu fanta din profilul de 
susținere în care se poziționează profilul secundar.  

- Se pun cu ajutorul nivelei la aceeaşi cotă toate profilele de susţinere.  

- Se montează din 60 cm în 60 cm (62,5 cm) profilele secundare, creându-se un 
caroiaj. 

- Profilele secundare se montează în fantele profilului de susţinere câte două, câte una 
de-o parte şi de alta a profilului de susţinere, cu ajutorul unui sistem de eclipsare. 

- Se montează panourile din gips-carton introducându-le pe diagonala caroiajului 
(сетка) după care se rotesc şi se axează pe profile.  

- Panourile de margine vor fi aduse la dimensiunea necesară prin tăierea unor panouri 
normale cu cutter-ul. 

C.7.3.6 Verificarea în vedere recepţie se efectuiază după cum urmează: 

- Se va verifica dacă corespund din punct de vedere al realizării termice, fonice 
(ignifuge – dacă este cazul) şi a rezistenţei la foc.  

- Se va verifica corespondenţa dintre mostrele aprobate de Managerul de proiect şi cele 
din execuţie.  

- Se va verifica existenţa certificatelor de conformitate, a instrucţiunilor de folosire şi a 
agrementelor (după caz) pentru materialele folosite. 

- Dacă nu se respectă prezentele specificaţii sau desenele de execuţie sau mostrele 
aprobate, Managerul de proiect va putea decide înlocuirea lucrărilor (pe cheltuiala 
contractantului) cu altele care să respecte aceste cerinţe. 

C.7.3.7 Pe suprafeţele placate du gips-carton, se va aplica gletul de netezire (stratul 
final) pe bază de aracet şi nisip fin, fracția 0,2 mm. Grosimea stratului final se prevede 
de 1 mm.  
 
C.7.4 Placaje din plăci de faianţă şi gresie 

C.7.4.1 Placajul cu plăci de faianță se va executa în următoarele spații:  
(i) la parter – 1,8,10,11,12,13,14; 
(ii) la etaj – 28,29,30,31. 
C.7.4.2 Placaj pereţilor cu plăci de faianţă se va executa pe toată înălțimea după cum 
urmează: 
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- placajul se efectuează  cu faianţă smălţuită, lucioasa cu placi de aceeași culoare si 
forma, fixate cu pasta de mortar adeziv special pentru montarea placajelor cu tot 
complexul de lucrări adiţionale; 

- se va efectua  şi placarea glafurilor la uşi şi ferestre; 

- placajul se efectuează cu rosturi alternante de 2mm grosime, umplute cu chit rezistent 
la dezinfectanţi;  

- lucrările de placaj includ profilele de colț şi alte elemente adiţionale.  

C.7.4.3 Placajele fiind destinate să rămână vizibile, calitatea lor din punct de vedere al 
aspectului poate fi verificată oricând, chiar după terminarea întregului obiect şi în 
consecinţă nu este necesar să se încheie procese-verbale de lucrări ascunse, şi numai 
pe faze de lucrări. 
C.7.4.4 Plăcile de faianţă vor fi de forma pătrată sau dreptunghiulară la dimensiunile, 
culorile şi calităţile prevăzute în proiect. Plăcile vor avea următoarele caracteristici fizico 
- chimice: 

- coeficientul de absorbţie a apei: max. 18% pentru plăcile de faianţă şi max. 2,5% 
pentru plăcile de gresie. 

- la încercarea de rezistenţă la fisurare fină - mostrele nu vor prezenta nici o astfel de 
fisurare; 

- la încercarea de rezistenţă chimica - finisajul (glazura) va rămâne nedeteriorată. 

C.7.4.5 Plăcile nu vor prezenta pete de culoare închisă cu aria mai mare de max. 1,5 
mm2 la max. 2% din eşantion, fisuri în glazură, îngroşări ale glazurii sau zone 
insuficient glazurate, aspect de “îngheţat”sau cristalin şi zone aspre. 

C.7.4.6 Abateri limită admisibile de la dimensiunile normale de fabricaţie pentru plăcile 
de faianţă și de gresie : 

- la grosimi nominale: +/- 10%  

- la lungimi şi lăţimi nominale: +/-0,6% 

- săgeata: max. 0,5% din lungimea laturii mari. 

C.7.4.7 Montajul placajului se va face cu plăci de faianţă sau de gresie cu paste 
adezive aşa cum specifică producătorul (proiectantul). 

I. Operaţiuni pregătitoare  

C.7.4.8 Înainte de începerea operaţiunilor de placare cu plăci de faianţă sau gresie, se 
vor executa celelalte lucrări de finisaj după cum urmează:  

- învelitoarea clădirii, cu executarea scurgerilor în soluţia definitivă, astfel încât 
suprafeţele pe care se execută placarea să fie ferite de acţiunea precipitaţiilor 
atmosferice; 

- montarea tocurilor la ferestre şi a tocurilor şi căptuşelilor la uşi, în afara pervazurilor 
care se vor monta după executarea placajelor; 

- gletuirea tavanelor şi a suprafeţelor care nu se plachează, în încăperile unde se vor 
executa placaje; 

- montarea conductelor sanitare, electrice, de încălzire, îngropate sub placaj şi 
probarea acestora sub presiune; 

- montarea diblurilor sau a dispozitivelor pentru fixarea obiectelor sanitare, eventualele 
găuri ulterioare urmând a fi date numai cu burghiul; 
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- executarea pardoselilor reci (pardoseli epoxidice, plăci de gresie); 

- executarea pardoselilor calde (din parchet,linoleum antiderapant) care se degradează 
la umiditate mare, se va face numai după montarea placajului. 

C.7.4.9 Nu se va începe lucrul până ce lucrările deja executate (pardoseala) nu vor fi 
protejate satisfăcător. Înainte de începerea lucrărilor de placare se va face o inspectare 
a suprafeţelor ce urmează a fi placate. Nu se va începe lucrul pâna ce nu vor fi 
îndreptate eventualele neregularităţi constatate (abateri pe verticală şi orizontală cât şi 
eventuale vicii sau degradări aparente). 

II. Operaţiuni de placare 

C.7.4.10 Aplicarea placilor de faianţă sau gresie se va face numai pe suprafeţe uscate, 
pregătite în prealabil şi care se înscriu în abateri de la planeitate cuprinse între 2 mm/m 
pe verticală şi 2 mm/m pe orizontală. Eventualele neregularităţi locale nu vor depăşi 3 
mm (umflături sau adâncituri). 

C.7.4.11 În cazul în care aceste abateri sunt depăşite, suprafeţele vor fi îndreptate prin 
completarea cu mortar de ciment-nisip. Grosimea stratului de mortar nu trebuie să 
depăşească 1 cm. 

C.7.4.12 Înainte de începerea lucrărilor de placare se vor executa următoarele 
operaţiuni: 

- îndepărtarea eventualelor resturi de mortar, praf, pete de grăsime, etc; 

- rosturile zidăriei (orizontale şi verticale) trebuie să se cureţe bine pe o adâncime de 
cca 1 cm, pentru ca mortarul de fixare să adere cât mai bine pe aceste suprafeţe; 

- pe suprafeţele de beton turnat monolit sau pe suprafeţele de beton ale panourilor mari 
se va aplica beton-contact, pentru obţinerea unei mai mari rugozităţi, necesară aderării 
mortarului de fixare a plăcilor. 

C.7.4.13 La montarea plăcilor de gresie sau faianţă la pereţi se vor respecta 
următoarele cerinţe: 

- nu se vor executa placaje în zone unde temperatura este sub +5°C;  

- se va avea grijă să se evite evaporarea rapidă a apei din patul de mortar;  

- patul de mortar nu se va aplica mult înainte de aşezarea plăcilor de faianţă sau gresie 
şi în nici un caz plăcile nu se vor aplica pe mortarul uscat; 

- se va evita pe cât posibil tăierea plăcilor, astfel încât printr-o aşezare corectă a 
acestora, plăcile care vor trebui să fie tăiate să nu fie mai mici de jumătate de placă; 

- marginile placilor taiate se vor poliza cu piatră de carborund;  

- nu se vor aplica plăci nefinisate corespunzator, cu margini crăpate sau zimţate;  

- rosturile între plăci vor fi realizate în continuitate, atât pe verticală cât si pe orizontalä 
şi vor avea aceeaşi dimensiune – cca. 2 mm – pe ambele direcţii;  

- abaterile admise pentru suprafeţele finisate vor fi de +/- 1 mm sub dreptarul de 2 m 
lungime. 

C.7.4.14 Trasarea suprafetelor care urmează a se placa se va face atât faţă de 
onizontală cât şi faţă de verticală. Trasarea se va face cu dreptarul de maximum 2 m 
lungime şi cu ajutorul repenelor alcătuite din bucăţi de faianţă sau gresie fixate 
provizoriu cu mortar de ipsos pe suprafaţa respectivă a tencuielii, în imediata vecinătate 
a suprafeţei care se plachează. 
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C.7.4.15 Firul cu plumb, lăsat la faţa reperelor trebuie să reprezinte linia suprafeţei 
placajului care urmează să se execute. 

C.7.4.16 Execuţia lucrărilor de placare se va efectua respectând următoarele cerinţe: 

- după terminarea operaţiilor de trasare se poate trece la executarea aplicării placajului 
în următoarea succesiune de operaţii;  

- plăcile de faianţă sau gresie se vor curaţa de praf şi impurităţi, se vor ţine în apă timp 
de 10-15 minute înainte de începerea placării şi apoi se vor scurge de apă timp de 5 – 
10 minute;  

- nu se vor folosi pentru placare plăcile ude; 

- aşezarea plăcilor va începe de la nivelul pardoselii, având grijă să corespundă 
rosturile pardoselii în cele ale placajului dacă nu se specifică altfel şi corelându-se 
placajul (reglat perfect la orizontală) cu pardoseala al cărei nivel poate fi înclinat. 

- montarea plăcilor se va face prin aplicarea cu mistria pe dosul plăcii a mortarului sau a 
pastei adezive, după caz şi aplicarea plăcilor prin apăsare pe stratul suport. După 
aşezarea fiecărui rând de plăci se va curăţa mortarul în surplus şi se va turna, în 
golurile rămase în spatele plăcilor, lapte de ciment; 

- planietatea se vacontrola de fiecare dată cu dreptarul de 1.2 m 

C.7.4.17 Dupa cca. 5-6 ore de la terminarea executării placajului, rosturile dintre plăci 
se vor curăţa prin frecare. După această operaţie, rosturile se vor umple cuchit rezistent 
la dezinfectanți și solvenți la un interval de timp de 6-8 ore de la terminarea executării 
placajului pe întreaga suprafaţă din încăperea respectivă. 

C.7.4.18 Se vor lua următoarele măsuri de protejare a lucrărilor de placaje: 

- spaţiile în care s-au executat placajele de faianţă sau gresie, vor fi închise şi se vor 
păstra astfel pâna la uscarea perfectă a lucrării; 

- placajele vor fi protejate de deteriorări pâna la recepţia lucrării; 

- în timpul sezonului călduros, suprafeţele expuse la soare vor fi acoperite cu foi de 
pânză de sac în fâşii sau foi care timp de 2 zile vor fi în permanenţă umezite; 

C.7.4.19 Verificarea la recepţia lucrărilor se efectuiază după cum urmează: 

- suprafaţa placajului se va verifica cu dreptarul de 1,20 m, şi se va admite cel mult o 
undă cu săgeata de maximum 1 mm; 

- placajul trebuie să prezinte o uniformitate a culorii pe întreaga suprafaţă; nu se admit 
diferenţieri de tonuri între suprafețele placate şi nici în cadrul aceleaşi suprafețe; nu se 
admit pete de murdarie, locuri vizibile cu smalt defect, etc; 

- rândurile de plăci trebuie să fie regulate, cu rosturi rectilinii în continuare sau alternate, 
de lăţime uniformă şi bine umplute cu lapte de ciment alb. 

C.7.4.20 Se vor considera defecţiuni ce trebuiesc remediate local sau total următoarele: 

*nerespectarea prezentului Caiet de Sarcini; 

*poziţionarea defectuoasä a plăcilor cu abateri faţă de verticală şi orizontală. 

*nerespectarea continuităţii şi dimensiunilor rosturilor pe cele două direcţii; 

*aplicarea la muchiile pereţilor sau stâlpilor a unor plăci normale şi nu a plăcilor 
speciale cu muchia glazurată, sau a profilelor de colţ; 

*nivelul finisajului nu este conform cu cele specificate în planurile din proiect; 
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*deteriorări ale placajului rezultate din protejarea necorespunzătoare a lucrărilor până la 
recepţie: fisurări ale plăcilor, desprinderi ale placilor de stratul suport, pete, etc. 

 
C.7.5 Zugrăveli şi vopsitorii 
 
C.7.5.1 Zugrăvelile şi vopsitoriile se vor executa în următoarele spații:  
a) la pereți în spațiile:   
*la parter – 9,9a,16; 
*la etaj – 21,26,27,32. 
b) la tavane în spațiile:   
*la parter – 1,2,7,8,9,9a,10,11,12,13,14,16; 
*la etaj – 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32. 
C.7.5.2 Zugrăvelile şi vopsitoriile fiind lucrări destinate a rămâne vizibile, calitatea lor 
din punctul de vedere al aspectului poate fi verificată oricând, chiar după terminarea 
intregului obiectiv şi în consecinţă nu este necesar a se incheia procese - verbale de 
lucrări ascunse. 
C.7.5.3 Venficarea calităţii suportului pe care se aplică zugravelile, vopsitoriile, se face 
în cadrul verificării executării acestui suport (gletul final, elemente de tamplarie, 
instalatii). Este interzis a se incepe executarea oricăror lucrări de zugrăveli și vopsitorii, 
înainte ca suportul să fi fost verificat cu atenţie de către dirigintele de şantier, privind 
îndeplinirea condiţiilor de calitate a stratului suport. 
C.7.5.4 Verificarea calităţii zugrăvelilor și  vopsitoriilor se face numai dupa uscarea lor 
completă şi are ca scop principal depistarea defectelor care depasesc abaterile 
admisibile în vederea efectuării remedierilor şi a eliminării posibilităţilor ca aceste 
defecte să se repete în continuare. 
C.7.5.5 Înainte de începerea lucrărilor de zugrăveli și vopsitorii este necesar a se 
verifica dacă au fost executate şi recepţionate toate lucrările destinate a le proteja 
(invetitori) sau a caror executie ulterioară ar putea provoca deteriorarea lor (conducte 
de instalatii, tamplarie) precum şi dacă au fost montate toate piesele auxiliare: (dibluri, 
console, suporti pentru obiecte sanitare sau elemente de incălzire). 
C.7.5.6 Dirigintele de şantier trebuie să verifice toate materialele înainte de a fi 
introduse în lucrare. Materialele trebuiesc livrate cu certificat de conformitate care să 
confirme că sunt corespunzatoare prevederilor din proiectul de execuție și normelor 
respective. 
C.7.5.7 Pe parcursul executiei lucrărilor este necesar a se verifica tehnologia de 
executie, prevazuta în prescriptiile tehnice, utilizarea reteţelor şi compoziţiei 
amestecurilor indicate, precum şi aplicarea straturilor succesive în ordinea şi la 
intervalele de timp prescrise. Se va urmari aplicarea măsurilor de protecţie împotriva 
uscării bruşte (vânt, curenți de aer, însorire), spălării prin ploaie sau înghet. 
C.7.5.8 Verificările, care se efectuează la recepția unei faze de lucrari, se fac cel puţin 
câte una la fiecare încapere şi cel puţin câte una la fiecare 100 mp. La recepţia la 
terminarea lucrărilor se efectuează direct de către comisie aceleasi verificari.  
C.7.5.9 Prin examinarea vizuală a zugrăvelilor se verifică urmatoarele: 
a) corespondenţa zugrăvelilor interioare cu prevederile din proiect şi cu eventualele 
dispozitii ulterioare; 
b) aspectul suprafeţelor zugrăvite în culori de apa (culoare uniforma, fără pete, scurgeri, 
stropiri, băşici şi coji, fără urme de pensule sau bidinele”щетки”); 
c) nu se permit corecturi sau retuşuri locale pe suprafeţele stropite, stropii trebuie să fie 
uniform repartizaţi. 
C.7.5.10 Aderenţa zugrăvelilor interioare se constată prin frecarea uşoară cu palma de 
perete. O zugraveală prin frecare nu trebuie să se ia pe palmă. 
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C.7.6 Finisaje exterioare 

C.7.6.1 Finisajele exterioare se vor executa conform tabloului finisării faţadelor 
prezentat în proiectul de execuţie, compartiment SA, planșele 21÷26.  

C.7.6.2 Soluţii cromatice exterioare sunt prevăzute identice cu cele ale edificiilor 
existente pe teritoriului vamei: albastru RAL 9010, şi metalic RAL 9002.                                        
C.7.6.3 Se va  executa izolarea termică exterioară a soclului, cu plăci de polistiren 
extrudat gr. 60 mm, fixat cu dibluri din masă plastică.                                                                     
C.7.6.4 Tencuielile exterioare se vor executa cu mortar de ciment-nisip M 50-T grosime 
40 mm, pe plasă metalică 5BpI cu ochiul 150x150 mm, fixată cu ancore din d8AIII de 
perete pas 500 mm, formă sah, inclusiv glafuri. 

C.7.6.5 Soclu şi scările exterioare (praguri) de acces se vor placa cu placi din gresie 
porţelanată, rezistentă la îngheţ-dezgheț,  fixate cu mortar adeziv pentru lucrări exterioare, 
inclusiv rostuirea cu chit.  

C.7.6.6 În complexul lucrărilor de placare a scărilor exterioare se va include montarea 
profilelor de protecţie de colţ și benzile antialunecări. Culoarea  gresiei porţelanate se va 
coordona cu proiectantul și Beneficiarul (ANSA. 

C.7.6.7 Balustradele la scările exterioare (praguri) de acces se vor confecţiona din otel 
inoxibabil cu înălţimea de 100cm. 

C.7.6.8 Pereul se va executa din pavele prefabricate din beton armat așezate pe un 
strat de beton C10 cu grosimea de 8cm, armat cu plasă 5Bp1 (100x100), turnat pe un 
strat de pietriș de 10cm.  

 

C.8 Amenajarea teritoriului adiacent 

C.8.1 Îmbrăcămintea din beton asfaltic se va proiecta din două straturi. Stratul suport se 
va proiecta de beton asfaltic cu grosimea de 60mm din agregate mari, iar stratul de 
uzură de beton asfaltic cu grosimea de 50mm din agregate mici. 

C.8.2 Trotuarele se vor proiecta din pavele din beton cu grosimea de 50mm așezate pe 
amestec uscat din ciment-nisip (1:3). 

C.8.3 Taluzurile se vor amenaja și consolida prin înărbire cu iarbă de gazon.  

 
D. SISTEME  DE  UTILITATI 

 
D.1 SISTEMUL DE APĂ ŞI CANALIZARE 

D.1.1 Montarea şi darea în exploatare a sistemului interior de apă și canalizare și a 
instalaţiilor tehnico-sanitare la PIF Sculeni se va execută conform:                                                
- CP G.03.02-2006 - Proiectarea și montarea conductelor sistemelor de alimentare cu 
apă și canalizare din materiale de polimeri; 

- СНиП3.05.01-85. "Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений";  

- NCM G.03.02:2015 ”Rețele și instalații exterioare de canalizare”. 

D.1.2 În clădirea modulului pentru control produse la PIF Sculeni sunt prevăzute 
următoarele sistemeinterioare de apă și canalizare: 

- sistem de apă potabilă; 
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- sistem de apă caldă menajeră; 

- sistem de canalizare menajer-fecaloid; 

D.1.3 Consumul de calcul al apei menajere constituie 1,43 m³/zi. 

D.1.4 Reţelele interioare de apă potabilă și apă caldă menajeră sunt executate din 
conducte de polipropilenă sub presiune cu d=20-32mm. 

D.1.5 La branşamentul apeductului, în clădire, este instalat nodul apometric, cu apometrul 
d=15mm. 

D.1.6 Consumul calculat al apelor riziduale menajer-fecaloide constituie  1,43 m³/zi. 

D.1.7 Reţelele interioare de canalizare sunt proiectate din ţevi de polipropilenă pentru 
canalizare cu d=50-110mm. 

D.1.8 Pe coloanele de canalizare menajer-fecaloidă, între etaje, sunt prevăzute mufe 
antiincendiare. 

D.1.9 Sistemul exterior de canalizare este proiectat conform avizului de racordare 
elaborat de Postul Vamal Sculeni cu scurgerea în sistemul existent de canalizare şi 
deversare la staţia de epurare. Sistemul de canalizare este compus din reţele de 
canalizare prin scurgere liberă din ţevi de PVC cu d=200mm și cămine de vizitare;  

D.1.10 Având în vedere că stația de epurare va fi pusă în funcțiune mai târziu decât PIF 
Sculeni, este proiectată o fosă septică care (temporar) va prelua apele reziduale. 

D.1.11 Panta minimă a conductelor de apă va fi de 0,002 în sens contrar curgeri apei reci, 
astfel se asigură golirea conductei. Înainte de orice consumator de apă se vor prevedea 
robineţi de izolare, pentru intervenţie. 

D.1.12 La trecerile conductelor prin pereţi se vor monta tuburi de protecţie, golurile vor fi 
protejate cu materiale cu rezistenţă la foc corespunzătoare normativelor de incendiu. 

D.1.13 Susţinerea conductelor de apă se va face cu brăţări sau console încastrate în 
pereţi sau alte elemente de rezistenţă, sau pe suportul metalic comun cu celelalte 
conducte asigurând pantele indicate pe planuri. 

D.1.14 Încercarea de funcţionare la apă rece şi caldă se va efectua la presuinea de regim, 
şi temperatura apei calde maxim posibile, se va verifica dacă apa ajunge la presiunea de 
utilizare la fiecare punct de consum în parte. 

D.1.15 Conductele de apă din oţel vor fi grunduite şi vopsite cu două straturi de vopsea de 
ulei crem şi izolate termic. 

D.1.16 Conductele de apă se montează deasupra celor de canalizare, iar conductele de 
apă rece se montează sub conductele de apă caldă. 

D.1.17 La trecerea prin planşee şi pereţi, conductele de apă se montează în tub de 
protecţie. 

D.1.18 La terminarea lucrărilor la sistemul de apă, se va efectua obligatoriu proba de 
presiune la valoarea de 6 bar, timp de 2 ore. Dacă în cursul probei de presiune reţeua nu 
prezintă neetanşeităţi, şi presiunea nu scade, se trece la spălarea cu apă potabilă şi darea 
în funcţionare a sistemului. 

D.1.19 La finalizarea cu succes a încercărilor, contractantul va întocmi un proces-verbal 
de încercări sub presiune, care se va atașa și înregistra în Cartea Tehnică a Construcției. 

D.1. 20 La terminarea lucrărilor la sistemul de canalizare se va efectua obligatoriu 
preoba fără presiune, conform normativelor în vigoare, a sistemului interior de canalizare 
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la etanșietate. La finalizarea cu succes a încercărilor, contractantul va întocmi un proces-
verbal de încercări fără presiune, care se va atașa și înregistra în Cartea Tehnică a 
Construcției. 

D.1.21 Încercările fără presiune se vor efectua după cum urmează:                      - se va 
închide etanș, cu un dop de lemn, țava de canalizare în primul cămin de vizitare; 

- se va umple sistemul de canalizare cu apă de la etaj și până la primul cămin de 
vizitare și se va lăsa umplut două ore; 

- se va verifica etanșietatea fiecărei îmbinări și nivelul apei în cota cea mai înaltă. 

 

D.2 SISTEM DE ÎNCĂLZIRE ȘI VENTILARE-CLIMATIZARE  

D.2.1 Prevederi  generale 

D.2.1.1 Sistemul de încălzire, ventilare și condiționarea aerului, al modulului de control 
produse, se va executa în conformitate cu următoarele documente normative în 
vigoare: 

NCM E.04.01-2017 – ”Protecția termică a clădirilor” 

NCM E.04.03-2008 – ”Conservarea energiei în clădiri” 

СНиП 2.04.05-91 – ”Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха”  

NCM E.03.02-2014 – ”Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor” 

D.2.1.2 Referitor la materialele și aparatele (produsele) la care în proiect (planșe, devize) 
sunt indicate modele de referință (fabricant-tip-cod, sau echivalent) executantul trebuie să 
știe ca:   

a) nu este obligat (dacă are variante mai avantajoase economic, care corespund 
caracteristicilor din proiect) să le oferteze și să le pună în opera. 

b) materialele și aparatele (produsele) pe care le ofertează și le pune în operă trebuie să 
aibă toate caracteristicile tehnice similare cu cele ale modelului de referință și să fie de 
aceeași calitate sau mai superioare. 

 

D.2.2 Sistemul de încălzire 

D.2.2.1 Sursa de căldură pentru încălzire, ventilare și condiționarea aerului este energia 
electrică. 

D.2.2.2 Încălzirea clădirii se face printr-un complex din sisteme de condiționarea 
aerului. Echipamentul funcționează eficient după principiul ”Pompa termică” aer-aer, la 
temperaturi minime a aerului exterior de  25°C. Schema de încălzire este aeriană, 
combinată cu sistemul de condiționare a aerului.  

D.2.2.3 Încălzirea se face cu blocuri interioare a sistemelor de condiționare a aerului 
”iarnă”-”vară”. Sistemul este de tip Split. Unui bloc exterior (în diferite sisteme) îi revine 
de la 1 la 4 blocuri interioare.  

D.2.2.4 Temperaturile interioare de calcul în încăperi și tipurile de echipament, sunt 
indicate pe planșele ”Caracteristica sistemelor de încălzire-ventilare” și ”Caracteristica 
încăperilor”.  

D.2.3 Sistemul de ventilare și climatizare   

I. Prevederi generale 
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D.2.3.1 Ventilarea încaperilor se prevede prin refulare şi aspiraţie cu impulsuri 
mecanice şi naturală cu recuperarea căldurii aerului aspirat. Schimburile de aer sunt 
proiectate cu diluarea noxelor până la concentraţia limită admisibilă, de asemenea 
admisia aerului curat la fiecare angajat nu mai puțin de 60 m3/h. Sistemele de refulare 
ПВ1 și ПВ2 sunt proiectate la fiecare etaj. 

D.2.3.2 Sistemele sunt prevăzute cu recuperarea căldurii aerului aspirat în 
recuperatoare lamelare cu încălzire electrică până la 20°C.                          D.2.3.3 
Distribuirea și aspirarea aerului se efectuiază prin anemostate reglabile de aspirare-
refulare. Sistemele de aspirare din blocurile sanitare și sufragerie sunt separate 
(sistemele B1 și B2). 

D.2.3.4 Sistemele de condiționarea aerului asigură temperatura interioară în încăperi pe 
durata perioadei de vară de +24°C - +25°C, în dependență de destinația încăperii. 
Echipamentul asigură aceste valori, la temperaturi maxime ai aerului exterior de +46°C. 

II. Montarea sistemelor de ventilare-climatizare 

D.2.3.5 Montarea sistemelor de ventilare-climatizare se va executa conform СНиП - 
3.05.01-85 – ”Внутренние санитарно-технические системы” . 

D.2.3.6  Montarea sistemelor de ventilare-climatizare se va coordona și corela cu 
lucrările de realizare a construcţiei și în special cu lucrările de construcţii auxiliare 
(platforme, postamente, goluri etc.) aferente acestor instalaţii. 

D.2.3.7 Canalele (tuburile) de aer vor fi confecţionate din tabla de otel zincat și se vor 
îmbina conform normelor specifice elaborate de către furnizor. 

D.2.3.8 Canalele (tuburile) de aer (refulare şi aspiratie) în sistemele cu recuperarea 
căldurii, se vor izola cu articole din vată minerală, cu rezistența la foc de 0,5 ore.  

acoperit cu folie de aluminiu în interiorul incăperilor şi tabla din otel zincat pentru izolarea 
exterioara (în afara cladirii). 

D.2.3.9 Tronsoanele drepte ale canalelor (tuburilor)  de aer se vor rigidiza în funcţie de 
forma și dimensiunile secţiunii precum și de presiunea aerului în canal. Este interzisă 
executarea îmbinărilor pe porţiunile de canal care străbat ziduri sau plansee.                               
D.2.3.10 După executarea fiecărei îmbinări transversale este obligatorie verificarea 
condițiilor de calitate, în special etanșietatea. Canalele (tuburile)  de aer se vor monta în 
linie dreaptă orizontală sau verticală, fără săgeţi sau denivelări. Canalele (tuburile) 
verticale nu vor avea abateri de la verticală mai mari de 2 - 3 mm pe 1 m înălţime..                      

D.2.3.11 Înainte de montarea la poziţie canalele (tuburile) se vor asambla la nivelul 
pardoselii numărul maxim posibil de tronsoane și piese speciale în funcţie de condiţiile de 
montaj. În alcătuirea porţiunilor de canal, asamblarea tronsoanelor se va face astfel încât 
îmbinările longitudinale să fie dispuse alternat pentru a nu forma o cusătură continue. 
Îmbinarea pieselor speciale cu tronsoane drepte se va face prin ataşare și etanșare cu 
materiale indicate de tehnologia specifică din proiect. Piesele speciale nu se rigidizează. 

D.2.3.12 Canalele (tuburile) pentru aportul de aer proaspăt  și canalele de tranzitare 
trebuie izolate termic. Materialele utilizate la izolarea termică trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: 

- să fie incombustibile sau greu combustibile, 

- să fie neputrescibile; 

- sa aibe propfietăți izolante; 

- să fie rigide la temperaturi ridicate; 
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- să nu degaje noxe la temperaturi ridicate. 

D.2.3.13 Canalele (tuburile)  de aer a sistemului general de ventilare, sunt de clasa ”H” și 
se execută din  tablă de oțel zincat, cu grosimi standarde prevăzute în proiectul de 
execuție. 

D.2.3.14 Se vor utiliza cu precădere piese, dispozitive și elemente, accesorii tipizate sau 
produse în industrie. Prizele de aer vor fi prevăzute cu rame cu plasă metalică pentru 
împiedicarea pătrunderii în instalaţie a corpurilor străine.                                                               
D.2.3.15 Protecţia împotriva precipitaţiilor atmosferice se va realiza prin rame cu jaluzele 
fixe înclinate fată de orizontală cu un unghi de minim 45o. 

D.2.3.16 Prizele de aer proaspăt vor fi protejate împotriva acţiunii vântului astfel încât 
fluctuaţiile în viteză sau direcţie să nu producă perturbări în funcţionarea normală a 
instalaţiei. 

D.2.3.17 Jaluzelele fixe sau mobile ale prizelor de aer vor fi egal distanţate, cu marginile 
rotunjite, si bine fixate pentru a se înlătura posibilitatea vibraţiilor și a zgomotului. 

D.2.3.18 Pentru toate elementele metalice ale sistemului de ventilare-climatizare și ale 
construcţiilor metalice aferente (noi), protecţia anticorozivă este obligatorie. 

D.2.3.19 Canalele (tuburile)  de aer a sistemului de ventilare se vor monta 
sub tavan și se vor acoperi sub tavanul suspendat doar dupa montare, 
pornire şi reglare a sistemelor de refulare si aspiratie. 

D.2.3.20 Automatiozarea sistemului de ventilare prevede: 

- deconectarea sistemului de ventilare în caz de incendiu; 

- menţinerea temperaturii aerului aspirat în sistemul de aspiraţie; 

- protejarea elementelor sistemului de aspirare de la îngheţ; 

- sincronizarea funcţionării sistemelor de refulare-aspiraţie.  

D.2.4 Verificarea sistemul de ventilare-climatizare 

D.2.4.1 Sistemul de ventilare-climatizare va fi verificat privind: 

- corespondența cu prevederile proiectului și cu reglementările tehnice în vigoare - 
corespondența dintre caracteristicile echipamentelor prevăzute în proiect și a celor 
instalate; 

- corespondenta dintre geometria instalaţiei proiectate și a celei realizate   - calitatea 
execuţiei; 

- funcţionarea elementelor componente; 

- alimentarea cu energie electrică, apă rece, apă caldă, agent frigorific etc.; 

- condiţiile necesare pentru pornirea sistemului; 

- condiţiile necesare în vederea asigurării unei durate de serviciu cât mai îndelungate; 

- asigurarea măsurilor de tehnica securităţii muncii; 

- condiţiile necesare pentru prevenirea și stingerea incendiilor;                                  - 
nivelul de zgomot din încăperile ventilate sau climatizate. 

D.2.4.2 Verificarea sistemul de ventilare-climatizare va cuprinde: 

- prizele de aer proaspăt: poziţia prizei, dimensiunile, fixarea, existența unor dispozitive de 
protecţie contra vântului și a pătrunderii vieţuitoarelor. 
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- canalele (tuburile) de aer: materialul, izolaţia termică, construcţia pieselor speciale;                   
- capacele de vizitare și curăţire: poziţia, dimensiunile; 

- ventilatoarele: amplasarea, fixarea, racordarea la tubulatură, tipul constructiv, poziţia de 
montaj, felul acţionării, debitul, presiunea, sensul, turația;                                                              
- motoarele electrice ale ventilatoarelor: tipul, poziţia , fixarea, racordarea la reţea, legarea 
la pământ, tensiunea, turația; 

- bateriile de încălzire și de răcire: tipul constructiv, fixarea, poziţia, racordarea la 
tubulatura de aer, dimensiunile de gabarit, caracteristicile funcţionale; 

- filtrele de aer: tipul constructiv, poziţia în instalaţie, dimensiunile de gabarit, modul de 
racordare la tubulatură, fixarea, caracteristicile funcţionale; 

- atenuatoarele de zgomot: tipul, locul de montare în instalaţie, fixarea-dispozitivele de 
reglare: poziţia în instalaţie, tipul, accesul la comenzi;                       - gurile de introducere: 
poziţia în instalaţie si în încăpere, numărul, dimensiunile, modul de montare, accesul 
aerului din canal, tipul constructive;  

- existența dispozițivelor de reglare a debitului și pentru orientarea jetului (dacă au fost. 
prevăzute în proiect.) 

- gurile de evacuare: idem, mai puţin dispozitivele de orientare a jetului; 

- gurile de evacuare a aerului viciat: poziţia de montare, fixarea, protecţia contra vântului și 
a pătrunderii vieţuitoarelor, tipul, dimensiunile; 

- sistemele de automatizare: schema, poziţia și tipul traductoarelor și a organelor de 
execuţie, modul de acţionare asupra elementelor instalaţiei. 

D.2.4.3 Se va asigura starea de curăţenie, în interior și exterior a tuturor elementelor 
instalaţiei (canale (tubulri) de aer, ventilatoare, guri de ventilare, aparate de climatizare, 
centrale de ventilare - climatizare). 

D.2.4.4 La verificarea calităţii execuţiei se va observa dacă: 

- dimensiunile canalelor (tuburilor) se încadrează în tolerantele prescrise; 

- nu există deformări vizibile Ia pereţii canalelor (tuburilor) de aer, suprafeţe concave sau 
convexe, falțuri neetanse, neuniform presate sau cu ondulări; 

- şuruburile sunt strânse suficient; 

- garniturile de etanşate se încadrează în secţiunile interioare ale canalelor (tuburilor)  de 
aer. 

D.2.4.5 Etanşeitatea sistemului de canalelor (tuburi)  de aer se va verifica prin proba cu 
soluţie de apa cu săpun. 

D.2.4.6 În cadrul verificărilor sistemul de ventilare-climatizare se vor efectua încercările 
individuale ale utilajelor cu întocmirea și semnarea unui proces-verbal, conform 
modelului anexat la prezentul Caiet de Sarcini. 
 
D.2.5 Punerea în funcțiune a sistemului de ventilare-climatizare 

D.2.5.1 Punerea în funcţiune a sistemului de ventilare-climatizare în clădirile PIF Sculeni 
comportă următoarele operaţii: 

a) încercări individuale ale ecipamentelor și utilajelor după montare;  

b) pornirea în sarcină redusă; 

c) pornirea în sarcină normală; 



 

70 
 

d) proba de funcţionare a sistemului de ventilare. 

D.2.5.2 La toate operațiile  de mai sus va participa și reprezentantul Beneficiarului 
(ANSA), iar după finalizarea lor se vor întocmi procese-verbale, care se vor semna de 
către dirigintele de șantier, responsabilul tehnic, reprezentantul Beneficiarului (ANSA) și 
dirigintele cu lucrări specializate. Aceste procese-verbale vor fi cuprinse în Cartea Tehnică 
a Construcției. 

D.2.5.3 Pornirea sistemului de ventilare și climatizare în sarcină redusă se va realiza prin 
închiderea parţială a șibăruiui sau a unui alt organ de reglare montat la ventilator. Se va 
constata dacă în tubulatura de aer nu se produc suprapresiuni sau depresiuni excesive. 
Se va constata dacă rotorul ventilatorului se învârteşte în sensul corect. 

D.2.5.4 Prin deschiderea treptată a organului de reglaj se va trece la sarcină nominală 
(ramificațiile le stabilește beneficiarul), constatandu-se: 

- lipsa de vibraţii sau zgomote anormale la ventilator, motor și sistemul de transmisie;                  
- curentul la pornirea motorului pentru reglarea releelor de protecţie; 

- lipsa unor scântei la motor sau la aparatajul de pornire-protectie; 

- lipsa unei încălziri anormale a motorului electric; 

- lipsa de scurgeri de lubrifiant din sistemul de ungere; 

- lipsa de încălzire a lagărelor și palierelor; 

- la motoarele cu viteză redusă se verifică turația la viteze reduse; 

Se vor evita porniri repetate Ia intervale scurte. 

D.2.5.5 Proba de funcţionare a sistemului de ventilare se va stabili de la caz la caz de 
către responsabilul tehnic, de la câteva ore la cateva zile. 

D.2.5.6 Sistemul de ventilare și climatizare se va regla astfel încât: 

- dispozitivele de reglare montate în ramificaţii și în gurile de ventilare să asigure debitele 
de aer indicate în proiect, la toate gurile de introducere și evacuare; 

- dispozitivele de reglare centrale montate la ventilator să asigure debitul total al instalaţiei 
indicat în proiect; 

- organele de reglare să asigure alimentarea echipamentului de ventilare și climatizare cu 
energie, apă rece, apă caldă, agent frigorific, la parametrii prevăzuţi în proiect 
(temperatura, presiune, etc.). 

D.2.5.7 Se vor verifica, prin măsurări, caracteristicile tuturor aparatelor montate în sistemul 
de ventilare și climatizare în poziţia normală de lucru (ventilatoare, baterii de încălzire sau 
răcire, filtre de aer proaspăt, etc.). De asemenea se vor verifica: caractersticile gurilor de 
introducere, a gurilor si dispozitivelor de aspiraţie. 

D.2.5.8 La ventilatoarele centrifugale, precum și la cele axiale montate în canal, se va 
măsura debitul de aer furnizat, în situatia racordării normale si cu toate dispozitivele de 
reglare. 

D.2.5.9 Se verifică dacă sistemul de ventilare și climatizare realizează gradul de igienă 
sau confort prevăzut în proiect. Verificarea se efectuează cu întreg sistemul de ventilare și 
climatizare în funcţiune și după ce clădirea a fost complet terminată. 

D.2.5.10 Atenţie!!! După montarea sistemelor de ventilare-climatizare    se va efectua 
testarea şi reglarea lor pe ramificaţii şi în întregime la productivitatea stabilită și 
etanșietate, conform normativelor, cu elaborarea documentaţiei de execuţie şi a 
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paşapoartelor pentru fiecare sistem. Testarea şi reglarea sistemelor se va efectua de 
firme specializate, coordonate cu Managerul proiectului. 

D.2.5.11 După finalizarea testării şi reglării sistemelor de ventilare și condiționare, 
contractantul (subantreprenorul) va elabora un Raport Tehnic care va cuprinde 
paşapoartelor pentru fiecare sistem și rezultatele testărilor. 
 
D.2.5.12 În cadrul probelor de funcționare a sistemelor de ventilare- climatizare, 
contractantul va efectua școlarizarea și instruirea personalului Beneficiarului cu privire 
la exploatarea sistemelor, precum și va transmite manualele (instrucțiunile) de 
exploatare. 

 

D.3 SISTEM ELECTRIC INTERIOR  

D.3.1 Prevederi generale 

D.3.1.1 Compartimentul ”Sistem electric interior” este elaborat în cadrul proiectului de 
execuție al Postului de Inspectie la Frontiera Sculeni și stabilește soluțiile și condițiile 
tehnice de realizare a instalațiilor electrice interioare, de la tablourile pricipale de distribuție 
până la ultimul punct de consum al cladirii. 

D.3.1.2 Compartimentul ”Sistem electric interior” al proiectului de execuție a fost 
elaborat conform următoarelor documente normative: 

- NCM G.01.12:2018 „Clădiri civile. Clădiri şi construcţii publice”; 

- NCM C.01.03:2016 ”Dispozitive electrotehnice”; 

- NCM C.04.02:2017„Exigențe funcționale. Iluminatul natural  
  și artificial”; 

- ПУЭ  ”Правила Устройства Электроустановок. Ediția 7”; 

- Hotarirea Consiliului de administratie al ANRE Nr.393 din 15.12.2010 ”Cu privire la 
aprobarea Regulamentului pentru furnizarea si utilizarea energiei electrice”. 

D.3.1.3 Pentru alimentarea cu energie electrica a Postului de Inspectie la Frontiera 
Sculeni este proiectat un post de transformare, iar  ca sursa alternativă este prevăzut și un 
generator electric diezel.              

D.3.1.4 Categoria de fiabilitate a alimentării cu energie electrică a obiectivului este II (doi), 
iar pentru sistemele automatizate de semnalizare și stingere a incendiilor este I (unu). 

D.3.1.5 Datele electroenergetice de consum sunt următoarele: 

- sarcina electrică calculată pentru întregul obiectiv este de 116.8 kW; 

- tensiunea în rețea 380/220 V cu neutrul legat la pământ. 

D.3.1.6 Evidența cu energie electrică tehnică se realizează în tabloul principal de 
distributie TPD. Evidența comercială a Postului de Inspectie la Frontiera Sculeni se face 
la postul de transformare. 
D.3.1.7 Pentru alimentarea tuturor receptoarelor, se instalează dispozitivul de 
anclansare automată a rezervei AAR (dulapul TPD). Toate receptoarele de categoria 
"unu" dispun de sursa neintreruptibilă de curent (mai detaliat vezi compartimentul SI). 
D.3.1.8 Din receptoarele obiectivului proiectat fac parte corpurile de iluminat, utilajul 
tehnologic, sistemele de încălzire, ventilare și condiționare, receptoarele frigorifice și 
sistemele automatizate de semnalizare și stingere a incendiilor. 
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D.3.2 Obligațiile executanților lucrărilor de instalații electrice  

D.3.2.1 Înainte de începerea execuției lucrărilor executantul lucrărilor de instalații electrice 
(subantreprenorul, în continuare executantul) are urmatoarele obligații:                                         
- să numească un (sau mai mulți) diriginte de șantier cu lucrări speciale (electrice) și să-l 
coordoneze cu Managerul de proiect; 

- să studieze și să-și însușească documentația tehnica din compartimentul ”Sistem electric 
interior” al proiectului de execuție și prevederile normativelor în vigoare în domeniul 
instalațiilor electrice.  

D.3.2.2 Executantul lucrărilor de instalatii electrice trebuie: 

- să cunoască că își asumă răspunedrea pentru greșeli în execuția lucrărilor, rezultate din 
întelegerea greșită (sau necunoașterea) a proiectului de execuție și a normativelor în 
vigoare în domeniul instalațiilor electrice;  

- să întocmească un grafic de execuție a lucrărilor de instalații electrice, corelat cu graficul 
general de execuție (întocmit de contractant) și să-l coordoneze cu contractantul și 
Managerul de proiect; 

- să-și realizeze organizarea de șantier, corelată cu proiectul organizării șantierului; 

- să organizeze echipele de execuție a lucrarilor, completate cu specialiști atestați 
corespunzător; 

- să prezinte Managerului de proiect lista specialiștilor atestați și copiile certificatelor 
(legitimațiilor) fiecărui specialist angajat pentru execuția lucrărilor de instalații electrice la 
construcția Postului de Inspectie la Frontiera Sculeni. 

D.3.2.3 Înainte de începere a lucrărilor, executantul lucrărilor de instalații electrice trebuie 
să confirme în scris că toate cerințele privind spațiile, deschiderile structurale sau 
nestructurale pentru accesul echipamentelor sau instalațiilor electrice, golurile, etc., 
indicate în proiect sunt îndeplinite corespunzator. Daca este necesar, executantul va 
furniza informatii suplimentare referitoare la lucrari structurale necesare. 

D.3.2.4 Executantul lucrărilor de instalații electrice trebuie să cunoască toate datele 
despre încărcarea și dimensiunile limitative impuse de echipamentele prevăzute în proiect 
(în special tablouri). Pozitiile exacte ale echipamentelor trebuie stabilite la fața locului de 
catre executant și trebuie aprobate de Managerul de proiect, corelate cu cerințele impuse 
de alte lucrări. 

 

D.3.3 Verificarea lucrărilor și a materialelor 

I. Verificarea execuției lucrărilor 

D.3.3.1 Toate instalațiile electrice executate vor fi verificate, respectând prevederile 
proiectului de execuție și prevederile normativelor în vigoare privind verificarea calității 
lucrarilor de instalații electrice.  

D.3.3.2 Executantul lucrărilor de instalații electrice va asigura toate instrumentele, forța de 
muncă și alte facilități necesare pentru verificarea instalațiilor electrice, pe cheltuiala lui. 

D.3.3.3 Executantul lucrărilor de instalații electrice va prezenta Managerului de proiect, 
spre aprobare, procedura și documentele necesare verificării, cu minim 3 zile înainte de 
efectuarea verificării. 

D.3.3.4 Pe parcursul execuției, executantul lucrărilor de instalații electrice, va întocmi și 
prezenta documentele de certificare a calității materialelor (certificate de conformitate) și 
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lucrarilor (procese-verbale de lucrări ascunse), conform programului de control al 
beneficiarului.  

D.3.3.5 Executantul poate trece la etapa urmatoare de excuție numai după ce Managerul 
de proiect a aprobat documentele întocmite. 

Exemple: 

- nu se efectuează racordarea cablurilor în tablouri și la consumatori înainte de obținerea 
valorilor normative, prin măsurare, a continuității și rezistenței de izolatie a circuitelor. 

 - nu se face punerea sub tensiune (nici de probă, pe porțiuni de instalație) înainte de 
finalizarea execuției și executarea testărilor respective (măsurări de laborator). 

D.3.3.6 Dupa ce lucrările de insatalații electrice au fost executate, echipamentele au fost 
montate și au fost realizate circuitele aferente acestora, executantul va efectua verificarile 
necesare înainte de punerea sub tensiune, în prezenta beneficiarului. Defectele apărute 
vor fi remediate iar lipsurile din execuție vor fi completate. Se va face consemnarea 
remedierilor în procesul-verbal de lucrări ascunse. 

D.3.3.7 După remedierea eventualelor defecte, la propunerea beneficiarului, se va trece la 
punerea sub tensiune a instalațiilor și efectuarea tuturor probelor care să ateste că 
instalațiile electrice în întregime funtionează la parametrii proiectați. 

D.3.3.8 Dupa realizarea celor de la pct. G.1.3.7 executantul va anunța Managerul de 
proiect că lucrările sunt terminate și se poate trece la recepția la terminarea lucrărilor. 

II. Cerințe privind materialele utilizate 

D.3.3.9 Prezentul Caiet de Sarcini se refera la instalațiile electrice, nu la componente ale 
acestora, de aceea materialele, aparatele și echipamentele vor fi achizitionate în stare 
finită, noi, și de buna calitate. 

D.3.3.10 Nu se vor contracta cu furnizorii decât materiale care să corespundă 
caracteristicilor tehnice, prevazute în proiectul de execuție, și cerintelor Legii nr. 721-VIII 
”Pprivind calitatea in construcții”.  

D.3.3. 11 Materialele electrice trebuie să aibă certificate de conformitate a calității sau să 
fie evaluate tehnic în Republica Moldova. Toate materialele, aparatele și receptoarele 
trebuie să fie insoțite de certificate de calitate de la producator și de certificate de încercări 
și verificări efectuate în uzină. 

D.3.3.12 Pentru a asigura securitatea persoanelor și a bunurilor, materialele electrice 
trebuie sa-și păstreze în timp calitățile și caracteristicile tehnice sub acțiunea influențelor 
externe din încăperile sau amplasamentele în care au fost instalate.   

D.3.3.13 Depozitarea şi manipularea materialelor se va face conform prescripţiilor 
producătorilor. Materialele se vor depozita pe sortimente şi categorii, pe suprafeţe plane, 
în incăperi amenajate special pentru depozitare. Se vor respecta temperaturile maxime şi 
minime de depozitare indicate de producător.  

D.3.3.14 Materialele, lucrările finalizate sau nu de pe şantier etc. vor fi protejate împotriva 
accesului neautorizat, a influenţelor datorate vremii sau a altor factori care pot produce 
deteriorarea materialelor sau a lucrărilor deja executate.  

D.3.3.15 Referitor la materialele și aparatele (produsele) la care în proiect (planșe, devize) 
sunt indicate modele de referință (fabricant-tip-cod, sau echivalent) executantul trebuie să 
știe ca:   

a) nu este obligat (dacă are variante mai avantajoase economic, care corespund 
caracteristicilor din proiect) să le oferteze și să le pună în opera. 
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b) materialele și aparatele (produsele) pe care le ofertează și le pune în operă trebuie să 
aibă toate caracteristicile tehnice similare cu cele ale modelului de referință și să fie de 
aceeași calitate sau mai superioare. 

D.3.3.16 Executantul va preda Managerului de proiect și proiectantului de instalații 
electrice, spre aprobare, cu cel puțin 30 zile înainte de procurare, documentația 
produselor care urmeaza a fi utilizate. Această documentație trebuie să cuprindă:  

a) datele tehnice complete; 

b) normele tehnice și standardele în care se încadrează produsul (indicate de fabricant în 
certificatul de conformitate); 

c) poze și/sau desene din care să reiese clar aspectul și dimensiunile produsului; 

d) certificatul de garanție al produsului; 

D.3.3.17 Toate documentele de la pct. D.3.3.16, (a÷d) vor fi prezentate obligatoriu în limba 
română. Materialul (produsul) poate fi pus în operă numai după aprobare, conform 
procedurii de mai sus. 

D.3.3.18 Executantul va prezenta Managerului de proiect și proiectantului de instalații 
electrice, spre aprobare, cu cel putin 30 zile inainte de procurare, mostre ale urmatoarelor 
produse: 

- toate tipurile de aparate de iluminat; 

- toate tipurile de prize și aparate de comandă montate vizibil; 

- toate tipurile de jgheaburi de cabluri și plinte; 

- produse pentru care Managerul de proiect solicita mostre, având neclarități față de 
documentația tehnică a produsului prezentată de executant. 

D.3.3.19 Fiecare mostră va fi etichetată și va fi în stare de functionare, astfel încât să 
poată fi demontată pentru examinare și alimentată pentru încercare. Materialul (produsul) 
poate fi pus în opera numai după aprobarea mostrei, conform procedurii de mai sus.  

D.3.3.20 Executantul va aduce la cunoștință Managerului de proiect orice neconcordanță 
(privind materialele și produsele) între proiect, lista de cantități și specificații, iar Managerul 
de proiect va clarifica situația cu proiectantul, va decide și va comunica decizia 
executantului. 

D.3.3.21 Toate materialele, aparatele și echipamentele electrice care au caracteristici 
diferite de cele prevăzute în proiect, precum și acelea care prezintă defecțiuni (izolație 
ruptă, lipsa unor elemente de protecție, etc). care în exploatare ar putea conduce la 
accidente umane (prin electrocutare ) sau la producerea unor daune materiale de orice 
natura, vor fi respinse.  

D.3.3.22 La terminarea lucrărilor, executantul instalațiilor electrice va îndepărta toate 
ambalajele provizorii şi va curăţa eventualele pete,  semnalizări sau însemnări făcute în 
timpul execuţiei, pentru a preda lucrarea completa, in stare de funcționare. 

 

D.3.4 Cerințe privind calitatea lucrarilor 

D.3.4.1 Având în vedere faptul că compartimentul ”Sistem electric interior” al proiectului de 
execuție a fost elaborate în conformitate cu exigențele esentiale de calitate, stabilite de 
Legea nr. 721-XIII din 02.02.96 ”Privind calitatea în construcţii”, aceste exigențe se vor 
respecta întocmai și  în executia lucrărilor de instalații electrice, după cum este descris 
mai jos. 
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D.3.4.2 Pentru exigența A ”Rezistență mecanică și stabilitate” se vor respecta următoarele 
exigențe:  

- soluțiile de prinderi, fixări și traversări adoptate pentru instalațiile electrice nu trebuie să 
afecteze rezistența elementelor de construcție; 

- trecerile prin elementele de rezistență ale construcției se vor face în condițiile menționate 
în proiectul de execuție. Nu se vor afecta construcțiile portante; 

- utilajul și echipamentul electric trebuie amplasate corespunzator din punct de vedere 
antiseismic și prevazute măsuri de stabilitate antiseismică;                    

- priza de legare la pamânt nu va trece prin rosturile clădirii iar legăturile care traversează 
rosturile vor avea o anumită rezervă de lungime pentru a se putea deforma; 

- caile de curent trebuie dimensionate corespunzator pentru a rezista mechanic în cazul 
unui scurtcircuit; în execuție se vor realiza rigidizările necesare; 

- elementele utilizate pentru prinderea și fixarea instalațiilor va trebui sa suporte solicitările 
mecanice în timpul turnării betonului, iar cele de pe acoperiș eforturile maxime apărute în 
decursul timpului (datorate vântului, zăpezii, variațiilor de temperatură etc.), fără 
deteriorări; 

- materialele utilizate vor corespunde reglementarilor în vigoare privind durata de viață și 
solicitările la care acestea trebuie să reziste (șocuri cu aparate solide, solicitări termice, 
umiditate, agenți biologici; agenți chimici etc.). 

D.3.4.3 Pentru exigența B ”Siguranță în exploatare” se vor respecta următoarele exigențe:  

a) Securitatea electrică a utilizatorului se va realiza prin: 

- protecția utilizatorului împotriva șocurilor electrice la defect prin posibilitatea de realizare 
a unor legături echipotențiale legate la pamânt, respectiv prin întreruperea automată a 
alimentării;  

- prin crearea condițiilor de acționare a protecțiilor la supracurent și la curent diferențial 
rezidual; 

b) Securitatea electrică a instalației electrice se va realiza prin: 

- protecția instalației electrice la funcționare în regim anormal; 

- protecția instalațiilor electrice contra accesul persoanelor neautorizate și la vandalism; 

- instalațiile accesibile publicului vor fi în montaj îngropat, respectiv conexiunile din parcări 
vor fi amplasate în afara zonei de accesibilitate la atingere; 

- protecțiile împotriva supratensiunilor atmosferice sau tranzitorii sunt cuprinse în 
schemele de echipare ale tablourilor; 

c) Securitatea la contact a fost asigurată prin proiectare, prevazând materiale, aparate și 
echipament conform standardelor în vigoare,însă în execuție se va evita apariția unor 
bavuri, muchii taioase, suprafețe rugoase, aceesul la suprafețele fierbinți; 

d) Asigurarea instalației electrice la pericolul de șoc electric s-a facut prin realizarea 
instalațiilor de protecție împotriva trasnetului și de legare la pamânt; 

e) Asigurarea instalației electrice prin etanșeitate la patrunderea apei se va realiza prin 
alegerea gradului de protecție corespunzatoare a materialelor și aparatelor și dispunerii 
instalațiilor; 

f) Se va  realiza instalația de protecția împotriva impulsului electromagnetic generat de 
trăsnet atât în cazul loviturilor directe cât și a celor indirecte. 
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D.3.4.4   Pentru exigența C ”Siguranța la foc” se vor respecta următoarele exigențe: 

- pentru a micșora riscul de izbucnire a unui incendiu datorită instalației electrice, aceasta 
s-a adaptat la gradul de rezistență la foc al elementelor de construcție (instalația electrică 
nu se va poza pe elemente combustibile). 

- instalațiile de protecție se vor realiza numai cu materiale necombustibile; 

- instalația de protecție împotriva trasnetului are și rolul de a proteja clădirile împotriva 
incendiilor provocate de loviturile de trasnet. 

D.3.4.5   Pentru exigența D ”Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului 
înconjurător” se vor respecta următoarele exigențe: 

- posibilitatea producerii unor arcuri electrice care să provoace incendii este redusă 
datorită structurii și modului de realizare a instalațiilor de protecție (conexiuni mecanice 
omologate, distanțe corespunzatoare față de elementele combustibile, borne de legare la 
pamânt dispuse în întreaga clădire pentru micșorarea lungimii conductoarelor de legare la 
pamânt); 

 - compatibilitatea electrică a instalațiilor este asigurată prin distanțări, separări și ecranări 
corespunzatoare iar pentru limitarea influenței instalației de paratrasnet asupra tuturor 
categoriilor de instalații electrice s-a realizat prin prevederea unei prize de legare la 
pamânt commune. 

D.3.4.6   Pentru exigența E ”Izolare termica, hidrofugă și economie de energie” se vor 
respecta următoarele exigențe:  

- Instalația proiectată nu influențeaza defavorabil gradul de izolare termică a construcției. 

D.3.4.7 Pentru exigența F ”Protectie impotriva zgomotului” se vor respecta următoarele 
exigențe: 

- Zgomotul produs de aparatajul prevazut în proiect se încadreaza în limita de 5dB 
prevazută în normativele în vigoare. 

 

D.3.5 Condiții pentru execuția lucrărilor  

I. Ordinea de desfafășurare a lucrărilor 

D.3.5.1 Lucrările din compartimentul ”Sistem electric interior” se vor executa conform 
următoarei ordine: 

- studierea și însușirea proiectului de execuție și a documentației tehnice; 

- execuția instalațiilor de legare la pământ; 

- execuția rețelei de distribuție; 

- execuția instalațiilor interioare/obiecte; 

- execuția instalației de protecție împotriva trasnetului; 

- realizarea verificarilor (pe parcursul lucrărilor și în final). 

II. Instalația de legare la pământ 

D.3.5.2 Proiectul de execuție al Postului de Inspecție la Frontiera Sculeni prevede 
realizarea un sistem de prize de legare la pământ. În proiect se aplică sistemul de legare 
TN-C-S. Despartirea conductorului PEN în nul de protecție PE și nul de lucru N se 
execută în tabloul principal de distributie TPD (Vezi IEI/EEF-4). 
D.3.5.3 Executantul instalațiilor electrice are obligația sa nu pună sub tensiune instalațiile 
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electrice, nou realizate, înainte de masurarea valorii rezistenței de dispersie indicată în 
proiect. 

D.3.5.4 Toate părțile deschise, conductoare ale echipamentului electric (care nu se află 
sub tensiune), de altfel și construcțiile metalice pentru pozarea cablurilor și conductorilor 
trebuie supuse legării la pamânt. 

D.3.5.6 Pentru protecția contra electrocutării în proiect se prevede și trebuie de executat 
în corespundere cu toate cerințele ПУЭ următoarele: 

- deconectarea automată de la rețea; 

- legarea la pământ prin nulul de protecție; 

- echivalarea potențialelor; 

- tensiune joasa; 

- instalarea întrerupătoarelor diferențiale în toate cazurile impuse de ПУЭ. 

III. Reteaua de distributie 

D.3.5.7 Reteaua de distributie se realizeaza cu cabluri din cupru, protejate în tuburi 
flexibile PVC cu d=20/25/32mm ignifuge, echipate cu fir de tragere din otel cu dimensiunile 
din schemele tablourilor. 

D.3.5.8 Cablurile protejate în tuburi se pozează în profile de șanț (jgheaburi, canale din 
PVC sau metalice), executate conform prevederilor din proiectul de execuție. Dupa 
pozarea cablurilor și verificarea pozării lor, executantul închide canalele (jgheaburile). 
Toate accesoriile de trasare a cablurilor trebuie sa respecte certificarea de securitate la 
incendiu. 

D.3.5.9 Circuitele electrice se vor executa cu cabluri cu trei și cinci fire. La montare 
trebuie executate cerintele NAIE (ПУЭ), p.1.1.29,30: culoarea izolației firelor trebuie să 
fie: faza - roșu, nul -albastru, pamânt - galben-verde. Conexiunile cablurilor trebuie de 
executat în corespundere cu cerințele ГОСТ 10434 si ПУЭ. 
D.3.5.10 La intrare în clădire trebuie executată schema adăugătoare a sistemului de 
egalizare a potenţialelor conform p. 1.7.82, 1.7.83 NAIE (ПУЭ). Pentru intrarile de cablu 
în clădire se vor monta tevi din metal cu diametrul necesar, care după montare se vor 
sigila cu umplutura ignifuga. 

IV. Montarea cablurilor  

D.3.5.11 La montarea jgheaburilor, plintelor și dozelor se vor respecta următoarele 
conditii: 

- traseele jgheaburilor metalice vor fi realizate orizontal; 

- elementele de susținere a jgheaburilor metalice vor fi dimensionate și montate conform 
indicațiilor producatorului; 

- pentru îmbinări se vor utiliza doar elemente prefabricate, care vor asigura aceleleași 
condiții de izolare, etanșeizare, rezistență la acțiunea factorilor externi ca și jgheaburile; 

- se va respecta distanța minimă cerută de normative față de elementele de construcție și 
instalațiile tehnologice; 

- dozele de aparat și conexiuni se vor monta cu doua laturi parallel cu pardoseala; 

- pozarea tuburilor de protecție se va face la temperatura mediului ambiant prescrisă de 
producator. 
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D.3.5.12 Pentru pozarea cablurilor electrice în proiect se utilizează următoarele 
materialele: 

- cabluri electrice cu intârziere la propagarea flăcării (și emisie redusă de gaze toxice și 
corozive) cu caracteristicile tehnice prevăzute în proiectul de execuție (memoriul explicativ 
și scheme); 

- toate cablurile de energie electrica vor avea tensiunile de lucru 230/400V, iar tensiunea 
de incercare 1 kV; 

- etichete pentru marcarea cablurilor; 

- cleme de legături în doze; 

- elemente de protecție și/sau presetupe (сальник) la intrarea în tablouri. 

D.3.5.13 La pozare a cablurilor instalatiilor electrice se vor respecta următoarele condiții: 

-  la pozarea cablurilor se va tine cont de  prevederile Normativului 5.407-62 ”Прокладка 
проводов в поливинилхлоридных (пвх) трубах в производственных помещениях” și 
a Normativului 5.407-150 ”Прокладка проводов и кабелей в стальных трубах”; 

- cablurile vor fi, pe cât posibil, dintr-o singura bucata, fara îmbinări. 

- cablurile vor fi pozate cu o rază de curbură egală cu de minimum 12 ori diametrul 
cablului, daca producatorul cablului nu precizează altă valoare în fișa tehnică; 

- pentru legăturile de echipotențializare se va utiliza conductor de cupru flexibil, culoarea 
izolatiei verde - galben și sectiunea de min. 16 mm2; 

- în jgheaburile metalice cablurile vor fi fixate cu bride din PVC; 

- la trecerea prin elemente metalice (capacele metalice ale tablourilor de distribute, ale 
aparatelor de iluminat etc.) și din PVC (doze) vor fi utilizate elemente de protecție și/sau 
presetupe, functie de gradul de protecție necesar; 

- cablurile vor fi verificate ca dimensiune și lungime înainte de a fi pozate în tuburi, 
jgheaburi sau plinte; 

- cablurile extrase din tuburi nu vor fi refolosite; 

- conductorul de protecție pentru aparatele de iluminat nu vor fi întrerupte prin aparatele 
de comutatie (nu va trece prin acestea); 

- cablurile nu se vor îngropa direct în tencuiala, beton etc.; 

- în jgheaburi metalice și PVC, spațiul va fi ocupat cu cabluri în proporție de maximum 70 
%; 

- derivațiile pentru circuitele de iluminat și prize se vor realiza din doze, prin legături 
executate cu cleme pentru legături în doze, acordindu-se o atenție deosebită la realizarea 
între conductoare a unor contacte foarte bune; 

- cablurile se vor marca la intersecția cu alte cabluri, la trecerea dintr-o construcție de 
cabluri în alta, la plecarea din tablourile electrice, la capetele jgheabului etc. 

D.3.5.14 Pozarea cablurilor și execuția legăturilor se va face la temperatura mediului 
ambiant prescrisă de producător. Dacă aceste prescripții nu există, se va lua în calcul 
intervalul 0°C... 35°C. Cablurile pozate în jgheaburi se vor marca numai la capete. 

D.3.5.15 În cazul în care cablurile sunt pozate în tuburi, care sunt înglobate în beton 
(pereți, planșee), executantul instalațiilor electrice înainte de închiderea cofrajelor va 
verifica corectitudinea plasării și fixării tuburilor. Această verificare se va finaliza cu 
întocmirea (de către executantul instalațiilor) a unui proces-verbal de lucrări ascunse, care 
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se va semna de către dirigintele de șantier, Managerul de proiect și dirigintele cu lucrări 
apeciale (electrice).   

D.3.5.16 Etichetele pentru cabluri vor fi confecționate din material plastic, și vor avea 
înscris pe ele: 

- tensiunea (kV); 

- marca de identificare a cablului din jurnalul de cabluri sau nr. circuitului din schema 
monofilară și destinația (ilum, forță, coloană, semnalizare, etc.); 

- anul de pozare. 

D.3.5.17 Marcarea și reperarea rețelelor de cabluri se va face în conformitate cu 
prevederile Normativului 5.407-62, 5.407-150. 

D.3.5.18 Încercările cablurilor la recepție sau în etape intermediare, înainte de montaj, se 
fac conform indicațiilor furnizorului de cabluri (standarde, norme interne, caiete de sarcini 
etc.); încercarile dupa montaj și în timpul exploatării se fac conform Normativului REIEC 
(Regulile de exploatare a instalatiilor electrice a consumatorului). 

V. Executia și montarea tablourilor electrice 

D.3.5.19 Tablourile electrice vor fi executate în condiții de uzină. Aparatajul electric va fi 
montat în cutii uzinate, cutii care vor fi însotite de certificate de conformitate și certificate 
de test conform standardelor în vigoare. 

D.3.5.20 În calitate de panouri de distributie în proiect s-au ales panouri pentru montare 
exterioară, cu întrerupatoare automate, fusibilul cărora corespunde sarcinilor necesare și 
condițiilor necesare a curenților 
de scurtcircuit admisibili. În proiect se prevăd, preponderant, tablouri electrice de tipul 
TPD. 

D.3.5.21 În tablourile electrice se vor monta materiale și echipamente prevăzute în 
proiectul de execuție, precum:   

- carcase metalice (dulapuri) montate pe pardoseala sau în pereți, aparent sau în nișe, cu 
o rezervă de spațiu în tablou de minimum 20% pentru extinderi ulterioare;  

- întrerupatoare automate de joasa tensiune, cu protecții magnetotermice sau electronice; 

- disjunctoare automate de joasă tensiune, modulare, cu protecții magnetotermice, 
combinate cu protecții diferențiale; 

- întrerupatoare de sarcină de joasă tensiune, modulare; 

- contactoare și relee de comandă; 

- distribuitoare, cleme, bare din cupru, materiale auxiliare; 

- separatoare și/sau portfuzibilile secționabile,etc. 

D.3.5.22 Aparatele prevazute pentru protecția circuitelor trebuie să întrerupă simultan 
conductele de fază ale circuitului. Materialele și echipamentele utilizate la realizarea 
tablourilor vor fi de calitate inalta. 

D.3.5.23 Echiparea completă a tabloului trebuie să respecte normativele de echipare și 
proiectul de execuție, la care pot fi facute eventual completari cu material marunt sau 
elemente de montaj. 

D.3.5.23 Instalarea tablourilor electrice se va executa în următoarea ordine: 

- tablourile de distribuție se instalează astfel încât înălțimea laturii de sus a tablourilor față 
de pardoseala finită să nu depașească 2,3 m; 



 

80 
 

- coridorul de acces din fața sau din spatele unui tablou se prevede cu o lățime de cel 
putin 0,8 m măsurată între punctele cele mai proeminente ale tabloului și elementele 
neelectrice de pe traseul coridorului (pereti, balustrade de protecție etc.); 

- coridorul de acces între două tablouri de distribuție și coridorul dintre tablou și parți 
metalice proeminente care nu sunt sub tensiune ale unui alt echipament sau receptor 
electric, trebuie să aibă o lățime de cel puțin 1 m; 

- tablourile electrice vor fi montate pe suport în pozitie verticală, asigurate antiseismic sau 
vor fi fixate pe pereti. 

 

D.3.6 Sistem electric de iluminat  

D.3.6.1 Sistemul electric de iluminat este proiectat conform cerințelor de calitate a 
iluminatului artificial, care sunt impuse de destinația clădirii Postului de Inspecție la 
Frontiera Sculeni. 

D.3.6.2 Nivelul de iluminat în fiecare încăpere este proiectat în baza normativului NCM 
C.04.02-2017 ”Iluminatul natural și artificial”. 

D.3.6.3 Instalația de iluminat artificial interioară se va realiza folosindu-se aparate de 
iluminat echipate cu lampi, module LED.  

D.3.6.4 Proiectul prevede iluminat de lucru, iluminat de avarie (de evacuare și de rezervă).  

D.3.6.5 Cablurile folosite la circuitele de iluminat sunt din cupru, pentru instalații fixe, 
sectiune 1,5-2,5 mm2, montate în tuburi (țevi) din polietilenă și PVC.  

D.3.6.6 Circuitele pentru alimentarea iluminatului general vor fi realizate cu cabluri cu 
întîrziere la propagarea flăcării și emisie redusă de gaze toxice și corozive, conform 
schemei monofilare și vor fi prevazute cu protecții magnetotermice și protecții diferențiale. 

D.3.6.7 Tipul corpurilor de iluminat este proiectat în dependență de mediul încăperii și 
norma de iluminat a încăperii. 
D.3.6.8 Proiectul prevede dirijarea în trepte a iluminatului în dependență de condițiile de 
iluminare naturală și de regimul de lucru. 
D.3.6.9 Dirijarea iluminatului de lucru se efectueaza de la întrerupatoare instalate local 
și centralizat din panourile electrice. 
D.3.6.10 Dirijarea iluminatului de avarie se efectueaza de la întrerupatoare instalate 
local și centralizat din panoul electric. 
D.3.6.11 Corpurile de iluminat "EXIT" se instaleaza la o inaltime de 2m pe coridoare și 
la iesirile din clădire. 
D.3.6.12 Executantul va furniza și instala toate aparatele de iluminat complet echipate, 
inclusiv sursele indicate în proiect. Alegerea aparatelor de iluminat se va face 
respectandu-se caracteristicile tehnice indicate în proiectul de execuție (puterea 
maximă a sursei, optica, grad de protecție IP și clasa de protecție).  

D.3.6.13 Elementele pentru fixarea aparatelor de iluminat (dibluri, lanțuri, tije de 
suspendare, etc.) se vor alege astfel încât să suporte fără a suferi deformări o greutate 
egală cu de cinci ori greutatea aparatului de iluminat dar nu mai puțin de10 kg. Se 
interzice suspendarea aparatului de iluminat direct prin conductorii de alimentare. 

D.3.6.14 La montarea aparatelor de comandă pentru iluminat se vor respecta 
următoarele: 

- intrerupatoarele montate unul lînga altul vor fi conectate pe cât posibil pe aceeași fază și 
se vor grupa într-o singură doză de aparat; 



 

81 
 

- fiecare circuit în doză va fi marcat cu o etichetă care va indica tabloul și circuitul la care 
se conectează; 

- dozele de aparat vor fi dimensionate după numarul aparatelor care trebuie montate în 
ele; 

- poziția aparatelor și dozelor din proiect se considera aproximativă, executantul urmând a 
face corelarea cu situația reala de pe teren; 

- întrerupatoarele corpurilor de iluminat, montate în încăperi cu mediu agresiv, se vor 
monta în încăperi cu mediu favorabil. 

- dozele și aparatele montate necorespunzator vor fi remontate pe cheltuiala 
executantului.  

D.3.6.15 Poziția exactă a corpurilor de iluminat se va concretiza și coordona cu 
beneficiarul pe parcursul execuției lucrărilor.  

D.3.6.16 Înainte de achiziția corpurilor de iluminat, contractantul va consulta arhitectul-șef 
al proiectului și beneficiarul.                                                                                     

 

D.3.7 Instalații electrice de prize 

D.3.7.1 În proiectul de execuție sunt prevazute circuite de prize și racorduri monofazate, 
precum si trifazate. Prizele sunt prevazute cu contacte de protecție și montaj îngropat în 
perete, precum și aparent pe perete (pe panouri sandwich). 

D.3.7.2 Prizele sunt grupate pe circuite diferite în funcție de destinația acestora. 

D.3.7.3 Traseele pentru circuitele de prize sunt comune cu cele pentru iluminatul artificial 
de lucru. Alimentarea cu energie electrică a receptoarelor de putere se realizează prin 
circuite individuale. 

D.3.7.4 Se vor instala cabluri din cupru cu izolație din PVC, cu un furtun de protecție dintr-
un compus de polimeri ce nu conțin halogen, cu fâșii blindate din aluminiu și cu cantitatea 
redusă de emanare a fumului și gazelor în caz de incendiu. 

D.3.7.6 În tablourile electrice, pentru protecția circuitului de priză sunt prevazute 
intreruptoare automate diferențiale 1P+N, având curba de protecție C.  

   

D.3.8 Aparataj de conectare, protecție și comutație 

D.3.8.1 Dimensionarea circuitelor de alimentare ale punctelor de consum se va realiza în 
funcție de încărcarea lor, pe baza curenților de calcul.  

D.3.8.2 Protecția circuitelor electrice pentru iluminat și prize se va asigura prin intermediul 
unor întreruptoare magneto-termice automate de caracteristici determinate în funcție de 
curentul de calcul și curentul maxim admis.  

D.3.8.3 Aparatele de protecție, de comandă, de separare, elementele de conectare, 
circuitele de intrare și plecarile din tabloul de distribuție, se etichetează clar și vizibil astfel 
încât să fie usor de identificat pentru manevre și verificări.  

D.3.8.4 Repartizarea pe faze a circuitelor de alimentare a receptoarelor electrice 
monofazate se face astfel încât să se asigure o încărcare cât mai echilibrată. 

D.3.8.5 Comanda iluminatului se va face de la intrerupatoare simple, duble pozitionate în 
interiorul și exteriorul încăperilor. 
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D.3.8.6 Întrerupatoarele simple, duble se vor poziționa la 0,3 m față de cota pardoselii 
finite, sau dupa preferințele beneficiarului. Se vor monta elemente de comanda numai pe 
conductorul de fază.  

D.3.8.7 Dirijarea iluminatului de avarie se efectuează de la sensori, întrerupatoare 
instalate local, in locuri accesibile doar personalului de serviciu. 

D.3.8.8 În caz de incendiu proiectul prevede deconectarea sistemelor de ventilare în 
dependență de semnalul primit de la dispozitivul de prevenire a incendiilor (vezi 
compartimentul de respectiv). 

D.3.8.9 Conexiunile cablurilor trebuie de executat în corespundere cu cerințele 
standardului interstatal ГОСТ 10434 ”Соединения контактные електрические. 
Класификация. Общие технические требования.” și ПУЭ.  

 

D.3.10 Măsurări, testări și punerea în funcțiune a instalațiilor electrice 

D.3.10.1 Lucrarile de verificare a execuției și montării instalațiilor și echipamentelor 
electrice se vor efectua în timpul execuției și înainte de punerea în funcțiune, în baza 
normativelor indicate la pct. G.1.1.2 și în corespundere cu normele de siguranță NCM 
A.08.02-2014 ”Securitatea și sănătatea muncii în construcții”. 

D.3.10.2 Înainte de recepția instalațiilor și echipamentelor electrice se vor efectua 
următoarele verificări și măsurări: 

a) Măsurarea rezistenței izolației echipamentului electric, receptoarelor electrice (corpuri 
de iluminat, utilaj tehnologic, sistemele de încălzire, ventilare și condiționare, receptoarele 
frigorifice, etc); 

b) Măsurarea rezistenței izolației a cablurilor sub 1000V; 

c) Măsurarea rezistenţei prizei de pământ; 

d) Verificarea continuității legăturilor între priza de pământ și instalațiile legate la ea; 

e) Verificarea acționării aparatelor de protecție în instalațiile electrice cu neutrul legat la 
pământ. 

f) Testările și verificările prevăzute  în Cartea Tehnică a Construcției.  

D.3.10.2 Măsurările și verificările specificate la pct. G.1.10.2 se vor efectua de laboratoare 
atestate conform legislației în vigoare, care vor fi angajate de contractant și acceptate de 
Managerul de proiect.  

D.3.10.3 Punerea in funcțiune a instalațiilor și echipamentelor electrice se va face de catre 
executantul instalațiilor electrice în prezența reprezentanților contractantului și 
beneficiarului, dupa testarea și vericarea instalației.  

D.3.10.4 La punerea în funcțiune pot participa, la cererea Managerului de proiect, și   
reprezentanți ai producatorului și/sau furnizorului de echipamente prefabricate sau 
uzinate. 

D.3.10.5 Personalul desemnat de executantul instalațiilor electrice pentru punerea în 
funcțiune va avea calificarea și experiența necesara acestor tipuri de activitati.  

D.3.10.6 Testarea întregii instalații se va face pe segmente pentru a demonstra ca 
lucrarea a fost realizata în concordanță cu cerințele din proiectul de execuție. Toate 
instrumentele, utilajele, supervizarea și manopera, necesare pentru punerea în funcțiune a 
sistemului electric interior vor fi puse la dispozitie de executantul instalațiilor electrice. 
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D.3.10.7 Executantul instalațiilor electrice va include în prețurile din ofertă toate 
costurile aferente execuției procedurilor de testare și a punerii în funcțiune, inclusiv 
costurile remedierii defectelor apărute la testare din motive independente de executantul 
instalațiilor electrice.  

D.3.10.8 Metodele de testare vor fi conforme cu, normele în vigoare sau propuse de 
executant și aprobate de consultant. Managerul de proiect va determina dacă rezultatele 
testelor și condițiile echipamentelor de testare sunt acceptabile. 

D.3.10.9 Executantul instalațiilor electrice va asigura prezența reprezentantului 
producatorului sau furnizorului de echipamente pentru a participa la teste și verificări, dacă 
consultantul o va cere.  

D.3.10.10 Verificarea instalațiilor electrice interioare consta din: 

- verificări preliminare; 

- verificări definitive: 

- verificări prin examinare vizuală; 

- verificări prin încercări de laborator și măsurări. 

D.3.10.11 Se va organiza ordinea de testare astfel încât echipamentul testat să poată fi 
pus imediat în funcțiune dupa un test reușit. Programarea testelor va fi aprobata de 
Managerul de proiect.  

D.3.10.12 Executantul instalațiilor electrice este responsabil de inspectia vizuală a 
echipamentelor, care se va face chiar înainte de punerea sub tensiune.  

D.3.10.13 Executantul instalațiilor electrice va prezenta documente din care să reiasă că 
instrumentele de testare au fost verificate metrologic conform legslației în vigoare.  

D.3.10.14 Executantul instalațiilor electrice va fi responsabil cu înregistrarea tuturor 
rezultatelor testelor și verificărilor. Toate rezultatele testelor vor fi înregistrate și se vor 
include într-un raport. Dupa fiecare testare câte un exemplar din raport se va înmâna și 
consultantului.  

 

D.3.11 Obligații ale executantului înainte de recepția la terminarea lucrărilor 

D.3.11.1 Înainte de recepția la terminarea lucrărilor, executantul instalațiilor electrice va 
efectua instruirea personalului de exploatare și mentenanță a instalațiilor, pentru ca acesta 
sa fie familiarizat cu operarea și întreținerea instalațiilor electrice. Executantul instalațiilor 
electrice va stabili, de comun acord cu beficiarul ANSA, programul cursurilor de instruire.   

D.3.11.2 În perioada de instruire, executantul instalațiilor electrice va preda, (prin act de 
predare), toate manualele de exploatare, certificatele de garanție și documentatia 
necesara pentru intretinerea echipamentelor. D.3.11.3 Documentația va cuprinde cel puțin 
următoarele:  

*scurta descriere a instalațiilor; 

*manualul de instalare, operare șI întreținere ale fiecărui echipament; 

*programarea lucrărilor de întreținere recomandate și modul lor de efectuare. 

D.3.11.4 În functie de clauzele stipulate în contract, în termen de 10 zile calendaristice 
înaite de recepția la terminarea lucrărilor, executantul: 

a) va preda contractantului „documentatia conforma cu execuția (исполнительные 
схемы)” care va fi inclusă în Cartea Tehnică a Construcției; 
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b) va pune la dispozitia contractantului documentele necesare (scheme, planuri de 
amplasare reala, etc) pentru fi incluse în Cartea Tehnică a Construcției. 

D.3.12 Lista schemelor de execuție obligatorii 
D.3.12.1 Schema-proiect (proiect În volum redus) va conține urmatoarele: 
a) Indicații și prevederi generale; 
b) Calculele sarcinilor electrice; 
c) Dimensionarea conductoarelor rețelelor electrice, aparatelor de protecție etc.; 
d) Schema electrică a instalației de utilizare cu specificarea echipamentelor utilizate; 
e) Echipamentele de măsurare a energiei electrice; 
f) Măsurile de protecție contra electrocutărilor; 
g) Planul de amplasare a utilajului electric cu pozarea cablurilor, conductoarelor 
(inclusiv de protectie); 
h) Specificarea utilajului electric și a materialelor; 
i) Explicati și note. 
D.3.12.1 Schema-proiect (proiect in volum redus) se va coordona obligatoriu cu 
operatorul de retea. 
 

D.4 SISTEM DE CURENȚI SLABI   

D.4.1 Prevederi generale 

D.4.1.1 Proiectul de execuție al Postului de Inspecție la Frăntiera Sculeni, prevede 
următoarele sisteme de curenți slabi: 

a) Sistem de control video; 

b) Sistem de control acces; 

c) Sistem de semnalizare la incendiu; 

d)  Comunicații telefonice și IT; 

D.4.1.2 La realizarea lucrărilor de execuție a sistemelor de curenți slabi se vor respecta 
prevederile următoarelor documente normative: 

- NCM G.02.01:2017 ”Rețele (sisteme) de comunicații electronice, instalații de 
automatizare și semnalizare pentru clădiri și construcții. Prevederi de bază pentru 
proiectare și montare”; 

- NCM E.03.03:2003 ”Dotarea clădirilor și instalațiilor cu sisteme automate de semnalizare 
și stingere a incendiilor”; 

- NCM E.03.05-2004 ”Instalații automate de stingere și semnalizare a incendiilor”. Norme 
de proiectare.  

- GOST 31565-2012 ”Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности”. 

- SM EN54 ”Sisteme de detectare şi de alarmare la incendiu”. 

D.4.1.3 Pentru a asigura securitatea persoanelor, toate echipamentele electrice ale 
sistemelor de curenți slabi, care au terminale de împămîntare trebuie să fie bine 
împământate în conformitate cu cerințele (NAIE) Normelor de amenajare a instalaţiilor 
electrice, capitolul 7.1. 

D.4.1.4 Instalarea dispozitivelor de împămîntare trebuie efectuată în conformitate cu 
cerințele și documentația tehnică a producătorului. Rezistența dispozitivului de 
împămîntare utilizat pentru împămîntarea echipamentului electric nu trebuie să 
depășească 4 ohmi. 
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D.4.1.5 Sistemele de curenți slabi se execută exclusiv din conductoare de cupru. Nu se 
permite utilizarea sistemelor de cablu cu conductori din alte metale acoperite cu cupru. 

D.4.1.6 Contractantul (subcontractantul) poate înlocui utilajele și echipamentele sistemelor 
de curenți slabi, cu respectarea următoarelor condiții obligatorii:  

a) respectarea cerințelor, privind sistemele de curenți slabi, prevăzute în proiectul de 
execuție și documentele normative și standardele în vigoare; 

b) coordonarea, înainte de înlocuire, a utilajelor și echipamentelor sistemelor de curenți 
slabi, cu proiectantul și Managerul de proiect. 

D.4.1.7 La montarea sistemelor de curenți slabi se vor respecta obligatoriu următoarele 
cerințe privind reteaua de cablare structurată și conexiunile: 

- Reteaua de cablare structurată pentru sistemele de curenti slabi, urmeaza a fi 
documentată (Pașaport Tehnic) cu conținutul schemelor de conectare și rapoarte pentru 
fiecare conexiune; 

- Raportul conexiunilor urmează a fi efectuat cu un echipament certificat de măsurare a 
parametrilor de propagare la frecvențe de până la 300 MHz; 

- Parametrii trebuie să se încadreze în limitele impuse de standardele internationale; 

- Fiecare conexiune va avea un raport separat. 

 

D.4.2  Condiţii de execuţie 

I. Operaţiuni pregătitoare 

D.4.2.1 La aducerea materialelor şi aparatelor pe şantier, acestea vor fi supuse unui 
control vizual atent, pentru a depista eventuale deteriorări apărute în timpul transportului, 
depozitării sau manipulării. De asemenea, se verifică corespondenţa cu proiectul de 
execuție  şi/sau prospectele sau fişele tehnice, în mod special din punctul de vedere al 
respectării caracteristicilor tehnice ale materialelor şi aparatelor. 

D.4.2.2 La începerea lucrărilor de execuţie, executantul instalațiilor de curenți slabi, va 
pune la dispoziţia contractantului și Managerului de proiect procedurile de execuţie pentru 
categoriile de lucrări ce fac obiectul proiectului de execuție a sistemelor de curenți slabi. 
Aceste proceduri trebuie să respecte legislaţia tehnică în vigoare în Republica Moldova, 
precum şi celelalte norme adiacente, cum sunt normele de protecţie a muncii şi normele 
de protecţie a mediului.  

D.4.2.3 Se va urmări ca, în timpul executării lucrărilor de construcţie, să se respecte 
prevederile proiectului de execuție în ceea ce priveşte:   

- poziţionarea golurilor de trecere prin planşee şi pereţi: 

- înglobarea tuburilor dc protecţie a conductelor electrice în elemente de construcție din 
beton turnat pe şantier; 

- montarea corectă (conform planurilor) a elementelor de structură prefabricate care conţin 
tuburi de protecţie sau alte părţi ale instalaţiei de curenți slabi (la lucrările cu elemente 
prefabricate); 

 - crearea de nişe pentru curenţi slabi la fiecare nivel, acolo unde este cazul, adică acolo 
unde sunt concentrate mai multe feluri de instalaţii de curenţi slahi, dar păstrându-se 
distanţele menţionate în normative; 
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D.4.2.4 Zona de lucru pentru execuția instalațiilor de curenți slabi se va  prelua pe bază de 
proces verbal (întocmit de executantul instalațiilor de curenți slabi și semnat de 
contractant), în care se va specifica în mod expres fidelitatea execuţiei lucrărilor de 
construcţie în raport cu prevederile proiectului de execuţie.  

D.4.2.5 În cazul depistării unor deficienţe, contractantul care a executat lucrările de 
construcţii va efectua, pe cheltuiala sa, corecturile necesare, astfel încât montajul 
instalaţiilor de curenți slabi să se desfăşoare fără incidente.  

D.4.2.6 Înainte de începerea lucrărilor de montaj al instalaţiilor de curenţi slabi, zona dc 
lucru se va asigura din punct dc vedere al accesului, care va fi permis numai personalului 
autorizat şi instruit în mod corespunzător.    

II.Tipuri de lucrări a instalaţiilor de curenţi slabi 

D.4.2.7 Tipurile de lucrări a instalaţiilor de curenţi slabi sunt: 

 - marcarea traseelor şi a poziţiilor de instalare a circuitelor şi aparatelor; 

 - montarea elementelor de susţinere şi fixare a tuburilor de protecţie şi a cablurilor; 

 - montarea tuburilor de protecţie a conductoarelor şi cablurilor; 

 - montarea conductoarelor şi cablurilor, inclusiv executarea legăturilor dintre acestea; 

- montarea aparatelor; 

- montarea echipamentelor; 

- executarea legăturilor acestora la conductoarelor şi cablurile de curenți slabi; 

- verificări în vederea punerii în funcţiune a instalaţiilor (parţiale şi/sau integrale); 

- verificări în vederea recepţiei finale; 

- instalarea software-ului; 

- personalizare software-ului și o asocierea între programele necesare (integrarea); 

- predarea instalaţiilor către Beneficiar; 

- instruirea și școlarizarea personalului de exploatare și mentenanță într-un timp suficient. 

III. Execuţia instalaţiilor de curenţi slabi 

D.4.2.8 Marcarea traseelor şi a poliților de instalare a materialelor şi aparatelor se face pe 
baza proiectului de execuție, respectându-se prescripţiile normative, în mod special cele 
referitoare la corelarea traseelor instalaţiilor de curenţi slabi cu traseele celorlalte instalaţii, 
precum şi a distanţelor minime faţă de acestea. În clădirile unde sunt nișe commune 
pentru diverse comunicații inginerești, există devieri de la distanțele normative. În aceste 
cazuri se vor realiza măsuri compensatoare, prevăzute în proiectul de execuție. 

D.4.2.Se va evita amplasarea instalaţiilor de curenţi slabi pe trasee comune cu acelea ale 
altor instalaţii sau utilaje care ar putea să le pericliteze funcţionarea normală sau în caz de 
avarie.  

D.4.2.10 Traseele instalaţiilor aparente se vor alege cât mat puţin vizibil, în unghiuri 
drepte, pe lângă pervazuri de-a lungul grinzilor, pasajelor circulabile, în locuri accesibile 
pentru montaj şi întreţinere. 

D.4.2.11 Condiţiile pentru montarea tuburilor şi a țevilor de protecţie sunt indicate în 
normativuele în vigoare, însă  cele considerate ca fiind mai importante se specifică după 
cum urmează: 
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 - nu se vor monta tuburi şi ţevi în care sunt introduse conductoallor cu izolaţie obişnuită 
pe suprafaţa corpurilor de încălzire; 

- tuburile din PVC se pot instala aparent numai în înălţimi de peste 2 m de la pardoseală: 

- tuburile şi ţevile se instalează numai pe trasee verticale sau orizontale. Se admit trasee 
oblice în cazul tuburilor montate peste planşee sau îngropate în beton, precum şi la 
traseele golurilor din planşee şi ale golurilor formate în panouri din beton, la turnare. De 
asemenea, se admit trasee oblice în cazurile de excepţie, când nu se poate altfel (de ex.: 
în casa scării); 

- în încăperi în care în tuburi şi ţevi poate pătrunde sau se poate colecta apă de 
condensaţie, acestea se vor monta pe trasee orizontale, cu panta de 0.5... 1% între doze: 

- tuburile din PVC montate peste planşee sub pardoseală se protejează prin acoperire cu 
un strat de mortar de ciment cu grosimea minimă de 2 cm: 

- se va evita montarea tuburilor şi a ţevilor de protecţie pe sau în structura de rezistenţă a 
construcţiilor. În caz de necesitate aceste montări se vor executa numai cu acordul și pe 
baza soluțiilor emise de proiectant; 

 - tuburile şi ţevile montate îngropat într-un şliţ (щель) în elementul de construcţie sau sub 
tencuială, se acoperă cu un strat de tencuială de minimum 2 cm grosime; 

- tuburile şi ţevile se fixează pe elementele de construcţie cu accesorii de montare prin 
care se va realiza o prindere sigură în timp. Distanţele între punctele de fixare pe porţiuni 
drepte sunt cele normative. Se vor prevedea elemente de fixare şi la 10 cm de la capetele 
tuburilor şi curbelor, faţă de doze. aparate, echipamente şi derivaţii; 

- tuburile şi ţevile din PVC se manevrează în limitele de temperatură a mediului ambiant 
prevăzute în standardele de produs. În cazul unor temperaturi sub regimul termic critic 
admis, se va tace preîncâizirea tuburilor la o temperatură de + 5°C timp de 24 ore. 

D.4.2.12 Condiţiile pentru montarea accesoriilor pentru tuburi urmează condiţiile impuse 
pentru tuburile respective. În plus, trebuie respectate următoarele condiții specifice: 

-  se vor ezita îmbinările la tuburile montate îngropat: 

- se interzice îmbinarea tuburilor montate înglobat în elementele de beton la turnarea 
acestora: 

- se interzice îmbinarea tuburilor la trecerile prin elementele de construcţie: 

- curbarea tuburilor se execută cu raza interioară egală cu minimum de 5...6 ori diametrul 
exterior al tubului, la montaj aparent şi egală cu minimum de 10 ori diametrul tubului, la 
montaj îngropat: 

- dozele şi cutiile de derivaţie se montează cu prioritate pe suprafeţele verticale ale 
elementelor de construcţie: 

 - dozele de tragere a conductoarelor prin tuburi se prevăd pe trasee drepte, la distanţă de 
max. 25 m şi pe trasee cu cel mult 3 curbe, la distanţă de max. 15 m. 

- se interzice executarea legăturilor electrice între conductoare în interiorul tuburilor sau 
ţevilor de protecţie, plintelor. golurilor din elementele de construcţie şi trecerilor prin 
elementele de construcţie; 

- legăturile se vor executa numai prin intermediul concentratoarelor (regletelor de 
conexiune).  

D.4.2.13 Condiţiile specifice de montare a fiecărui tip de echipament trebuie să fie înscrise 
în documentele de însoţire ale acestuia şi trebuie respectate în întregime 
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D.4.2.14 Echipamentele se vor monta după ce s-a terminat activitatea de finisare a 
elementelor de construcţii şi arhitectură, astfel încât echipamentele să nu fie deteriorate şi 
să existe condiţii reale pentru asigurarea pazei. 

 

D.4.3 Sisteme de curenți slabi 

I. Control video 

D.4.3.1 Proiectul prevede montarea unui sistem de supraveghere video pentru modulul de 
control produse la Postul de Inspectie la Frontiera Sculeni. Principalele soluții de 
proiectare vizează asigurarea unui control maxim în zonele de monitorizare necesare. 

D.4.3.2 Centrul de monitorizare în proiect este prevăzut în postul de pază din registratură, 
unde se va monta un calaculator personal pentru administrarea sistemului. Echipamentul 
tehnic al sistemului de control video este instalat în încăperea tehnica de la etaj (poz. 27). 

D.4.3.3 Toate camerele video sunt alocate unei rețele locale independente. Conform 
doleanțelor Beneficiarului, proiectul prevede instalarea camerelor video în coridoare la 
parter, iar pentru monitorizarea perimetrului sunt instalate 2 camere video (vezi planul). 

D.4.3.4 În proiect sunt indicate zonele de acoperire ale camerelor video. În conformitate 
cu actul normativ "DIN EN 50132-7" punctul îndepărtat al zonei de acoperire corespunde 
indicatorului "Observe" (Observare). 

D.4.3.5 Acest indicator permite determinarea caracteristicilor persoanei, cum ar fi aspectul 
fizic (portul, forma), precum și permite monitorizarea acțiunilor persoanei în dependență 
de tipul de activitate al acesteia. Zonele de acoperire (unghiul orizontal și vertical) pot 
varia în dependență de producătorul echipamentului și devia de la unghiurile reale de 
vizualizare în limita de la -5° pînă la +10°. 

D.4.3.6 Proiectul prevede utilizarea camerelor digitale.Toate cemerele sunt conectate la 
un registrator video (NVR) compatibil. Registratorul este instalat în dulapul de 
telecomunicație (DT), în încăperea tehnica de la etaj. Conform solicitării Beneficiarului, 
imaginea video este stocată pe hard disc care este instalat în registratorul video pe un 
termen de 15 zile în calitate min. 2 MP. 

D.4.3.7 La etaj este instalat monitor, care transmite imagini de pe camerele video în regim 
online. 

D.4.3.8 Traseele de cablu sunt montate: 

- în canal din plastic pe perete și pe tavan; 

- în țevi gofrate din PE sub tavanul suspendat; 

- în jgheab din metal sub tavanul suspendat. 

D.4.3.9 Liniile de semnalizare între registrator și camerele video sunt realizate din cablu 
ecranat SFTP Cat6A, 24 AWG. 

D.4.3.10 Alimentarea echipamentului electric este proiectată conform categoriei unu de 
fiabilitate a alimentării cu energie electrică. În cazul unei întreruperi a alimentării de la 
sursa principală şi până la conectarea la cea de rezervă, proiectul oferă funcționarea 
autonomă a sistemului de la surse de alimentare neîntreruptibile timp de cel puțin 10 
minute în modul de urgență la utilizarea capacitatății acumulatorului la 80%. 

II. Sistem de semnalizare la incendiu 

D.4.3.11 Proiectul de execuție prevede execuția unui sistem automat de semnalizare la 
incendiu în clădirea modulului de control produse al Postulului de Inspectie la Frontiera 
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Sculeni. Principalele soluții proiectate vizează asigurarea nivelului necesar de protecție 
împotriva incendiului și răspândirea focului în clădire și avertizarea la timp a oamenilor 
despre pericol. 

D.4.3.12 În calitate de dispecerat servește postul de pază din registratură, unde se află un 
panou central pentru controlul și monitorizarea sistemului automat de alarmă de incendiu 
și panoul de afisare. Echipamentul tehnic al sistemului automat de semnalizare la incendiu 
este instalat în încăperea tehnica de la etaj (poz. 27). 

D.4.3.13 Proiectul prevede posibilitatea transferului paralel de date prin rețeaua Ethernet 
către panoul de centrala. 

D.4.3.14 Sistemul automat de semnalizare la incendiu oferă executarea următoarelor 
funcții: 

- detectarea și înregistrarea faptelor de apariție a unui început de incendiu, a fumului; 

- emiterea informației privind prezența și localizarea unei situații de alarmă sau de urgență 
la postul de pază din registratură; 

- controlul automat al stării elementelor sistemului; 

- formarea semnalelor pentru gestionarea echipamentelor tehnice ale clădirii; 

- înregistrarea informațiilor despre toate alarmele recepționate în baza de date cu 
indicarea datei, orei, adresei (protocolul de întreținere). 

D.4.3.15 Proiectul prevede implementarea sistemului de semnalizare la incendiu fără 
adresabile. Numarul liniilor semnalizațiilor de incendiul depinde de caracteristicile technice 
ale utilajului selectat și de condițiile de montarea a cablurilor. 

D.4.3.16 În calitate de detectoare de incendiu sunt proiectate detectoare punctiforme a 
densității optice a aerului - detectoare de fum. În conformitate cu documentele normative, 
proiectul prevede cel puțin două detectoare în încăperile preconizate de proiect. 

D.4.3.17 Dispozitivul intră în modul ”Atenție” la declanșarea unuia dintre detectoarele de 
incendiu pe un timp mai mare de 1 secundă. Dispozitivul trece din modul ”Atenție” în 
modul ”Incendiu” când declanșează al doilea detector de incendiu. Semnalul ”Incendiu” 
este însoțit de declanșarea sistemului de alertă, formarea semnalului la oprirea sistemului 
de ventilare, emiterea unui semnal sistemului de control al accesului pentru a deschide 
ușile și semnal la postul de pază din registratură. Paralel semnalul de alertă este emis 
către panoul central la postul de pază din registratură. 

D.4.3.18 În conformitate cu documentele normative, în cazul în care sistemul nu se 
declanșează în mod automat, este prevăzut sistemul manual de declanșare cu ajutorul 
semnalizatoarelor manuale amplasate la fiecare etaj de-a lungul căilor de evacuare la 
înălțimea de h=1,5 m de la nivelul pardoselei. 

D.4.3.19 Liniile de semnal între panoul de alarmă de incendiu și semnalizatoare sunt 
realizate din cablu 2х2x0.5 ng(A)-FRHF. Liniile de semnal între panourile stației de 
incendiu și stațiile de monitorizare a sistemului sunt realizate prin reteau LAN. 

D.4.3.20 Traseele de cablu sunt montate: 

- în canal din plastic pe perete si pe tavan; 

- în țevi gofrate din PE sub tavanul suspendat; 

- în jgheab din metal sub tavanul suspendat. 

D.4.3.21 Alimentarea echipamentului sistemului de alarmă este proiectată conform 
categoriei unu de fiabilitate a alimentării cu energie electrică. În cazul unei întreruperi a 
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alimentării, proiectul oferă funcționarea autonomă a sistemului de la surse de alimentare 
neîntreruptibile timp de 24 de ore în regimul ”PROTECȚIE” la utilizarea capacitatății 
acumulatorului la 80% și min. 1 ora în regimul ”ALARMĂ”. 

D.4.3.22 După finalizarea sistemului automat de semnalizare la incendiu, contractantul 
(subcontractantul) este obligat să: 

- efectueze încercările corespunzătoare (în prezența pompierilor) și să pună în 
funcțiune sistemul; 

- întocmească procesul-verbal și documentația   de execuție; 

- instruiască personalul Postulului de Inspectie la Frontiera Sculeni (ANSA); 

- prezinte manualul de utilizare ori instrucțiuni.  

III. Comunicații telefonice și de control acces 

D.4.3.23 Proiectul de execuție prevede execuția rețelei locale de telecomunicații (rețea 
LAN) și a sistemului de control acces pentru clădirea Postului de Inspectie la Frontiera 
Sculeni. Principalele soluții proiectate vizează asigurarea organizării unui spațiu 
informațional unic între abonații clădirii cu ajutorul rețelei LAN și limitarea accesului 
persoanelor neautorizate. 

D.4.3.24 Rețeaua locală este proiectată conform unei structuri ierarhice în formă de stea, 
în care comutatorul din dulapul de telecomunicații joacă rolul de "centru" pentru clădirea 
proiectă. 

D.4.3.25 Switch-urile de rețea cu  24 porturi sunt conectate la SWITCH de agregare cu 
SFP porturi în clădire prin intermediul Fibrei oprice (SM). În continuare, pe cablu ecranat 
SFTP Cat. 6А se efectuiază conectarea locală a abonaților din întrega clădire. Lângă 
fiecare loc de lucru este preconizată o priză  tip RJ-45 Cat 6 pentru conectarea 
echipamentului abonatului la rețeaua locală.  

D.4.3.26 Terminarea cablurilor în modulele RJ-45 se efectuează în conformitate cu 
prevederile standardului TIA/EIA T568B. 

D.4.3.27 Echipamentul tehnic al sistemului pentru postul de control este instalat în 
încăperea tehnica de la etaj în dulapul de telecomunicații 19", 18U (DT). 

D.4.3.28 Proiectul prevede sistem de IP telefonie. Serverul pentru IP telefonie este 
proiectat în încăperea tehnica de la etaj. 

D.4.3.29 Sistemul de control accces este implementat în arhitectura adreselor. Fiecare 
controler are o adresă proprie în sistem. Toate controllere sunt conectate cu comutator de 
retea. Fiecare controler este conectat cu 1 lacăt electromagnetic, 1 buton de descidere și 
1 cititor. Lacății electomecanici sunt complectați cu contactoare megnetice pentru uși 
metalice. Cerintele obligatorii sunt limitarea accesului persoanelor neautorizate. 

D.4.3.30 Echipamentul tehnic al sistemului de control acces este instalat lânga uși la 
înaltimea 2,4m de la podea. 

IV. Sistemul parktronic staționar 

D.4.3.31 În proiectul de execuție este prevăzut un sistem de avertizare a transportului de 
apropierea de rampei pentru descărcare (sistem parktronic staționar).  

D.4.3.32 Scopul sistemului este avertizarea preventivă a conducătorului mijlocului de 
transport auto de apropierea critică de rampa pentru descărcare, prin intermediul 
semnalizării cu sunet și lumină.  
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D.4.3.33 Distanța critică în cazul dat este de 200mm de la punctul marginal al caroseriei 
camionului până la punctul marginal al rampei. Avertizarea cu lumină trebuie să fie 
asigurată cu un semafor cu 3 culori (verde - mai mult de 1,0m, galben – mai puțin de 
500mm, roșu – mai puțin de 200mm). D.4.3.34 Semnalul cu sunet trebuie să fie asigurat 
cu ajutorul unei sirene, care emite un semnal timp de 15 secunde, după apropierea 
camionului de punctul critic. 

D.5 REȚELE  ELECTRICE  EXTERIOARE   

D.5.1 Prevederi generale 

D.5.1.1 Proiectul rețelelor de alimentare cu energie electrică a Postului de Inspectie la 
Frontieră Sculeni 10/0,4 kV a fost elaborat în baza: 

- ВСН 97-83 ”Инструкции по проектированию городских электрических сетей”; 

- NCM G.03.02:2015 ”Rețele și instalații exterioare de canalizare”. 

- Avizul de racordare al I.C.S. „RED NORD” S.A. Nr. 1239 din 25 aprilie 2019; 

- ПУЭ  ”Правила Устройства Электроустановок. Ediția 7”; 

- Hotarirea Consiliului de administratie al ANRE Nr.393 din 15.12.2010 ”Cu privire la 
aprobarea Regulamentului pentru furnizarea si utilizarea energiei electrice”. 

D.5.1.2 Tensiunea în retea de 380/220 V. Neutrul este legat direct la pamânt. Puterea de 
calcul constituie 116,9 kW. Dupa categoria de fiabilitatea alimentarii cu energie electrică, 
receptoarele obiectului sunt de categoria II. 

D.5.2 Alimentarea cu energie electrica 

D.5.2.1 Proiectul rețelelor de alimentare cu energie electrică a Postului de Inspectie la 
Frontieră Sculeni prevede: 

- montarea pe linia existentă a unui pilon-ancora de derivatie; 

- alimentarea cu energie electrica a obiectului de la LEA-10kV, PDC00, fid.00 prin LEA-
10kV 3x(*Al 1х70), pe piloni proiectați și LEC-10 kV 3x(**Al 1х70); 

- montarea postului de transformare; 

- montarea transformatorului cu puterea 160 kVA; 

- montarea cutiei de evidenta CEv pe fața adapostului de transformare; 

- montarea generatorului staționar cu puterea 160 kVA; 

- pozarea cablului în furtun metalic de la bornele de JT ale transformatorului până la cutia 
de evidenta CEv; 

- pozarea cablului in furtun metalic de la cutia de evidență CEvpina la ID-0,4 kV a 
transformatorului; 

- pozarea cablului în șanțuri de la ID-0,4 kV pâna la tabloul principal de distribuție TPD 
(vezi compartimentul rețelelor interioare); 

- pozarea cablului în șanțuri de la generatorul staționar pâna la tabloul principal de 
distributie TPD (vezi compartimentul rețelelor interioare); 

- alimentarea cu energie electricț a iluminatului teritoriului, care se efectueaza de la ID-0,4 
kV a transformatorului. Corpul de iluminat este montat pe pilonul proiectat Nr.2; 

- dirijarea iluminatului exterior se efectuiaza prin intermediul unui temporizator digital, în 
care este programat calendarul conectarilor/deconectarilor. Totodata este posibilă 
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conectarea/deconectarea iluminatului manuală, fără utilizarea dispozitivelor de 
automatizare; 

- legarea la pământ a stâlpilor din beton armat se efectuiază prin intermediul armăturii 
acestora, în conformitate cu 2.5.132 ПУЭ. Rezistența instalației de legare la pământ nu 
trebuie să fie mai mare de 30 Ω. 

- pentru postul de transformare de tip gheretă rezistența instalației de legare la pământ-
4Ω. 

D.5.2.2 Armatura stâlpilor din beton armat LEA 0,4 kV și alte instalații electrice, instalate 
pe pilon, de conectat la firul PEN (PE). 

D.5.2.3 Rezistivitatea solului pe tot traseul LEA este admisă 100 Оhm*m. 

D.5.2.4 Pozarea liniei electrice din cablu în pământ, se va efectua în șanțuri. Pe fundul 
sanțului pe toata lungimea se va așterne un strat de nisip cernut de 10 cm, pe care se va 
poza cablul. La urmatoarea etapa, deasupra cablului, se va așterne un nou strat de nisip 
de protecție de 10 cm. Pe final se așeaza stratul de caramizi de protecție conform 
prevederilor din proiect. 

D.5.2.5 Cablul este pozat in pământ la adincimea de 1,0 m de la cotele prestabilte. 

D.5.2.6 Distanța pe orizontală de la cablul pozat în pământ până la fundația constructiei 
este de 0,6 m. 

D.5.2.7 La intrarea în clădire se efectuează sistemul de echivalare a potențialelor în 
conformitate cu ПУЭ. La priza de legare la pământ sunt conectate toate elementele 
metalice ale constructiilor și a echipamentelor tehnologice. 

 

E. LUCRARI  DE  ORGANIZARE A  SANTIERULUI 
 

E.1 ETAPA DE PREGĂTIREA A ŞANTIERULUI DE CONSTRUCȚIE 

E.1.1 Lucrările de organizare a șantierului se vor executa în conformitate cu prevederile 
proiectului de organizare a șantierulul, elaborat în cadrul proiectului de execuție a 
Postului de Inspecție la Frontiera Sculeni și cu prevederile СНиП 3.01.01-85 
“Организация строительного производства”. 

E.1.2 În termen de 10 zile după semnarea contractului, Beneficiarul (ANSA) va preda, 
iar contractantul va primi amplasamentul construcţiei în baza unui proces-verbal de 
transmitere în care se va prevedea conturul amplasamentului, liniile roșii și bornele de 
reper. 

E.1.3 După preluarea amplasamentului construcţiei contractantul va executa 
următoarele lucrări provizorii pentru organizarea de şantier: 

a) Construcţia unui gard de împrejmuire (provizoriu) сu înălțimea de 1.6m din panouri de 
plasă metalică zincată ori din   panouri de beton armat prefabricat (obțiunea 
contractantului), conform ГОСТ 23407-78. Gardul de împrejmuire se va executa conform 
proiectului de organizare a construcţiei, iar elementele de gard se vor coordona cu 
Managerul de proiect. Gardul de împrejmuire a șantierului se va executa înainte de 
începerea lucrărilor de construcție și poate fi executat pentru tot amplasamentul sau 
pentru sectoare distincte, care se vor modifica pentru fiecare etapă de lucrări. 

b) Construcția unui WC provizoriu, sau instalarea WC-ului ecologic în dependență de 
numărul de personal; 
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c) Instalarea construcţiilor provizorii (de tip baracă, container sau vagon) pentru 
adăpostirea și odihna personalului (muncitorilor) contractantului, implicaţi în lucrările de 
construcţie; 

d) Instalarea și amenajarea construcțiilor provizorii (de tip containere sau baracă) cu 
suprafața calculată de contractant, pentru oficiul dirigintelui de șantier cu echipa de 
ingineri (maiștri, laboranți, geodeziști, responsabili cu sudura, etc). Aceste spații de 
serviciu ale dirigintelui de șantier vor fi dotate cu: 

- tehnică de birou (calculator, imprimantă, copiator),  telefon, internet și WF;   

- legătură telefonică (pentru cazuri de urgențe), având la recepţie o persoana de 
serviciu pe toata durata de execuţie a lucrărilor de construcţie; 

- un seif (dulap metallic cu lacăt) pentru păstrarea documentelor de execuție și a Cărții 
Tehnice a Construcției;  

- dulapuri pentru păstrarea documentației de proiect; 

- un panou (închis cu sticlă de geam) pentru informații privind calitatea execuției 
lucrărilor pe care se vor afișa: planul de control al calității al contractantului; copiile 
certificatelor de atestare a tuturor persoanelor responsabile de calitatea execuției 
lucrărilor (inclusiv subantreprenori), instrucțiuni, etc.  

e) Construcția de (montarea) construcțiilor provizorii pentru depozite (șoproane, 
platforme acoperite cu dale de beton prefabricat), sau construcții de tip container. 

E.1.4 La etapă  de pregătire a şantierului pentru execuția lucrărilor de construcție, 
contractantul va instala și amenaja construcții provizorii (de tip containere) cu suprafața 
de 30m2, pentru oficiul consultantului. Aceste spații de serviciu ale consultantului vor fi 
racordate la rețelele provizori de electricitate, apă și canalizare și vor fi dotate cu 
telefon, internet și WF.   

E.1.5 În cadrul acțiunilor de pregătire a şantierului se va monta un sistem provizoriu de 
iluminare stradală a amplasamentului. În acest scop pe perimetrul împrejmuirii 
amplasamentului se vor instala pe stîlpi corpuri de iluminat stradale ce vor ilumina tot 
șantierul.  

E.1.6 Sistemul provizoriu de iluminare a amplasamentului se va, coordona cu RED 
NORD SA și monta de către contractant conform reglementărilor în vigoare în domeniul 
sistemelor electrice.  

E.1.7 Contractantul, în oferta sa, va calcula cheltuielele necesare pentru proiectarea, 
execuția și exploatarea, în perioada de construcție, a sistemului provizoriu de iluminare 
a amplasamentului. 

E.1.8 Construcţiile provizorii pentru adăpostirea și odihna personalului, pentru oficiul 
dirigintelui de șantier, se vor amplasa în afara zonei șantierului, pe terenul special 
amenajat în acest scop, conform „Planul de organizare a șantierului”.   

E.1.9 Alimentarea șantierului cu energie electrica intră în obligațiunile contractantului, 
care în acest scop va; 

*obține avizul de racordare provizorie a șantierului la rețeaua electrică de la RED 
NORD SA; 

*proiecta rețelele provizorii de curent electric, conform avizul de racordare; 

*executa construcția și punerea în funcțiune a rețelelor provizorii de curent electric și 
asigura racordarea la rețelele electrice de distribuție; 
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 *instala pe şantier un tablou electric de distribuţie și evidență  provizoriu (cu un contor 
separat de evidenţă a consumului), respectând toate normele de execuţie şi securitate; 

*toate cablurile provizorii se vor instala, conform normelor, pe suporţi speciali sau se vor 
agăţa de stâlpi şi pereți (categoric se interzice amplasarea lor pe planşee sau pardoseli).   

*încheia contract de furnizare a energiei electrice cu RED NORD SA. 

E.1.10 Asigurarea șantierului cu apă potabilă și apă tehnică, până la construcția 
rețelelor permanente, aferente noului Post de Inspecție la Frontiera Sculeni, intă în 
obligațiunile contractantului.  

E.1.11 Având în vedere protecția sănătății personalului de pe șantier, asigurarea 
șantierului cu apă potabilă se va face cu butelii prin societățile furnizore de apă 
potabilă. Varianta asigurării șantierului cu apă tehnică  cu cisterne de 6.0 – 8.0m3, este 
fezabilă, ținând cont de lipsa apei pe șantier.   

E.1.12 Pentru accesul transportului pe santier la etapa pregatitoare, contractantul va 
construi un drum de acces provizoriu, conform  proiectului de organizare a șantierulul, 
pana la constructia drumului de baza proiectat.  

E.1.13 Drumurile temporare din cadrul șantierului, precum și drumul de acces pe 
santier se vor executa din balast de pietriș (40 - 70mm) cu grosimea de 15cm, pe un 
strat de nisip cu grosimea de 10cm așternut pe sol compactat. Contractantul poate 
înlocui construcția drumului cu dale din beton armat prefabricat, montate pe sol 
compactat.  

E.1.14 În perioada de pregătire a şantierului pentru execuția lucrărilor de construcție, 
contractantul va numi o persoană responsabilă de protecția la incendiu. 

E.1.15 Pe santier se vor instala și amenaja un pichet antiincendiar, conform proiectului 
de organizare a șantierului și normativele în vigoare.  

E.1.16 La intrarea pe santier se va monta un panoul informativ cu dimensiunile de 
2x1m(h) pe care se va imprima fațada principală a clădirii și următoarea informație:  

*denumirea beneficiarului; 

*denumirea contractantului;  

*numele și prenumele dirigintelui de santier; 

*numele și prenumele responsabilului tehnic; 

*data inceperii lucrarilor;  

*data finalizarii lucrarilor; 

*telefoanele de contact. 

E.1.17 Toate cheltuielele pentru lucrările organizării de şantier, consumul de apă, curent 
electric și alte utilități, precum și toate taxele locale vizând organizarea de şantier 
transportarea și depozitarea deșeurilor, taxele de mediu și taxele de salubritate, le va 
suporta contractantul, care, în acest scop, le va calcula în articolele (prețurile unitare) din 
devizul său din ofertă.  

E.1.18 Contractantul își va determina de sine stătător numarul necesar de unități de 
transport, utilaje și mecanisme, mentionate în proiectul de organizare a șantierului, 
pentru o bună asigurare a continuității și calității lucrarilor. În procesul de execuție a 
lucrărilor, contractantul poate folosi și alte tipuri de unitati de transport, alte utilaje și 
mecanisme, care vor asigura aceiași parametri tehnici și capacități de execuție 
calitativă a lucrărilor.  
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E.1. 91 Pentru organizarea lucrărilor cu macarale și mecanisme de ridicat, se va 
elabora un proiect tehnologic de execuție a lucrarilor, care se va înregistra în modul 
stabilit de legislatia Republicii Moldova în vigoare.  

E.1.20 Ofertantul, în oferta tehnică, va prezenta o descriere tehnologică preliminară 
sucintă a metodelor de execuție a principalelor și celor mai voluminoase lucrări, 
precum: 

a) betonarea fundațiilor; 

b) montarea structurii metalice de rezistență, inclusiv panourile de acoperiș și pereți; 

c) execuția pardoselelor din râșini epoxidice bicomponente.  

 

E.2 ORGANIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢIE 

E.2.1 Proiectul de organizare a şantierului pentru construirea Postului de Inspecție la 
Frontiera Sculeni, prevede executarea lucrărilor fără întreruperi sezoniere (iarna - vara), 
cu utilizarea la maxim a arsenalului contractantului si folosirea raţională a resurselor 
tehmco-materiale, în cele patru etape distincte (etapa de pregătire a șantierului și trei 
etape de execuție a lucrărilor).   

E.2.2 Lucrările de construcţie a Postului de Inspecție la Frontiera Sculeni se vor realiza 
în ordinea, descrisă mai jos. Contractantul, în scopul reducerii termenelor de execuție și 
eficientizării execuției, poate îmbunătăți această ordine, cu acordul Managerului de 
proiect. Această viziune se poate materializa în graficul de execuție prezentat de 
contractant în oferta sa.  

E.2.3 Etapa întâi cuprinde ciclul de lucrări care urmeaza să se desfasoare după 
terminarea lucrărilor din cadrul etapei de pregătire a șantierului, prevăzută la pct. E.1.                 
La etapa întâi, contractantul trebuie să execute: 

- excavarea gropii de fundare a clădiri, cu excavator cu cupă inversă, până la cota de 
proiect; 

- execuția fundațiilor continue și a fundațiilor de tip pahar, din beton armat monolit;  

- edificarea infrastructurilor până la cota 0.000, și apoi execuția umpluturilor timpanelor 
pe perimetrul clădirii cu compactarea solului în straturi, până la densitatea de γ = 
1.65t/m3; 

- montarea macaralelor autopropulsate, conform proiectului tehnologic de execuție a 
lucrărilor;  

- execuția rețelelor electrice exterioare, inclusiv postul de transformare și generatorul 
electric.  

E.2.4 La etapa a doua, contractantul trebuie să execute: 

- edificarea suprastructurii clădirii până la cota de proiect; 

- execuția sistemelor de utilități interioare; 

- execuția suportului sub pardoseli; 

E.2.5 Lucrările din cadrul etapei a trea vor începe numai în cazul în care volumul și 
calitatea lucrărilor descrise la etapele unu si doi, au fost confirmate prin procese-
verbale de recepșie conform prevederilor din Cartea Tehnică a Construcției.  

E.2.6 Lucrările prevazute la etapa a trea trebuie sa fie executate în urmatoarea ordine 
consecutivă: 
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- execuția lucrărilor interioare și exterioare de finisare; 

- execuția rețelelor exterioare de utilități (apă, canalizare, fosa septică); 

- execuția lucrărilor de amenajare a teritoriului. 

E.2.6 Contractantul, la etapa pregătirii și prezentării ofertelor, va întocmi un grafic de 
exeuție conform prevederilor din proiectul de organizare a construcției și documentele 
de licitație. 

E.2.7 După semnarea contractului, Contractantul (ofertantul câștigător), va întocmi un 
grafic revizuit de execuție a lucrărilor la construcția Postului de Inspecție la Frontiera 
Sculeni în conforitate cu termenii de începere și finalizare a lucrărilor prevăzuți în 
contract.  

E.2.7 Graficul, revizuit, de execuție a lucrărilor se va întocmi cu participarea 
subcontractanților și intercalarea etapelor de lucrări specializate cu lucrările generale de 
construcție. Acest grafic se va actualize odată la trezeci de zile. 

 

E.3 CERINȚE PRIVIND PROTECȚIA MUNCII 

E.3.1 La execuția lucrărilor de construcţie a Postului de Inspecție la Frontiera Sculeni se 
vor respecta strict prevederile NCM A 08.02:2012 ”Securitatea și sănătatea muncii în 
construcții”. 

E.3.2 Înainte de începerea lucrărilor, muncitorii vor fi instruiți privind tehnica securității și 
protecția muncii la locul de muncă confor legislației și normativelor în vigoare în 
Republica Moldova.  

E.3.3  Instructajul va cuprinde noțiuni despre: 

- desfășurarea procesului de construcție;   

- reguli de protecţie a muncii privind organizarea locului de muncă pentru lucrarea pe 
care trebuie s-o execute; 

- reguli privind prevenirea incendiilor pe şantier; 

- pregătiri în vederea începerii lucrului; 

- păstrarea ordinii şi curăţăniei la locul de muncă. 

E.3.4 În afară de aceste măsuri cu caracter general, pe şantier se vor asigura şi o serie 
de măsuri care să ofere muncitorilor condiţii corespunzătoare din punct de vedere 
sanitar, precum şi procurarea echipamentului de protecţie necesar: ochelari, centuri de 
siguranţă, căşti de protecţie, salopete, etc. 

E.3.5 Toţi muncitorii care efectuază lucrări de construcţie și montaj, trebuie sa studieze 
„Instrucţiunile tip pentru categoriile de spacializare profesionale”,  elaborate și aprobate 
în cadrul întreprinderii contractantului. Înainte de a incepe lucrul muncitorilor li se vor 
verifica cunoştinţele privind însușirea instrucţiunilor tip și regulilor de execuţie a 
lucrărilor. 

E.3.6 În timpul efectuării lucrărilor toți muncitorii vor fi echipaţi cu mijloace de protecţie 
individuala și colectivă (căști de protecţie, centuri de siguranţa, cabluri de siguranţa, 
îngrădiri de protecţie, etc.). În timpul lucrului la înălțime, toți muncitorii vor fi asiguraţi cu 
centurile de siguranţă agățate de elementele portante ale clădirii (de locurile prevăzute 
din timp). 

E.3.7 Organizarea şantierului de construcţie, sectoarele de lucru şi locurile de lucru a 
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muncitorilor vor prevedea asigurarea protecţiei muncii pe toată durata de executare a 
lucrărilor. Drumurile, trecerile şi locurile de lucru, se vor curața regulat, iar pe timp de 
iarnă se va presără material antiderapant. 

E.3.8   Toți lucratorii care intervin pe şantier, prin grija contractantului, trebuie să posede 
un certificat medical (eliberat în modul stabilit) din care sa reiasă în mod clar și fără 
echivoc că sunt apti din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei (ocupaţiei) 
în condiţiile specifice şantierului. 

E.3.9 Odată cu deschiderea lucrărilor contractantul va amenaja în oficiul dirigintelui de 
șantier un punct de de prim-ajutor medical. Chiar în cazul în care pe şantier se află un 
număr mic de angajați, punctul de prim-ajutor va fi dotat cu cel puţin o trusa de prim-
ajutor, un sistem de comunicare cu serviciul local de urgență și semnalizare 
corespunzătoare.  

E.3.10 Contractantul are obligaţia de a numi cel puţin o persoană, instruită 
corespunzător, care să poată acorda îngrijiri medicale până la sosirea serviciului local de 
urgență. Orice rănire, vătămare sau stare de indispoziţie trebuie semnalate imediat și 
acordate îngrijirile medicale necesare. 

E.3.11 In timpul exploatării macaralelor accesul în sectorul de montare şi zona de 
depozitare provizorie a materialelor, se va închide cu bariera înzestrată cu inscripţiile 
„Lucrări de montaj, acces interzis!”. Perimetrul zonei periculoase a clădirii, se va 
îngrădi cu gard provizoriu din panouri demontabile cu inălţimea de 1400mm. 

E.3.12 Pe toată lungimea îngrădirii, cu interval nu mai mare de 10m, se vor amplasa 
inscripţii de atenţionare „Zonă periculuosă, trecere interzisă!”. Intrarea în clădire din 
partea macaralei se va închide. 

E.3.13 La executarea lucrărilor de construcţie montaj în zona de securitate a liniilor de 
curent electric, vor fi elaborate masuri de efectuare a lucrărilor în siguranţă, prin 
instruirea și elibererarea permiselor speciale muncitorilor care trebuie să îndeplinească 
aceste lucrări cu grad sporit de pericol. 

E.3.14 La intrarea pe şantier fiecare lucrator trebuie să figureze pe lista de personal, 
inclusiv lista angajaților subantreprenorilor, depusă contractantului, să aibă fisa de 
instruire completată la zi, echipamentul individual de protecţie general al şantierului și cel 
specific desfăşurării activităţii proprii asupra sa (acestea trebuie să fie corespunzatoare, 
în stare bună, adaptate utilizatorului,etc). 

E.3.15 La organizarea măsurilor colective de protecţie a muncii, în cadrul unui nivel, se 
vor adopta variantele de organizare a locurilor pentru fixarea centurilor de siguranţă, şi 
anume:                                                                                                                              - 
până la inceputul instalării schelelor, se fixează pe perete inele, sau se întind cabluri de 
siguranţă, pentru fixarea de ele a centurii de siguranţă; 

- muncitorii după agăţarea centurii de siguranţă de inelul/sau, cablul de siguranţă, încep 
montarea schelelor şi îngrădirilor de protecție;                                                        - 
trebuie închise golurile în plansee cu platforme sau mese de inventar până la începutul 
lucrărilor pe planşeul fiecărui nivel; 

- panourile de protecţie instalate pe golurile din plansee cu dimenşiuni mai mari de 
200x200mm, trebuie să fie menţinute în stare bună în decursul tuturor proceselor de 
lucru. 

E.3.17  La instalarea cablurilor de siguranţă, este necesar de a regla lungimea cablului, 
pentru ca muncitorul să nu nimerească, din greşală, în zona de pericol pentru viaţă, 
dacă îşi va agaţa centura de siguranţă de cablul de siguranţa. 
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E.3.18 În cazul în care se vor încălca regulele de protecție a muncii prevăzute mai sus, 
precum și legislația muncii în vigoare în Republica Moldova ori în cazul în care condiţiile 
de protecţie a sănătății sau securităţii lucrătorilor sunt compromise, Managerul de 
proiect va sista continuarea lucrărilor și va informa Inspecția Muncii pentru luarea de 
măsuri. 

E.4 MĂSURI ANTIINCENDIARE 

E.4.1 Până la începerea lucrărilor pe şantier, prin ordinul conducătorului contractantului, 
se va numi o persoana responsabila de protecţia la incendiu. 

E.4.2  Contractantul va instala pe șantier un pichet antiincendiar dotat conform normelor 
în vigoare, cu completarea setului de inventar antiincendiar conform normativelor în 
vigoare în Republica Moldova. 

E.4.3 Construcțiile provizorii se vor dota cu stingătoare de flăcări, iar muncitorii se vor 
instrui privind măsurile de protecţie antiincendiară la locurile de lucru şi în cadrul 
şantierului. 

E.4.4  La executarea lucrărilor de construcţie montaj se vor respecta toate legile și 
normele în viguare în Republica Moldova privind protecţia antiincendiara. 

E.4.5  Toate căile şi drumurile spre hidranții antiincendiari, proiectați vor fi în stare de 
funcţionare şi libere pentru trecere, iar pe timp de noapte acestea vor fi iluminate. 

E.4.6  Şantierul de construcţie şi clădirilea ce se construiește se vor menţine într-o 
curăţenie permanentă. 

E.4.7  Se interzice incingerea rugurilor pe șantier, este interzisă păstrarea lichidelor 
inflamabile şi uşor fuzibile în ambalaje deschise, precum şi a materialului izolant, 
materialelor fibroase înpreună cu substanţele inflamabile. 

E.4.8 Fumatul se permite numai în locurile special amenajate, în acest scop pe şantier 
se vor amplasa locuri pentru fumat. 

E.4.9 În incăperi sau/şi în locurile necesare se agaţă inscripţii de atenţionare pe teme 
antiincendiare, locurile de lucru cu foc deschis, aparatele de sudat şi transformatoarele 
electrice trebuie curăţate de materialele inflamabile. 

 

E.5 CERINȚE DE PROTECŢIE A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 

E.5.1 În scopul asigurării protecţiei mediului ambiant și întăririi controlului asupra naturii, 
în timpul efectuării lucrărilor de construcţie contractantul sau/și organizaţiile de 
subantrepriză sunt obligate să: 

- depoziteze deșeurile de construcţie în locurile prevăzute în proiectul de organizare a 
șantierului, cu încărcarea și evacuarea ulterioara a acestora la depozitele locale 
autorizate; 

- evacueze deșeurile de construcţie de la etajele superioare, prin intermediul 
jgheaburilor; 

- păstreze la maxim suprafeţele înverzite, (arbori, arbuşti, etc,); 

- evacueze surplusul de sol decopertat în locurile indicate de autoritățile locale de 
mediu; 

- solicite și să obțină avizul scris al autorităților competente de mediu pentru încărcarea, 
transportarea și depoziteze solul pentru umpluturi și a solului vegetal; 
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- asigure spălarea roţilor unităților de transport care vor eși de pe teritoriul şantierului. 

E.5.2  În timpul excavării gropilor de fundare, se vor lua masuri de prevenire împotriva 
amestecării stratului vegetal cu alte tipuri de soluri, sau poluarea acestuia cu uleiuri și 
produse petroliere. Stratul vegetal depozitat în cadrul şantierului va fi protejat împotriva 
amestecării sau/și poluării cu resturi de materiale sau moloz.  

E.5.3 La etapa efectuării lucrărilor de construcţie se vor adopta procese tehnologice și 
soluţii care asigură deşeuri minime de materiale de construcţie. Se vor limita pe cât se 
poate procesele umede, se vor adopta tehnologii uscate fără utilizarea apei și 
evacuarea ei în sol. 

E.5.4 Se interzice defrişarea arborilor sau arbuştilor din cadrul şantierului de 
construcţie, daca aceasta nu este prevăzută de proiect și fără autorizarea organelor de 
mediu. Spatiile verzi ramase ne defrişate trebuie protejate împotriva poluării cu 
substanţe chimice sau petroliere, sau/și împotriva distrugerii, strivirii, ruperii. 

E.5.5  Drumurile temporare din cadrul şantierului vor fi acoperite cu pietriş (conform 
proiectului), care la finalizarea lucrărilor se va strânge și se va evacua. Se vor crea 
condiţii de prevenire a apariţiei norilor de praf, prin acoperirea faţadelor cu plase de 
protecţie. Se interzice aruncarea deșeurilor de construcţie de la etajele superioare. Se 
interzice arderea sau îngroparea deşeurilor și resturilor de materialelre. 

E.5.6  La finalizarea lucrărilor de construcţie montaj toate deșeurile vor fi încărcate în 
unități de transport și evacuate în depozite autorizate. Obținerea autorizației de 
depozitare a deșeurilor din construcții și demolări de la autoritățile locale intră în 
obligațiile contractantului. 

E.5.7  Se interzice evacuarea apelor pluviale sau apelor folosite în procesul tehnologic 
de construcție, pe partea carosabilă.  

E.5.8  Zonele în care urmează să se execute lucrări de constructie (în interiorul 
şantierului), precum şi perimetrul şantierului pe partea exterioară, trebuie zilnic să fie 
curaţate de molozul şi deşeurile din constructie. 

E.5.9 Deşeurile acumulate în depozite temporare pe şantier, provenite de la execuţia 
construcţiilor vor fi tratate şi transportate de contractant, care execută lucrările de 
construcţie.  

E.5.10 Transportul intern (pe şantier) al deşeurilor provenite din execuţia construcţiilor 
se va realiză în conformitate cu prevederile legislaţiei de mediu şi deciziilor organelor 
publice locale. 

E.5.11 Contractantul va coordona cu autorităţile publice locale şi cu autorităţile de 
protecţie a mediului următoarele: 

- amplasamentul pentru eliminarea deşeurilor rezultate din execuţia lucrărilor de 
construcţie; 

- modalitatea de eliminare şi itinerarul transportului până la amplasament; 

- unităţile de transport (autocamioane şi autobasculante), implicate în transportarea 
deşeurilor din construcţii, vor fi utilate corespunzător, acoperite cu prelate, pentru a 
evita răspândirea prafului sau a evita pierderile de deşeuri în procesul de transportare. 

E.5.12 Contractantul, generând deşeuri din execuţia construcţiei, are obligaţii şi 
răspunderi în conformitate cu prevederile legale din domeniul mediului, privind   
gestionării deşeurilor. 
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E.6 RECEPȚIA CONSTRUCȚIEI, REMEDIERI POSTRECEPȚIE 

E.6.1 Organizarea recepția construcției   

E.6.1.1 Prin actul de recepţie se certifică faptul că cotractantul şi-a îndeplinit obligaţiile 
în conformitate cu prevederile contractului şi ale proiectului de execuţie, asumîndu-şi, 
totodată, pentru lucrările executate răspunderea prevăzută de legislația Republicii 
Moldova. 

E.6.1.2 Recepția construcției Postului de Inspecție la Frontiera Sculeni se va efectua în 
conformitate cu prevederile Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor 
aferente, aprobat prin Hotărîrea GuvernuluiRepublicii Moldova nr 285 din 23 mai 1996 
(cu modificările ulterioare). 

E.6.1.3 Recepţia lucrărilor de construcţie şi a instalaţiilor aferente a Postului de 
Inspecție la Frontiera Sculeni se va efectua în două etape: 
- la prima etapă - recepţia la terminarea lucrărilor; 
- la a doua etapă - recepţia finală. 

E.6.1.4 Contractantul va asigura condiții de lucru pentru comisia de recepţia la 
terminarea lucrărilor, precum spații de lucru, instrumente de măsurare (verificate 
metrologic), transport,etc. 

E.6.1.5 Contractantul va prezenta comisiei de recepţia la terminarea lucrărilor Crtea 
Tehnică a Construcției (capitolul ”B”) cu toate documentațiile de execuție, certificatele 
de garanție, certificatele de conformitate, procese-verbale de încercări și altele 
prevăzute în legislația în vigoare. 

E.6.2 Desființarea șantierului 

E.6.2.1 După terminarea lucrărilor se vor lua măsuri pentru desființarea șantierului. 
Astfel, la terminarea lucrărilor, contractantul va dezafecta construcțiile și amenajările  
provizorii, aferente organizării de santier  proprii. 

E.6.2.2 Cu ocazie desființării șantierului se vor face amenajările necesare în vederea 
redării în folosință anterioară a terenului pe care s-au aflat obiectele organizării de 
șantier. 

E.6.2.3 Se vor înlătura în totalitate efectele și eventualele surse de poluare a terenului 
(baze de productie, ateliere de reparații și întreținere utilaje, depozite de combustibili, 
etc.). 

E.6.2.4 Cu prilejul desființării șantierului, contractantul va asigura de asemenea 
curățirea locului de pe tot terenul utilizat în periada de construcție. 

    
E.6.3 Remedierea defectelor în periada de garanție 

E.6.3.1 În cazul în care în perioada de garanţie postrecepţie (după recepția finală), se 
vor depista unele neajunsuri şi defecte, Beneficiarul va transmite o notificare 
contractantului cu privire la remedierea tuturor defectelor ivite în această perioadă din 
motivul  nerespectării prevederilor proiectului de execuţie, a documentelor normative în 
vigoare la data recepţiei construcţiei, precum şi  a clauzelor contractului. 

E.6.3.2 În urma acestei notificări, transmise de către beneficiar, contractantul va avea 
obligaţia de a lichida neajunsurilor şi de a remedia toate defectele stipulate în această 
notificare, pe cheltuială proprie.   
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E.6.3.3 După recunoasterea și analiza defectelor, înaintea începerii lucrărilor de 
remediere, contractantul va propune Beneficiarului un program de remedieri și reparații, 
spre aprobare. 

E.6.3.4 Pentru remedierea defectelor de natură să afecteze calitatea structurii, 
siguranța și durabilitatea în exploatare contractantul va: 

- monta dispozitivele necesare, eventual va asigura personal de executie;  

- elabora releveu detaliat al defectelor; 

- cerceta cauzele, procedându- se și la efectuarea de încercări, investigații sau 
expertize tehnice; 

- evalua consecințele posibile pe termen scurt sau mai lung; 

- întocmi un proiect de reparații însoțit de toate justificarile necesare și preda 
Beneficiarului spre aprobare. 

E.6.3.5 În functie de constatările și de studiile efectuate, Beneficiarul poate să 
procedeze astfel: 

- să avizeze proiectului de reparații, cu eventuale observaii; 

- să prevadă demolarea unei parti sau a întregii lucrări. 

E.6.3.6 În cazul defectelor privind geometria lucrării, calitatea și culoarea suprafețelor, 
dar care nu afecteaza siguranța și capacitatea portantă a lucrării, remedierile se pot 
efectua astfel: 

- defectele minore pot fi corectate prin degresare, spalare, rabotare sau rostuire; 

E.6.3.7 În cazul defecțiunilor mai importante, contractantul va propune Beneficiarului un 
program de remediere, pe care el îl va analiza și aproba ca atare sau cu completările 
necesare. 

 

E.7 CHELTUIELI PENTRU ORGANIZAREA DE ȘANTIER 

E.7.1 Toate cheltuielele necesare pentru lucrările de organizare a şantierului, măsurile 
de protecție a muncii pe șantier, măsurile de protecție la incendiu în timpul execuției 
lucrărilor pe șantier, consumul de apă, curent electric și alte utilități, precum și taxele de 
mediu, taxele locale și taxele de depoizitare a deșeurilor din construcții, vor fi suportate 
de către contractant, care, în acest scop, le va calcula în articolele (prețurile unitare) din 
devizul său din ofertă.  

E.7.2  Contractantul are obligația de a asigura contra accidentelor de muncă tot 
personalul cu activități pe șantier sau în legătură cu execuția lucrărilor de construcție a 
Postului de Inspecție la Frontiera Sculeni.  

 

F. MATERIALE, ÎNCERCARI SI DOCUMENTE DE EXECUTIE 

F.1 CERINȚE PRIVIND MATERIALELE  UTILIZATE 

F.1.1 Materialele înglobate în lucrările de construcții trebuie să fie de calitatea prescrisa 
de proiectul de executie și în conformitate cu prevederile documentelor normative, 
urmând să fie supuse la diverse probe atunci când Managerul de proiect le va solicita. 

F.1.2 În cazul în care loturile de materiale nu îndeplinesc condițiile de calitate, garantate 
de certificatele de conformitate sau documentele normative, Managerul de proiect va 
interzice sau sista imediat utilizarea lor, iar contractantul va sesiza de urgenta 
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fumizorul.  

F.1.3 Conform prevederilor Legii nr.721-XIII din 02.02.1996 ”P privind calitatea în 
construcţii”, toate materialele utilizate la construcția Postului de Inspecție la Frontiera 
Sculeni vor fi livrate și puse în operă doar dacă dispun de certificate de conformitate, 
eliberate conform legislației Republicii Moldova.  

F.1.4 Certificatele de conformitate se vor prezenta concomitent cu facturile de plată 
pentru expediție a materialelor respective, în care se va trece numărul certificatului de 
conformitate.  

F.1.5 Materialele noi, care nu au un standard valabil pe teritoriul Republicii Moldova (și 
din acest motiv nu pot fi certificate) trebuie să dispună de evaluări tehnice (care 
înlocuesc agrementele tehnice).    

F.1.6 Ofertantul va prezenta în ofertă copiile evaluărilor tehnice (agrementului tehnic) 
pentru următoarele materiale:                                                                                                         
- râșini epoxidice bicomponente pentru pardoseli;  

- panouri sandwich.                                                                                          

F.1.7  În ofertă vor fi prezentate caracteristicile tehnice ale materialelor, marca, simbol 
etc., inclusiv producătorul. Se interzice schimbarea producătorului materialelor 
prezentate în ofertă fără coordonarea în prealabil cu Managerul de proiect. 

F.1.8 Betoanele de calasa C25 se vor fabrica numai din agregate minerale (pietriș) din 
granit sau din agregate de râu concasate. Nu se admite prepararea betonului de clasa 
C25 din pietriș de calacar. 

F.1.9 Stația de betoane, care a fost selectată de contractant și acceptată de către 
Managerul de proiect, înainte de semnarea contractului de livrare a betoanelor va 
prezenta buletine de încercări a betonului de la un laborator, (acreditat pentru așa tipuri 
de încercări), desemnat de Managerul de proiect. 

F.1.10 Tipul și producătorul utilajelor și echipamentelor ce urmează a fi montate la 
sistemele de utilități (centrale de tratare a aerului, ventilatoare, chilere, pompe, cazane, 
etc.), se vor coordona cu Managerul de proiect înainte de livrare.  

F.1.11 Certificatele de garanție pentru utilajele și ecipamentele montate vor avea 
perioada de garanție egală sau mai mare decât perioda de garanție stabilită pentru 
Postului de Inspecție la Frontiera Sculeni la recepția finală. 

 

F.2 ÎNCERCĂRI 

F.2.1. Prevederi generale 

F.2.1 Contractantul va asigura, prin posibilităţile proprii sau prin contract cu laboratoare 
specialitate, efectuarea tuturor încercărilor si determinărilor rezultate din aplicarea 
proiectului de execuție, prezentului Caiet de Sarcini și documentelor normative în 
vigoare în construcții.  

F.2.2 Contractantul va asigura, pentru fiecare tip de încercări, laboratoare acreditate de 
Centrul Naţional de Acreditare „MOLDAC”, conform Legii Nr. 235 din  01.12.2011 
”Pprivind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii”, care le va coordona cu 
Managerul de proiect.                                                                                                  

F.2.3 Laboratorul de încercări, acceptat de Managerul de proiect, va efectua, la 
solicitareaa contractantului, toate încercările de laborator necesare conform  
prevederilor proiectului de execuție, prezentului Caiet de Sarcini și documentelor 
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normative în vigoare în construcții.  

F.2.4 Având în vedere faptul că va fi necesar de efectuat un număr mare de încercări 
(sol, betoane, mortare, etc.) în contractul cu laboratorul menționat la pct. F.2.3 se vor 
descrie toate tipurile de încercări, graficul de încercări și condițiile de prelevare a 
probelor, coordonate cu contactantul și Managerul de proiect. 

F.2.5 În cazul apariției unor suspiciuni privind încercările, Managerului de proiect poate  
solicita  un alt laborator acreditat pentru de verificări finale. Costul încercărilor finale 
efectuate de acest laborator vor fi suportate de contractant.  

F.2.6 Contractantul este obligat, la cererea Managerului de proiect, sa efectueze 
verificări suplimentare față de prevederile prezentului Caiet de Sarcini. Costurile 
verificărilor suplimentare se vor suporta de către contractant, daca în urma verificărilor 
rezultă o calitate necorespunzatoare a lucrărilor, și de către beneficiar dacă rezultă o 
calitate corespunzătoare a lucrărilor.                                                             

F.2.7 Prelevarea probelor pentru încercările de laborator se va efectua obligatoriu de 
către reprezentantul laboratorului contractat la șantier, se va înregistra în registrul din 
Cărtea Tehnică a Construcției și se va semna de către dirigintele de șantier și 
reprezentantul laboratorului contractat. 

F.2.8 Laboratorul contractat va răspunde de transportarea și integritatea probelor până 
la emiterea și înmânarea oficială a buletinelor (rezultatelor) de încercări solicitantului.    

F.2.9 În cazul în care apar unele suspiciuni privind rezultatele încercărilor a unor 
materiale sau lucrări (ex. betonări, compactarea solului), Managerul de proiect va 
solicita laboratorului de încercări finale verificarea prin încercări  a cestor rezultate și 
dacă suspiciunile se confirmă atunci Managerul de proiect va suspenda acceptarea 
laboratorului respectiv și va înștiința despre acest fapt Centrul Naţional de Acreditare 
„MOLDAC”. 

F.2.10 Punctele de prelevare a probelor de sol compactat la pernele de fundare se vor 
stabili prin scheme de prelevare a probelor de sol, care se vor întocmi de de către 
contractant și se vor coordona cu Managerul de proiect și proiectantul. 

F.2.11 Elementele constructive, nivelele și punctele de prelevare a probelor de beton și 
mortar se vor stabili prin schițe de prelevare a probelor de beton și mortar, care se vor 
întocmi de către contractant și se vor coordona cu Managerul de proiect și proiectantul. 

 

F.2.2. Încercări principale 

F.2.12 Contractantul va efectua următoarele încercări de laborator ale materialelor și 
lucrărilor, conform prevederilor proiectului de execuţie, la compartimentul Arhitectură: 

1. Încercări de laborator a mărcii mortarului de ciment nisip pentru: 

*şapele egalizatoare la pardoseli; 

*mortar pentru tencuieli. 

 2. Încercări de laborator a solului compactat la umpluturi-timpane și sub îmbrăcămintea 
rutieră, în șanțurile de pozare a conductelor apă și  canalizare. 

3. Încercări de laborator a betonului pentru stratul suport la pardoseli. 

4. Alte încercări solicitate de Managerul de proiect și proiectant. 
F.2.13 Contractantul va efectua următoarele încercări de laborator ale materialelor și 
lucrărilor, conform prevederilor proiectului de execuţie, la compartimentul Rezistență: 
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1. Încercări de laborator a solului la terenurile de fundare, conform prevederilor de la 
pct. F.2.10. 

2. Încercări de laborator a betonului în fundaţii, conform prevederilor de la pct. F.2.11. 

2. Încercări de laborator a betonului la scările exterioare. 

3. Încercări de laborator a betonului la toate elementele structurii de rezistenţă (grinzi, 
planșee), conform prevederilor de la pct. E.2.11. 

6. Alte încercări solicitate de Managerul de proiect și proiectant. 

F.2.14 Contractantul va efectua următoarele încercări ale sistemelor interioare de 
încalzire, ventilare si climatizare, conform prevederilor proiectului de execuţie:  

1. Încercari individuale ale utilajelor și echipamentelor, conform modelului din Anexa 1 
la prezentul Caiet de Sarcini. 

2. Încercărea nivelului de etansietate a sistemului de încălzire (proba hidrostatica şi 
manometrică). 

3. Încercariea sistemului de incălzire (proba termica). 

4. Încercarea cazanelor la presiune. 

5. Încercarea privind funcţionarea sistemului de incălzire şi predarea lui Beneficiarului 
cu întocmirea proceselui-verbal de încercări complexe, conform modelului din Anexa 2  
la prezentul Caiet de Sarcini. 

6. *Încercări şi testări ale sistemelor de ventilare şi condiţionare a aerului. 

7. Încercări privind funcţionarea sistemelor de ventilare şi condiţionare a aerului şi 
predarea lor Beneficiarului cu întocmirea proceselor-verbale de încercări complexe, 
conform modelului din Anexa 2  la prezentul Caiet de Sarcini. 

8. Punerea în funcțiune a sistemelor de încălzire, ventilare și climatizare, întocmirea 
documentatiei (as built) de execuție, predarea manualului de utilizare, certificatelor de 
garanție și instruirea personalului Beneficiarului. 

*Testarea sistemelor interioare de ventilare și climatizare se va efectua de o firmă 
specializată în acest domeniu, angajată de contractant și care se va coordona cu 
Managerul de proiect. 

F.2.15 Contractantul va efectua următoarele încercări ale sistemelor interioare de apă 
și canalizare, conform prevederilor proiectului de execuţie:  

1. Încercările conductelor de apă la presiune şi etanşietate cu aer şi cu apă. 

2. Încercările conductelor de canalizare la etanşietate cu apă. 

3. Încercări ale sistemelor de stingere a incendiilor. 

4. Încercări privind funcţionarea sistemului de apă şi canalizare şi predarea lui 
Beneficiarului. 

F.2.16 Contractantul va efectua următoarele încercări ale sistemelor electrice interioare, 
conform prevederilor proiectului de execuţie.  

1. *Masurarea rezistenţei izolaţiei cablurilor sub 1000V; 

2.  Masurarea rezistenţei izolaţiei utilajului electric, receptoarelor electrice (corpurile  de 
iluminat, utilajul tehnologic, sistemele de incalzire, ventilare si condiţionare, 
receptoarele frigorifice, etc); 

3.Masurarea rezistenţei prizei de pamânt; 



 

105 
 

4. Verificarii continuităţii legaturilor între priza de pamânt şi instalatiile legate la ea; 

5.Verificarea actionării aparatelor de protecţie în instalaţiile electrice cu neutrul legat  la 
pamânt. 

6. Încercări şi măsurări dispuse prin avizele de racordare. 

7. Încercări complexe privind funcţionarea sistemului electric interior cu predarea lui 
Beneficiarului şi RED NORD  SA. 

8. Punerea în funcțiune a sistemului electric, întocmirea documentației (as built) de 
execuție, predarea manualului de utilizare și instruirea personalului Beneficiarului. 

*ATENȚIE!!! Laboratorul ce va efectua măsurările trebuie să fie atestat la Inspectoratul 
Energetic de Stat, va fi angajat de contractant cu acordul Managerului de proiect. 

F.2.17 Contractantul va efectua următoarele încercări ale sistemului interior de curenți 
slabi, conform prevederilor proiectului de execuţie.  

1. Efectuarea încercărilor și punerea în funcțiune sistemelor interioare de curenți slabi, 
inclusiv întocmirea documentației de execuție. 

2. Efectuarea încercărilor și punerea în funcțiune sistemului interior de semnalizare la 
incendiu, inclusiv întocmirea documentației de execuție, manualului de utilizare și 
instruirea personalului Beneficiarului. 

F.2.18 Contractantul va efectua următoarele încercări ale rețelelor exterioare de apă și 
canalizare, conform prevederilor proiectului de execuţie:  

1. Încercarea de laborator a calităţii apei potabile; 

2. Încercare de laborator a solului în șanțurile pentru reţele exterioare de apă și 
canalizare;  

3. Încercările conductelor de apă la presiune şi etanşietate cu aer şi cu apă. 

4. Încercările conductelor de canalizare la etanşietate cu apă. 

5. Încercări privind funcţionarea sistemului de apă şi canalizare şi predarea lui 
Beneficiarului. 

6. Efectua ridicării topografice de execuție a rețelelor de apă și canalizare cu întocmirea 
desenelor (planurilor) de execuție. 

 

F.3 DOCUMENTE DE EXECUȚIE 

F.3.1 În funcție de clauzele stipulate în contract, în termen de 30 zile înainte de recepția 
la terminarea lucrărilor, contractantul: 

- va preda Managerului de proiect Cartea Tehnică a Constructiei completată la zi; 

- va preda Managerului de proiect toate ridicările topografice de execuție cu desenele 
(planurile) de execuție, care vor fi incluse în Cartea Tehnică a Constructiei; 

- va pune la dispozitia Managerului de proiect documentele necesare (scheme, planuri 
de amplasare reala, etc.) pentru completarea cu aceste documentații a Cartea Tehnică 
a Constructiei; 

F.3.2 Ridicările topografice de execuție cu desenele (planurile) de execuție se vor 
efectua în procesul de execuție pentru: 

- groapa de fundare până și după execuția pernei de fundație; 
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- sistematizarea teritoriului după finalizarea terasamentelor; 

- rețelele exterioare de apă și canalizare; 

- rețelele electrice exterioare; 

- amenajarea efectivă a teritoriului, după finalizarea lucrărilor de asfaltare.  

F.3.3 La finalizarea lucrărilor, cu 15 zile înainte de încheierea procesului - verbal de 
recepție finală, contractantul va pune la dispoziția Managerului de proiect, documentația 
necesară pentru întreținerea utilajelor și echipamentelor sistemului de încălzire, 
ventilare și climatizare, sistemului electric, sistemului de semnalizare la incendiu și 
sistemului de curenți slabi (pe specialități). Documentația va cuprinde cel putin 
urmatoarele: 

- scurta descriere a instalațiilor; 

- manuale de instalare, operare și întreținere ale utilajelor și echipamentelor; 

- programarea lucrărilor de întreținere, recomandate de producători, și modul lor de 
efectuare. 

F.3.4 Contractantul va fi responsabil de organizarea și desfășurarea tuturor activităților 
din cadrul recepției la terminarea lucrărilor, precum și îndeplinirea cerințelor comisiei de 
recepție la terminarea lucrărilor.  

F.3.5 Contractantul  va întocmi și procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, 
conform Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente, aprobat prin 
Hotărîre Guvernului Nr. 285 din  23.05.1996 , va completa anexele nr.1,2 și 3 și va 
preda  procesul-verbal (6 exemplare în original), semnat de membrii comisiei de 
recepție, Managerului de proiect (Beneficiarului). 

F.3.6 Contractantul  va obține și prezenta comisiei de recepție la terminarea lucrărilor 
toate avizele de la organele de control, precum: 

- avizul Inspectoratului de Mediu; 

- avizul Centrului de Sănătate Păublică; 

- avizul Serviciului de Protecție Civilă și a Situațiilor Excepționale (pompieri); 

- alte documente cerute de comisia de recepție la terminarea lucrărilor în cadrul 
recepției. 

 

G. COMPLETAREA CARTII TEHNICE A 
CONSTRUCTIEI - CTC 

 

G.1 DOCUMENTAŢIILE CĂRȚII TEHNICE A CONSTRUCŢIEI  

G.1.1 Cartea Tehnică a Construcţiei (CTC) este un document obligatoriu prevăzut de 
sistemul calităţii în construcţii instituit prin Legea privind calitatea în construcţii, Nr. 721-
XIII din 02 februarie 1996 şi se întocmeşte  pentru toate construcţiile  edificate în 
Republica Moldova. 

G.1.2 Cartea Tehnică a Construcţiei se compune din ansamblul de documente 
referitoare la proiectarea, execuţia, recepţia, exploatarea, întreţinerea, repararea şi 
urmărirea în timp a construcţiei, precum şi postutilizarea construcţiei, inclusiv toate 
modificările operate în procesul exploatării şi va  conţine documentaţia  de bază şi 
centralizatorul cu părţile sale componente. 
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G.1.3 Documentaţia de bază a Cărţii Tehnice a Construcţiei este alcătuită din 4 capitole 
− A, B, C şi D, care cuprind următoarea documentaţie tehnică: 

a) Capitolul A − Documentaţia privind proiectarea construcţiei; 

b) Capitolul B  − Documentaţia privind execuţia construcţiei; 

c) Capitolul C − Documentaţia privind recepţia construcţiei; 

d) Capitolul D − Documentaţia privind exploatarea, întreţinerea, repararea şi urmărirea 
comportării în timp a construcţiei. 

G.1.4 Capitolul ”A” − Documentaţia privind proiectarea construcţiei cuprinde: 

*documentele inițiale pentru proiectare; 

*proiectul de execuție în volum complet, inclusiv raportul de verificare; 

*modificări la proiectul de execuție, operate pe  parcursul execuției. Capitolul ”A” se va 
întocmi, completa și păstra de către Beneficiar. 

G.1.5 Capitolul ”B”  − Documentaţia privind execuţia construcţiei, se va întocmi, 
completa și păstra pe toată durata de execuție (într-un seif la șantier) de către 
contractant.  

G.1.6 Contractantul va preda Cartea Tehnică a Construcţiei, capitolul ”B”, Beneficiarului 
în termen de 10 zile înainte de recepția la terminarea lucrărilor. 

G.1.7 Capitolul ”B” − Documentaţia privind execuţia construcţiei, al Cărţii Tehnice a 
Construcţiei va cuprinde: 

a) autorizaţia de construire; 

b) procesul-verbal de predare a amplasamentului şi reperelor de nivelment general; 

c) procesele-verbale privind trasarea geodezică a amplasamentului şi a lucrărilor 
geodezice efectuate pe parcursul executării construcţiei; 

d) înregistrările de calitate cu caracter permanent efectuate pe parcursul execuţiei 
lucrărilor, precum şi celelalte documentaţii întocmite conform prescripţiilor tehnice, prin 
care se atestă calitatea lucrărilor, precum:                             - rezultatul încercărilor 
efectuate; 

- certificatele de conformitate; 

- condica de betoane;  

- registrul proceselor-verbale de lucrări ascunse; 

- notele de constatare ale personale cu atribuţii organelor de control; 

- registrul unic de comunicări şi dispoziţii de şantier; 

- procesele-verbale de probe specifice şi speciale; 

e) procesele-verbale de recepţie a terenului de fundare,  a fundaţiilor şi structurii de 
rezistenţă, precum şi procesele-verbale de recepţie a lucrărilor ascunse și ajunse în 
faze determinante; 

f) procesele-verbale privind montarea instalaţiilor de măsurare prevăzute prin proiectul 
de urmărire specială a construcţiilor, dacă este cazul, precum şi consemnarea citirilor 
iniţiale de la care încep măsurătorile; 

g) expertizele tehnice, verificările în teren sau cercetările suplimentare efectuate în 
afara celor prevăzute de proiectul de execuție și prezentul caiet de sarcini sau caietele 



 

108 
 

de sarcini, necesare ca urmare a unor accidente tehnice produse în cursul execuţiei 
sau ca urmare a unor greşeli de execuţie; 

h) caietele de ataşament, jurnalul principalelor evenimente (inundaţii, cutremure, 
temperaturi excesive etc.); 

i) borderoul de verificare a lucrărilor de construcţie din partea  proiectantului; 

j) condica de betonare, condica de execuţie a lucrărilor de geodezie, condica de 
execuţie a lucrărilor specializate şi condica lucrărilor de sudură şi protecţie împotriva 
coroziunii îmbinărilor sudate; 

k) jurnalul evenimentelor în  timpul execuţiei construcţiei; 

l) lista releveelor şi a desenelor de execuţie; 

m) buletinele de încercări; 

p) procesele-verbale de recepţie individuală a utilajului și echipamentelor în urma 
încercărilor şi rodajelor; 

m) procesele-verbale de încercare a conductelor tehnologice, sistemelor şi 
comunicaţiilor. 

G.1.8 Capitolul C „Documentaţia privind recepţia construcţiei” al Cărţii tehnice a 
construcţiei va cuprinde procesele-verbale de recepţie a construcţiei şi documentele 
aferente acestuia, precum și diverse activități ale comisiilor de recepție. 

G.1.9 Capitolul D „Documentaţia privind exploatarea, întreţinerea, repararea şi 
urmărirea comportării în timp a construcţiei” al Cărţii tehnice a construcţiei va cuprinde 
prevederile scrise ale proiectantului privind urmărirea comportării în timp a construcţiei, 
instrucţiunile de exploatare şi întreţinere şi lista prescripţiilor de bază care trebuie 
respectate pe timpul exploatării construcţiei, documentaţia de interpretare a urmăririi 
comportării construcţiei în timpul execuţiei şi al exploatării. 

 

G.2 MODUL DE ÎNTOCMIRE ȘI PĂSTRARE A C.T.C 

G.2.1 Cartea Tehnică a Construcţiei Postului de Inspecție la Frontiera Sculeni se va 
întocmi și completa conform prevederilor din prezentul Caiet de Sarcini și legislației în 
vigoare. 

G.2.2 Capitolul „B” al Carţii Tehnice a Construcţiei are drept scop reflectarea 
documentară a mersului execuţiei construcţiei,  care oferă posibilitatea de a urmări şi 
cunoaşte calitatea lucrărilor de construcţie, principalele caracteristici şi parametri ai 
obiectivului, precum şi evoluţia lor după predarea lui în exploatare şi nemijlocit în timpul 
exploatării lui. 

G.2.3 Capitolul „B” al Carţii Tehnice a construcţiei Postului de Inspecție la Frontiera 
Sculeni va cuprinde următoarele volume distincte: 

1. Volumul I. Documente  generale 

2. Volumul II.  Documente  tehnice  de  execuţie 

3. Volumul III.  Procese - verbale  

4. Volumul IV. Documente  tehnice  de  execuţie a sistemelor de utilități 

5. Volumul V. Certificate de conformitate și garanție, rapoarte și buletine de încercări. 

G.2.4 Volumul I, ”Documente  generale” va cuprinde următoarele documente de 
execuție:                                                        
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1.   Fişa de date sintetice                                                                              

2.   Fişa tehnică a obiectivului                                                                      

3.   Lista responsabililor de execuţie a lucrărilor                                         

4.   Condica lucrărilor de geodezie                                     

5.   Înregistrarea lucrărilor de geodezie                                                   

6.   Lista materialelor însoţite de cerificate de conformitate şi agremente 

      tehnice    

7.   Registru pentru recepţia calitativă a materialelor, prefabricatelor şi  

      elementelor de construcţii şi instalaţii  

8.  Borderoul încercărilor de laborator a materialelor şi a instalaţiilor aferente 

9.  Jurnalul executării lucrărilor în subantrepriză 

10.  Lista lucrărilor executate în subantrepriză                                             

11.  Lista  personalului, încadrat la execuţia lucrărilor de sudură 

12.  Lista sudorilor, încadraţi la execuţia lucrărilor de sudură 

13.  Lista specialiştilor încadraţi la efectuarea controlului autorului de proiect 

14.  Înregistrarea reprezentanţilor organizaţiilor de proiectare încadraţi la 

       controlul lucrărilor de construcţie     

15.  Borderoul de verificare a lucrărilor de construcţie din partea autorului         de 
proiect      

16.  Lista specialiştilor încadraţi la efectuarea controlului  autorului de proiect                               

17.  Registrul controlului calităţii din partea organelor de control 

18.  Consemnări ale organelor  de stat de control al calităţii                                                     

19.  Observaţii, sugestii, evenemente imprevizibile 

20.  Borderoul desenelor (planurilor) de execuție 

21.  Planul Beneficiarului de control al execuţiei lucrărilor de construcţie  

G.2.5 În cazul în care mai apar documente de execuție specifice pentru Volumului I, 
acest borderou poate fi extins. 

G.2.6 Volumul II, ”Documente  tehnice  de  execuţie” va cuprinde următoarele 
documente tehnice  de  execuţie: 

1. Jurnalul evenementelor la executarea lucrărilor de construcţie. Informaţii zilnice                       

2. Condica de betonare                                                                           

3. Înregistrarea lucrărilor de sudură şi protecție împotriva  coroziunii a    

    îmbinărilor sudate                                                 

4. Borderou pentru transmiterea probelor de beton și mortar 

5. Borderou pentru transmiterea probelor de sol 

6. Borderou pentru desenele (planurile) de execuţie  

G.2.7 Volumul III, ”Procese - verbale”  va cuprinde următoarele procese-verbale: 
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1.  Proces-verbal  de recepţie a lucrărilor agunse în faze determinante                                         
2.  Proces-verbal de prelevare a probelor de sudură                       

3.  Proces – verbal de verificare al aspectului   betonului  dupa  decofrare 

4.  Proces-verbal pentru probă de presiune                                                         

5.  Proces-verbal de încercare hidraulică a conductei fără presiune la                          
etanşeitate                                                                                   

6.  Registru pentru procese-verbale de verificare a calitatii lucrarilor ce devinascunse 

7.  Procese-verbale de verificare a lucrărilor ce devin ascunse  Nr. 1-....... 

G.2.8 Volumul IV, ”Documente  tehnice  de  execuţie a sistemelor de utilități” va 
cuprinde toate documentele de execuție a lucrărilor specializate, inclusiv procese-
verbale de încercări, certificate de conformitate, certificate de garanție și alte 
documente specifice profilului sistemelor de utilități. 

G.2.9 Volumul V, ”Certificate de conformitate și garanție, rapoarte și buletine de 
încercăr”i, va cuprinde toate documentele ce însoțesc materialele de construcție, 
utilajele și echipamentele, bonurile de livrare a betonului și mortarului, rapoarte și 
buletine de încercări, procese-verbale de încercări și alte documente de execuție 
prevăzute în proiectul de execuție, prezentul caiet de sarcini și normativele în vigoare 
din domeniul construcțiilor. 

G.2.10 Cartea Tehnică a Construcţiei trebuie completată de contractant cu formularele 
tipizate aprobate în modul stabilit.  

G.2.11 Cartea Tehnică a Construcţiei ”capitolul B” se va completa de către dirigintele 
de șantier al contractantului și diriginții cu lucrări speciale. Responsabil de păstrarea 
Carții Tehnice a Construcţiei ”capitolul B” trebuie să fie dirigintele de șantier al 
contractantului. 

G.2.12 Cartea Tehnică a Construcţiei ”capitolul B” se va păstra la șantier într-un seif 
sau un dulap metalic, rezistente la foc. Accesul la Cartea Tehnică a Construcţiei pot 
avea doar dirigintele de șantier, Managerul de proiect cu delegații săi și organele de 
control de stat.  
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Anexa 1  
 

Obiectivul: Construcția Punctului de Inspecție la Frontiera Sculeni 

Adresa:  s. Sculeni, raionul Ungheni 

 

Proces-verbal Nr.__ 

de încercări individuale a utilajului 
 

Din  ____________201__ 

  

Comisia alcătuită din următoarea componenţă: 

Beneficiar: 
_______________________________________________________________________,    

Contractant: ___________________________________________________________,                

Subantreprenor: _________________________________________________________, 

  

1. Au intocmit prezentul proces-verbal cu privire la efectuarea încercării individuale a utilajului 
______________________________________________________________ 

(denumirea utilajului, producător, marca, nr.) 
________________________________________________________________________ 

2. Utilajului _____________________________________________________________ 
(denumirea utilajului) 

a fost testat timp de ____ore, conform conditiilor tehnice din manualul de utilizare 
(pasaportul, instrucțiunile) în regim normal. 

3. In rezultatul încercărilor s-a stabilit, ca cerințele privind montarea și conectarea utilajului, 
indicate în manualul de utilizare (pasaportul, instrucțiunile) au fost respectate, iar defecțiuni 
nu au fost observate. 

4. Concluzii privind rezultatul încercărilor: 
______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

5. După efectuarea încercărilor individuale a utilajului ___________________________,   
                                                                                                         (denumirea utilajului) 
au fost instruiți următorii reprezentanți ai Beneficiarului: 

a)________________________________ 

b)________________________________ 

c)_________________________________ 

6. Au fost transmise următoarele documente privind exploatarea utilajului: 
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*Manualul de utilizare nr. 
____________________________________________________________ 

*Certificatul de garanție 
nr._______________________din___________________________________ 

7. În cazul în care în perioada de garanție ___________________ani  după recepția finală 
vor apărea defecțiuni sau nereguli în procesul de exploatare Beneficiarul va apela la 
_____________________, la 

                                                                                                                          (contactant) 

 tel. nr.___________________, email:__________________________________.  

 

SEMNEAZĂ:   

Beneficiar (ANSA):   /                                        /          ____________________________ 

Contractant:            /                                     /          _____________________________ 

Subantreprenor:    /                                    /            ______________________________       
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Anexa 2 

Obiectivul: Construcția Punctului de Inspecție la Frontiera Sculeni 

Adresa:  s. Sculeni, raionul Ungheni 

 

Proces-verbal Nr. ___ 

de încercări complexe a sistemului de ___________________________ 
 

Din data ____________20__ 

Comisia alcătuită din următoarea componenţă: 

Beneficiar:  ___________________________________________________________   

Responsabil tehnic _____________________________________________________ 

Contractant: __________________________________________________________ 

Subantreprenor: ______________________________________________________  

1. Au intocmit prezentul proces-verbal cu privire la efectuarea încercărilor sistemului  

___________________________________________________________, inclusiv 
(denumirea sistemului) 

________________________________________________________________________
______ 

(componentele sistemului) 
2. Încercările au fost efectuate în perioada _________20__, timp de __ore, în regim 
normal, conform normativelor următoarelor normative, standarsde sau instrucțiuni  în 
vigoare: ______________________________________________________________ 

3. In rezultatul încercărilor s-a constatat: 

a) Prevederile proiectului privind montarea și conectarea sistemelor, indicate la pct.1 din 
prezentul proces-verbal au fost respectate; 

b) Defecțiuni la sistemele, indicate la pct.1 din prezentul proces-verbal nu au fost depistate 
(dacă au fost-se, vor specifica); 

f) Încercările individuale ale echpamentelor și utilajelor au fost efectuate și sunt prezentate 
procesele-verbale, anexate la prezentul proces-verbal.  

4. Concluzii privind rezultatul încercărilor: 
________________________________________________ 

________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

5. Acțiuni necesare după efectuarea încercărilor complexe: 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

6. În cazul în care în perioada de garanție la un an după recepția finală vor apărea 
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defecțiuni sau nereguli în procesul de exploatare, Beneficiarul va apela la contractant, prin  
E-mail: ______________ 

SEMNEAZĂ:   

Beneficiar (ANSA):            /                                               / 

Responsabil tehnic            /                                               / 

Contractant                  /                                               / 

Subantreprenor            /                                               / 
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LISTA CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI 
 

A.  Preambul 

A.1 Lista cantităților de lucrări trebuie interpretată împreună cu Instrucţiunile pentru ofertanţi, 
Condiţiile Generale și Speciale ale Contractului, Caietul de sarcini (specificaţiile tehnice)  și Proiectul 
de execuție. 

A.2 Cantităţile de lucrări descrise în Lista cantităților de lucrări sunt estimative și provizorii, fiind 
oferite pentru a forma o bază comună pentru licitaţie.                                                                                           
A.3 La baza plăţii vor sta cantitățile efective (de facto) de lucrări comandate și efectuate, care au fost 
măsurate de Contractant și verificate de către Managerul de proiect, evaluate la tarifele și preţurile 
licitate în Lista cantităților de lucrări (devizul ofertantului), dacă este cazul, precum și în alt mod, la 
tarife și preţuri pe care Managerul de Proiect le poate stabili în condiţiile Contractului. 

A.4 Tarifele și preţurile licitate în Lista cantităților de lucrări (devizul ofertantului), vor include, (cu 
excepţia cazurilor în care se prevede altfel în Contract) toate Utilajele de construcţii, forţa de muncă, 
supravegherea, materialele, montajul, întreţinerea, asigurarea, impozitul pe profit, taxele, împreună cu 
toate riscurile generale, răspunderile și obligaţiile Contractantului, stipulate sau implicate în Contract. 

A.5 Pentru fiecare element din Lista cantităților de lucrări se va indica un tarif sau un preţ, indiferent 
dacă este specificată sau nu cantitatea.  Costul Lucrărilor pentru care Contractantul nu a indicat nici un 
tarif sau preţ se va considera ca fiind acoperit de alte tarife sau preţuri din Lista cantităților de lucrări. 

A.6 Costul total al respectării prevederilor Contractului va fi inclus în Lucrările prezentate în Lista 
cantităților de lucrări. 

A.7 Îndrumările generale și descrierile lucrărilor și materialelor nu sunt neapărat repetate sau rezumate 
în Lista cantităților de lucrări.  Referirile la secţiunile relevante din documentaţia Contractului se vor 
face înainte de a indica preţuri pentru fiecare Lucrare din Lista cantităților de lucrări. 

A.8 Sumele Provizionate, (предусмотренные) incluse și indicate astfel în Lista cantităților de lucrări 
vor fi extinse, în totalitate sau în parte, la indicaţia și discreţia Managerului de Proiect. 

A.9 Metoda de măsurare a lucrărilor finalizate în vederea plăţii va corespunde cu prevederile din 
Indicatoarele cu Normele de Deviz. 

A.10 Orice erori aritmetice de calcul sau însumare vor fi corectate de către Beneficiar astfel: 

(a) dacă există o discrepanţă între sumele în cifre și în cuvinte, suma în cuvinte va avea prioritate; și 

(b) dacă există o discrepanţă între preţul unitar și suma totală obţinută prin înmulţirea preţului unitar 
cu cantitatea, preţul unitar va prevala, exceptând cazurile când, în opinia Beneficiarului, există o 
plasare greşită evidentă a virgulei în preţul unitar, caz în care preţul total indicat va rămâne, iar preţul 
unitar va fi corectat. 

A.11 Piatra este definită ca orice material care, în opinia Managerului de Proiect, necesită o dislocare, 
sau utilizarea penelor metalice și a barosului, sau utilizarea ciocanului pneumatic pentru îndepărtare, și 
nu poate fi extras prin spintecare cu un tractor având puterea de cel puţin 150 CP echipat cu un singur 
plug greu, montat în spate. 

B.  Elemente de lucrări 

B.1 Lista cantităților de lucrări conţine de obicei următoarele părţi, care au fost grupate în funcţie de 
natura sau termenul lucrării: 

- Partea nr. 1 - Elemente generale; 

- Partea nr. 2 - Săpături; 

- Partea nr. 3 – Structura de rezistență; 
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- Partea nr. 4 - Finisări 

- Partea nr. 5 – Sisteme de utilități 

- Partea nr. 6 - altele, după necesitate; 

- Lista lucrărilor în regie; și 

- Rezumatul Listei cantităților de lucrări. 

B.2 Ofertanții vor indica preţurile din Lista cantităților de lucrări lucrări (devizul ofertantului) numai 
în moneda locală 

C. Prevederi speciale 

C.1 La calcularea devizelor din ofertă, ofertantul va respecta următoarele indicaţii: 

a) Pentru fiecare articol din devizul-ofertă marcate cu (*), Ofertantul va prezenta o calculaţie a 
preţului comasat al articolului din deviz respectiv, conform Modelului-C prezentat mai jos. 

b) Ofertantul trebuie să indice în ofertă preţurile la toate tipurile de lucrări descrise în devizul- ofertă. 

c) În articolele din deviz, preţurile calculate conform volumelor din devizul din ofertă, vor include 
toate lucrările aferente acestui articol. 

d) Lucrările care nu vor fi calculate în articolele din devizul din ofertă vor fi considerate acoperite de 
alte preţuri din devizul ofertei. 

C.2 Lucrările suplimentare și neprevăzute, apărute în perioada de realizare a contractului, se vor 
calcula în baza unui proces-verbal, întocmit de contractant și semnat de reprezentantul Beneficiarului 
și Managerul de proiect, după cum urmează: 

a) Lucrările care sunt echivalente cu cele din deviz vor fi evaluate la tarifele și preţurile licitate și 
cuprinse în devizul din contract; 

b) Lucrările suplimentare și neprevăzute noi (care nu au echivalent în devizul din contract), vor fi 
evaluate la prețuri noi, calculate în baza calculaţiei de preţ comasat, conform Modelului-C prezentat 
mai jos. 

C.3 Toate cheltuielile, directe şi indirecte, toate taxele şi impozitele, şi alte plăţi suportate de 
Contractant în conformitate cu condiţiile Contractului sau din alte motive, existente la data prezentării 
ofertei, se vor include în preţurile comasate ale articolului de deviz şi în preţul total al Ofertei, 
prezentată de Ofertant. 

C.4  Preţul nu va include Taxa pe valoare adăugată (TVA) în Moldova, deoarece bunurile şi serviciile 
procurate în cadrul acestui Contract sunt supuse taxei pe valoare adăugată la cota zero (Hotărârea 
Guvrnului Republicii Moldova nr.246 din 08 aprilie 2010). 
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Capitolul V: Deviz centralizator 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt 

Denumire capitol Valoare (lei) 

1 Lucrări de pregătire a terenului  

2 Lucrări de terasamente  

3 Fundaţii  

4 Structura de rezistenţă  

5 Închideri și compartimentări  

6 Acoperiş  

7 Tâmplărie  

8 Pardoseli  

9 Tavane  

10 Lucrări de finisare  

11 Alte lucrări  

12 Lucrări de amenajare  

13 Sistem electric interior  

14 Sistem interior de curenți slabi  

15 Sistemul de  ventilare  și condiționare   

16 Sistem interior de apă şi canalizare  

17 Reţele exterioară de apă şi canalizare  

18 Rețelel electrice exterioare  

19 Echipament tehnologic şi mobilier  

20 Cheltuieli neprevăzute  

TOTAL DEVIZ  
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Capitolul VI: Deviz detaliat 
 

Nr. 
art.  

Denumire lucrări UM Cantitate 
Preț  pe 

UM 
Preț  total 

  Capitolul 1. Lucrări de pregătire a terenului       

a1 Decopertarea mecanizată a îmbracamintei din beton 
asfaltic cu încărcarea în autovehicole   

m3 216.00  

2 Demontarea bordurelor din beton aşezate pe beton cu 
încărcarea în autovehicole   

ml 36.00   

3 Transportarea deşeurilor din demolări cu autovehicolele 
la distanta 11 km   

t 363.60   

4 Extragerea mecanizata  a arborilor, cu balot de pamînt la 
radacină, ambalat în plasă de sârmă şi doage diam. 
tulpinii arborelui fiind de 16 - 20 cm  

buc 6.00   

5 Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile, 
inclusiv împingerea solului fertil pâna la 10 m, în teren 
catg. I   

m3 186.00   

6 Încărcarea  cu excavatorul de 0,40-0,70 mc a solului 
fertil  în autovehicule, (teren catg. I ) și transportarea lui  
la distanţa de 5 km 

m3 186.00   

 Total Capitol 1. x x x  
 Capitolul 2. Lucrări de terasamente     
 Subcapitolul 2.1 Groapa și perna de fundatie     

1 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 
mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate 
naturala descarcare in depozit teren catg. II. 

100 
m3 

4.76 

   

2 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 
mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate 
naturala descarcare auto teren catg. II. a pamintului in 
surplus 

100 
m3 

5.72 

   

3 
Transportarea pamintului in surplus cu autobasculanta 
de 10 t la distanta de 10 km 

t 
973.01 

   

4 

Sapatura manuală de pamânt în spaţii limitate, având 
sub 1.00 m sau peste 1.00 m lăţime, executată fără 
sprijiniri, cu taluz vertical, la fundaţii, în pamânt 
necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m, teren 
mijlociu  

m3 25.8   

5 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, a argilei 
nisipoase pentru perna de pamint, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 
m3 

12.30 

   

6 
Transportarea argilei nisipoase cu autobasculanta de 10 t 
la distanta de: 15 km 

t 
2, 090.31 
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7 
Execuțiea pernei de fundație din argilă nisipoasă cu tot 
complexul de lucrări 

100 
m3 

12.30 

   

8 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 
compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi 
succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100% - 
perna de pamint 

100 
m3 

12.30 

   

 Total Subcapitolul 2.1     

 Subcapitolul 2.2. Umplutura în timpane     

9 

Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de 
incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile 
de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 
m 

100 
m3 

0.94 

 
  

10 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de 
pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren mijlociu 

m3 
93.60 

 
  

11 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu-se din pamint necoeziv 

100 
m3 

0.94 

 
  

 Total Subcapitolul 2.2     

 Subcapitolul 2.3 Umplutură sub pardoseli     

12 

Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de 
incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile 
de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 
m 

100 
m3 

3,140 

 
 

13 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de 
pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren mijlociu 

m3 
314,000 

 
  

14 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu-se din pamint necoeziv 

100 
m3 

3,140 

 
  

 Total Subcapitolul 2.3     

 Total Capitolul 2. x x x  

 Capitolul 3. Fundaţii       

1 
Beton simplu turnat  in egalizari, la inaltimi pina la 35 m 
inclusiv, beton marfa B3,5, turnare cu mijloace clasice 
 

m3 12.99   
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2 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm 
inclusiv in fundatii continue si radiere 
 

kg 
786.89 

 
  

3 

Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 
inclusiv in fundatii continue si radiere 
 

kg 
1,026.13 

 
  

4 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm 
inclusiv in fundatii izolate 
 

kg 
103.84 

 
  

5 
Armaturi din otel beton  PC 52 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 
inclusiv in fundatii izolate 

kg 
1,074.03 

 
  

6 
Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 
monolit: cu greutatea sub 10 kg 
 

kg 239.30   

7 
Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in fundatii inclusiv sprijinirile 

m2 
388.82 

 
  

8 
Betonarea buloanelor în fundaţii pentru  stâlpi metalici, 
locasul având dimensiunile de 150 x 150 x 700 mm   

buc 
88.00 

 
  

9 
Buloane metalice de ancorare, M24 cu lungimea de 
1150 mm, , inglobate total sau partial în beton  

kg 359.04   

10 
Strat egalizator din mortar M100, cu grosimea de 30mm 
sub stâlpii structurii de rezistenţă  

m2 5.50   

11 

Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, 
beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat 
clasa B15 
 

m3 
62.65 

 
  

12 
Strat hidroizolant executat la fundatii, cu bitum fierbinte 
in 2 straturi, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc 
 

m2 
398.32 

 
  

 Total Capitolul 3. x x x  

 Capitolul 4. Structura de rezistenţă      

 Subcapitolul 4.1. Construcții metalice     

1 
Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet 
asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m 

t 7,132.95   

2 

Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrate 
in transoane, asamblate cu suruburi și  montate la 
inaltimi pina la 35 m 

t 
5.786 

 
  

3 

Contravintuiri, livrate in subansambluri gata 
confectionate, la inaltimi pina la 35 m, asamblate cu 
suruburi 

t 
2.537 

 
  

4 
Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 
monolit: cu greutatea sub 10 kg 

kg 278.620 
 

  

5 
Bulon M12 SBS 
 

buc 
 

256.000 
 

  

6 
Protecţia antifoc și anticorozivă a construcțiilor metalice 
prin grunduire și vopsire ignifugă (care asigură protecţia 
timp de 1,5 ore), inclusiv restabilirea protecţiei 

t 15.662   
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anticorozive şi antifoc după montare  

7 

Profil zincat tip C C150/2,0, gata confectionate, montate 
pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama 
peste 10 m 

t 
1.585 

 
  

8 

Profil zincat tip Z 150/2,0, gata confectionate, montate 
pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama 
peste 10 m 

t 
1.050 

 
  

9 

Confecţii metalice zincate din tablă laminată, cu 
grosimea de 4 mm, pentru susţineri şi goncţiuni ale 
grinzilor Z 150/2.0 

kg 66.56   

 Total Subcapitolul 4.1     

 Subcapitolul 4.2 Plansee in beton armat monolit     

10 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii 
cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  inxclusiv sustineri 
cu popi metalici extensibili de inventar 

m2 133.5   

11 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  
placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv 
constructiile executate cu cofraje glisante 

kg 
107.80 

 
  

12 

Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in 
placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv 
constructiile executate cu cofraje glisante 

kg 
1,309.52 

 
  

13 
Beton turnat in plansee, preparat cu centrala de betoane 
sau beton marfa  B15 si turnarea cu mijloace clasice m3 

12.80 
 

 

 Total Subcapitolul 4.2     

 Subcapitolul 4.3 Scara metalica Sm1     

14 
Confectii metalice diverse, (vanguri, trepte) montate 
aparent din profile laminate  

kg 708.08   

15 

Betonarea treptelor şi palierului scării cu beton clasa 
B15, preparat  cu agregate din granit de dimensiunea 10-
12mm 

m3 1.19   

16 

Cofraje din panouri de metal sau din placaj dur pe 
structură metalică, confecţionate pentru turnarea 
betonului în plăci şi grinzi, inclusiv susţinerile cu popi 
metalici extensibili la înălţimi până la 20 m inclusiv 

m2 14.3   

17 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate în ateliere de 
santier şi montate în treptele şi palierele scării Sm1, cu 
diametrul barelor de 10 mm - А3 

kg 89.9   

18 

Balustrade de inox pentru interior (înălţimea de 90cm), 
compuse din 4 țevi de inox: -2 cu diametru 6 cm şi 2 cu 
diametrul de 12mm, montate paralel la distanța de 10 cm 
între ele, inclusiv accesorii de prindere 

ml 25.00   
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19 
Instalarea mîinii curente din țavă de inox cu d=60mm, 
cu fixare pe pereți din cărămidă 

ml 6.00   

20 

Protecţia antifoc și anticorozivă a construcțiilor metalice 
prin grunduire și vopsire ignifugă (care asigură protecţia 
timp de 1,5 ore), inclusiv restabilirea protecţiei 
anticorozive şi antifoc după montare 

t 0.71   

21 
Placarea treptelor şi subtreptelor cu plăci din gresie 
porţelanată pe mortar adeziv, inclusiv colţari şi accesorii 

m2 16.3   

 Total Subcapitolul 4.3     

 Total Capitolul 4. x x x  

 Capitolul 5. Închideri și compartimentări     

 Subcapitol 5.1 Pereți din panouri sandwich     

1 

Pereti din panouri termoizolante pentru pereti cu izolatie 
din spuma Isopfenic (IPN), certificare FIRE safe, cu 
p=40 kg/m3, de tip KS1150TF, b=80mm; profilare 
exterioare - B (box), tabla galvanizata 0,5 mm, vopsita 
in cimp electrostatic cu vopsea poliester 60 мm, RAL 
9002; profilare interioara - I (minibox); tabla galvanizata 
0,5 mm, vopsita in cimp electrostatic cu vopsea poliester 
60 мm, RAL 9010, de tip " Sandwich" montate pe rigle 
metalice la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. 

m2 
485.50 

 
  

2 

Pereti din panouri termoizolante pentru pereti cu izolatie 
din spuma Isopfenic (IPN), certificare FIRE safe, cu 
p=40 kg/m3, de tip KS1150TL, b=150mm; profilare 
exterioare - I (minibox), tabla galvanizata 0,5 mm, 
vopsita in cimp electrostatic cu vopsea poliester 60 мm, 
RAL 9010; profilare interioara - I (minibox); tabla 
galvanizata 0,5 mm, vopsita in cimp electrostatic cu 
vopsea poliester 60 мm, RAL 9010, de tip " Sandwich" 
montate pe rigle metalice la inaltimi sub 12 m: dispuse 
in fata riglelor. 

m2 
332.00 

 
  

3 

Pereti din panouri termoizolante pentru pereti cu izolatie 
din spuma Isopfenic (IPN), certificare FIRE safe, cu 
p=40 kg/m3, de tip KS1150(1000)TL, b=80mm; 
profilare exterioare - I (minibox), tabla galvanizata 0,5 
mm, vopsita in cimp electrostatic cu vopsea poliester 60 
мm, RAL 9010; profilare interioara - I (minibox); tabla 
galvanizata 0,5 mm, vopsita in cimp electrostatic cu 
vopsea poliester 60 мm, RAL 9010, de tip " Sandwich" 
montate pe rigle metalice la inaltimi sub 12 m: dispuse 
in fata riglelor. 

m2 
192.80 

 
  

4 

Pereti din panouri termoizolante pentru pereti cu izolatie 
din spuma Isopfenic (IPN), certificare FIRE safe, cu 
p=40 kg/m3, de tip KS1150TL, b=40mm; profilare 
exterioare - I (minibox), tabla galvanizata 0,5 mm, 
vopsita in cimp electrostatic cu vopsea poliester 60 мm, 
RAL 9010; profilare interioara - F (flat); tabla 
galvanizata 0,5 mm, vopsita in cimp electrostatic cu 
vopsea poliester 60 мm, RAL 9010, de tip " Sandwich" 
montate pe rigle metalice la inaltimi sub 12 m: dispuse 

m2 
39.40 
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in fata riglelor. 

5 
Element de inchidere a coltului de tip Kingspan K187 
sau analog 

m 
27.70 

 
  

6 
Element de inchidere a coltului de tip Kingspan K112 
sau analog 

m 
27.70 

 
  

7 
Element de inchidere a coltului de tip Kingspan K106 
sau analog 

m 10.10   

8 
Element de inchidere a coltului de tip Kingspan K159 
sau analog 

m 
10.60 

 
  

9 
Element de inchidere a rosturilor de tip Kingspan K175a 
sau analog 

m 
3.50 

 
  

10 Element de tranzitie de tip Kingspan K178 sau analog m 
4.90 

 
  

11 
Element de jonctiune cu soclu de tip Kingspan K184 sau 
analog 

m 
65.40 

 
  

12 
Element de jonctiune cu soclu de tip Kingspan Z04, 
K151 sau analog 

m 
8.30 

 
  

13 
Element de inchidere a imbinarilor pereti-streasina de 
tip Kingspan K193 sau analog 

m 
29.20 

 
  

14 
Element de inchidere a imbinarilor pereti-streasina de 
tip Kingspan K109 sau analog 

m 
29.20 

 
  

15 
Element de inchidere a imbinarilor pereti-streasina de 
tip Kingspan K106 sau analog 

m 
62.20 

 
  

16 
Profil pentru bordurarea golurilor de usa in panou Z04 
de tip Kingspan sau analog 

m 
27.30 

 
  

17 
Profil pentru fixarea panourilor (in podea, de stilpi)  Z05 
de tip Kingspan sau analog 

m 
146.10 

 
  

18 
Element pentru fixarea panourilor in tavan K152 de tip 
Kingspan sau analog 

m 
25.40 

 
  

19 
Element de tranzitie (nod 1,2,5,6,9,...) K178 de tip 
Kingspan sau analog 

m 
75.70 

 
  

20 
Element de inchidere colt interior K106 de tip Kingspan 
sau analog 

m 
93.20 

 
  

21 Element de inchidere K199 de tip Kingspan sau analog m 
2.10 

 
  

22 Element de inchidere K220 de tip Kingspan sau analog m 
2.10 

 
  

23 Element de inchidere K181 de tip Kingspan sau analog m 
24.00 

 
 

24 
Element de inchidere a marginiii panoului K144 de tip 
Kingspan sau analog 

m 
4.40 

 
  

25 
Element de inchidere (cu vitraliu V-1, ferestre, PD) 
K223 de tip Kingspan sau analog 

m 
69.80 

 
  

 Total Subcapitolul 5.1        

 Subcapitol 5.2 Pereți despărțitori din  zidărie        

26 

Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la 
pereti despartitori nearmati, cu grosimea 1/2 caramida, 
cu prepararea manuala a mortarului M-50,  inaltimea  
etajului pina la 4m 

1m2 
165.00 

 
  

27 
Execuţia centurilor antiseismice din beton armat monolit 
calsa B15, preparat cu betoniera pe şantier şi turnat cu 

m3 0.89   
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mijloace clasice la înălţimi până la 35 m inclusiv   

28 

Cofraje din panouri de metal sau din placaj dur pe 
structură metalică, confecţionate pentru turnarea 
betonului în centuri şi grinzi, inclusiv susţinerile cu popi 
metalici extensibili la înălţimi până la 20 m inclusiv 

m2 7.2   

29 
Armaturi din otel beton PC52 fasonate în ateliere de 
santier şi montate în centuri şi buiandrugi, cu diametrul 
barelor de 12 mm – АIII 

kg 108.8   

30 
Armaturi din otel beton OB 37 fasonate în ateliere de 
santier şi montate în centuri şi buiandrugi, cu diametrul 
barelor de 6 mm – АI 

kg 17.9   

31 
Etanşarea suplimentară pe contur, la joncţiunile 
panourilor cu planşeul şi pereţii din cărămidă sau rosturi 
cu profile din polimer expandat  

ml 296.6   

32 Montarea elementelor metalice de fixare kg 
17.70 

 
  

 Total Subcapitolul 5.2       

 Total Capitolul 5 x x x  

 Capitolul 6. Acoperiş       

1 

Panouri pentru acoperiş de tablă profilată cu miez 
termoizolant, cu poliuretan expandat, de tip sandwich cu 
grosimea de 100mm, montate pe pane metalice, inclusiv 
acesorii 

m2 339.20   

2 

Sisteme de burlane d=100 de tip brass din tablă zincată 
protejată cu un strat polimeric anticoroziv, inclusiv 
elemente de fixare, coturi şi accesorii (de tip Kungspan 
K136f sau analogic) 

ml 47.60   

3 

Sisteme de jgheaburi de tip brass d=160 din tablă 
zincată protejată cu un strat polimeric anticoroziv, 
inclusiv elemente de fixare, pâlnii, elemente de capăt şi 
accesorii (de tip Kungspan K136 sau analogic ) 

ml 64.20   

4 
Element de coama de tip Kingspan K103a, K101 sau 
analog 
 

ml 
 

32,10 
 

  

5 
Element de coama cu lambe de tip Kingspan K102 sau 
analog 
 

ml 
 

32.10 
 

  

6 
Element de streasina (de inchidere) de tip Kingspan 
K110 sau analog 

ml 
 

64.20 
 

  

7 
Element de streasina (deversor) de tip Kingspan K107 
sau analog 
 

ml 64.20 
 

  

8 
Element lateral de tip Kingspan K131 sau analog 
 

ml 
31.00 

 
  

9 
Element de jonctiune (acoperis/perete) de tip Kingspan 
K141, 120 sau analog 
 

ml 10.80 
 

  

10 
Element de jonctiune (acoperis/canale de ventilare) de 
tip Kingspan DF 605 sau analog 
 

buc 4.00 
 

  

11 
Element de jonctiune (acoperis/col. de canalizare) de tip 
Kingspan DF 602 sau analog 

buc 
1.00 
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 Total capitolul 6 x x x  

 Capitolul 7. Tâmplării     

 Subcapitol 7.1 Ferestre      

1 

Instalarea  ferestrelor din PVC nereciclat, consolidat cu 
profile din metal grosime 1,2mm, sticla dubla 4+16+4, 
cu acoperire de joasa emitevitate, U=1,7 W/m2K: 
oscilobatante (pliante, swing-out)  F1 3450x1150(h) - 
3buc; 

m2 
 

11.90 
 

  

2 

Instalarea  ferestrelor din PVC nereciclat, consolidat cu 
profile din metal grosime 1,2mm, sticla dubla 4+16+4 
antiefractie, cu acoperire de joasa emitevitate, U=1,7 
W/m2K: oscilobatante (pliante, swing-out)  F2 
4600x1400(h) - 1buc; F3 1150x1400(h) - 1buc;  

m2 
 

8.05 
 

  

3 

Instalarea  ferestrelor din PVC nereciclat, consolidat cu 
profile din metal grosime 1,2mm, sticla dubla 4+16+4 
LOW E, cu acoperire de joasa emitevitate, U=1,7 
W/m2K: oscilobatante (pliante, swing-out) F4 
1150x1400(h) - 1buc; F5 2300x1150(h) - 2buc; F6 
1150x1150(h) - 1buc; F7 4400x1150(h) - 1buc; F8 
4200x1150(h) - 1buc; F9 5100x1150(h) - 1buc. 

m2 
 

23.99 
 

  

4 

Instalarea vitraliilor gata confectionate, din PVC 
nereciclat, consolidat cu profile din metal grosime 
1,2mm, sticla dubla 4+16+4 LOW E, cu acoperire de 
joasa emitevitate, U=1,7 W/m2K V1 3000x6700(h) , 
inclusiv ușa – (V-1) 1buc 

m2 
 

20.10 
 

  

5 

Pereți vitrați din metaloplast cu indeplinire Sandwich, 
din PVC si geamuri unitare V4 4080x2200(h) - 1buc; 
V2 3780x2500(h) - 1buc; V3 2350x3260(h), inclusiv 
ușa - 1buc. 

m2 
26.09 

 
  

6 Glafuri interioare montate la ferestre din mase plastice. ml 35.5   

7 
Instalarea jaluzelelor din mase plastice la ferestrele de la 
cota 4.32 

m2 27.24   

8 Instalarea plaselor antițînțari la ferestre buc 5.00   

9 Aplicarea peliculei de umbrire pe geamul vitraliului V-1 m2 20.10   

 Total subcapitol 7.1       

 Subcapitol 7.2 Uși și porți        

 a) Uși exterioare       

10 

Porți rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv 
armaturile necesare si sinele de ghidaj   (Poarta 
sectionata "HORMANN" SPU40 RAL 5010 sau analog 
U1 3000x3000) - 1buc 

m2 
9.00 

 
  

11 
Usi exterioare din PVC cu 4 camere, in 2 rinduri de 
sticla  inclusiv armaturile si accesoriile necesare  U3 
900x2100(h) - 1buc. 

m2 
1.89 

 
  

12 
Usi exterioare din PVC cu 4 camere, oarba  inclusiv 
armaturile si accesoriile necesare  U8s 800x2100(h) - 
1buc; 

m2 
1.68 

 
  

13 b) Uși interioare     
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14 

Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, 
inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor / Usa 
frigorifica de tip "Hormann" SI8 sau analog U4  
1800x2300(h) - 2buc 

m2 
 

8.28 
 

  

15 

Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, 
inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor / Usa 
frigorifica de tip "Hormann" SI12H sau analog U4* 
1800x2300(h) - 1buc 

m2 
 

4.14 
 

  

16 

Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, 
inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor / Usa 
oarba de tip "Hormann" ZK sau analog RAL 9002 U6 
900x2100(h) - 3buc; U6s 900x2100(h) - 7buc; U7 
700x2100(h) - 3buc; U7s 700x2100(h) - 2buc 

m2 
 

26.25 
 

  

17 
Usi confectionate din profiluri din PVC cu 4 camere, 
oarba  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor 
U8s 800x2100(h) - 1buc; U9s 900x2100(h) - 1buc. 

m2 
 

3.57 
 

  

18 

Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv 
armaturile si accesoriile necesare usilor / Usa cu geam 
cu bara orizontala si opritor OTS tip "Hormann" AZ-40 
aluminiu sau analog U10 1010x2130(h) - 1buc; 

m2 
 

2.13 
 

  

 Total subcapitol 7.2     

 
Subcapitol 7.3 Elemente de închidere a 
ferestrelor și ușilor exterioare   

      

20 Bordură  la ferestre și uși (K143) ml 32.10   

21 Glaf exterior la ferestre și uși (K144) ml 27.60   

22 Soclu la ferestre (K211, K183) ml 37.90   

23 Bordură la poarta secționată (K157, K158, K197) ml 2.82   

24 Glaf exterior la poarta secționată (K165, K197) ml 7.60   

25 Element de tranziție la vitraliu V-1 (K199) ml 12.70   

26 Element de închidere a stâlpilor, L=1150mm (nod 13) buc 4.00   

 Total Subcapitolul 7.3     

 Total Capitolul 7 x x x  

 Capitolul 8. Pardoseli     

 Subcapitolul 8.1 Pardoseli de Tip 1 – 98.20m2     

1 
Strat de repartitie din piatra sparta cu granulatia de 20-
40 mm, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor 
cu ardere interna < 10 CP 

m3 
 

9.82 
 

  

2 
Pardoseli din beton simplu clasa B12,5 in grosime de 10 
cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi 
cu suprafata mai mare de 16 mp 

m2 
 

98.20 
 

  

3 
Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat 
termoizolant din placi extrudate de polistiren, grosime 
50 mm, р=40 kg/m3, л=0,037 W/m*C intr-un strat 

m2 
 

98.20 
 

  

4 
Strat de pelicula tehnica din polietelen 2mm m2 98.20 

 
  

5 
Montare plase sudate la pardoseli, 2 plase d=8AIII pas 
200x200 

kg 775.78 
 

  

6 Beton turnat in sape, beton marfa B20 m3 14.73   
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7 
Pardoseli epoxidice, autonivelante, bicomponente si 
rezistenta la uzura si factori chimici, grosimea stratului 
de 3,0 mm pe suport existent 

m2 
 

98.20 
 

  

8 
Montare plintă din pasta epoxidica bicomponenta si 
rezistenta la uzura si factori chimici h=50mm 

m 
 

58.00 
 

  

 Total Subcapitolul 8.1     

 Subcapitolul 8.2 Pardoseli de Tip 2 – 59.00 m2     

9 
Strat de repartitie din piatra sparta cu granulatia de 20-
40 mm, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor 
cu ardere interna < 10 CP 

m3 
 

5.90 
 

  

10 
Pardoseli din beton simplu clasa B12,5 in grosime de 10 
cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi 
cu suprafata mai mare de 16 mp 

m2 
 

59.00 
 

  

11 
Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de 
hidroizolatie cu primer bituminos 

m2 
 

64.90 
 

  

12 
Izolatie hidrofuga cu membrane bituminoase modificate 
lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata 
orizontale montate pe suport continuu 

m2 
 

59.00 
 

  

13 

Izolatie hidrofuga cu membrane bituminoase modificate 
lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata 
verticala montate pe suport continuu, suprapunerea pe 
pereti 100mm 

m2 
 

11.80 
 

  

14 
Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat 
termoizolant din placi extrudate de polistiren, grosime 
100 mm, р=40 kg/m3, л=0,037 W/m*C intr-un strat 

m2 
 

59.00 
 

  

15 
Strat de pelicula tehnica din polietelen 2mm, inclusiv 
suprapunerea pe pereti 

m2 
 

64.90 
 

  

16 
Montare plase sudate la pardoseli, 2 plase d=8AIII pas 
200x200 
 

kg 
 

466.10 
 

  

17 Beton turnat in sape, beton marfa B20 m3 
 

8.85 
 

  

18 

Pardoseli turnate polimerice rezistente la uzura, 
acoperire industriala in 2 straturi, grosimea stratului de 3 
mm pe suport existent, strat de durificare aplicat plin 
slefuire 

m2 
 

59.00 
 

  

 Total Subcapitolul 8.2     

 Subcapitolul 8.3 Pardoseli de Tip 3 – 30.60 m2     

19 
Strat de repartitie din piatra sparta cu granulatia de 20-
40 mm, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor 
cu ardere interna < 10 CP 

m3 
3.06 

 
  

20 
Pardoseli din beton simplu clasa B12,5 in grosime de 10 
cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc 

m2 
30.60 

 
  

21 
Strat de hidroizolare din membrane HDPE fixate 
mecanic in sistem monostrat montate pe suport 
continuu, inclusiv ridicarea pe pereti 

m2 
33.66 

 
  

22 
Sistem de incalzire cu cabluri "pardoseala calda" pe 
suport existent (sapa) 

m2 
30.60 
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23 
Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

m2 
30.60 

 
  

24 
Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat 
termoizolant din placi extrudate de polistiren, grosime 
150 mm, р=40 kg/m3, л=0,037 W/m*C intr-un strat 

m2 
30.60 

 
  

25 
Strat de pelicula tehnica din polietelen 2mm, inclusiv 
suprapunerea pe pereti 

m2 
33.66 

 
  

26 
Montare plase sudate la pardoseli, 2 plase ф8AIII pas 
200x200 
 

kg 
252.23 

 
  

27 Beton turnat in sape, beton marfa B20 m3 
4.59 

 
  

28 

Pardoseli turnate polimerice rezistente la uzura, 
acoperire industriala in 2 straturi, grosimea stratului de 3 
mm pe suport existent, strat de durificare aplicat plin 
slefuire 

m2 
30.60 

 
  

 Total Subcapitolul 8.3       

 Subcapitolul 8.4 Pardoseli de Tip 4 – 30.30 m2     

29 
Strat de repartitie din piatra sparta cu granulatia de 20-
40 mm, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor 
cu ardere interna < 10 CP 

m3 
3.03 

 
  

30 
Pardoseli din beton simplu clasa B12,5 in grosime de 8 
cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc 

m2 
30.30 

 
  

31 
Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat 
termoizolant din placi extrudate de polistiren, grosime 
50 mm, р=40 kg/m3, л=0,037 W/m*C intr-un strat 

m2 
30.30 

 
  

32 
Strat de pelicula tehnica din polietelen 2mm 
 

m2 
30.30 

 
  

33 
Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 150-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin 

m2 
30.30 

 
  

34 
Pardoseli din placi de gresie antiglisanta ceramica 
inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe 
suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 

m2 
30.30 

 
  

 Total Subcapitolul 8.4       

 Subcapitolul 8.5 Pardoseli de Tip 4a – 28.00 m2     

35 
Strat de repartitie din piatra sparta cu granulatia de 20-
40 mm, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor 
cu ardere interna < 10 CP 

m3 
2.80 

 
  

36 
Pardoseli din beton simplu clasa B12,5 in grosime de 8 
cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc 

m2 
28.00 

 
  

37 
Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat 
termoizolant din placi extrudate de polistiren, grosime 
50 mm, р=40 kg/m3, л=0,037 W/m*C intr-un strat 

m2 
28.00 

 
  

38 Strat de pelicula tehnica din polietelen 2mm m2 
28.00 

 
  

39 
Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 150-T de 4,5 cm grosime cu fata driscuita fin 

m2 
28.00 

 
  

40 
Linoleum antiderapant, rezistent la dezinfectanti si 
solventi (2mm), prelungit cu 200mm ca plinta rotunda 
prinsa cu baghet, inclusiv șapa autonivelantă 

m2 
28.00 

 
  

 Total Subcapitolul 8.5     
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 Subcapitolul 8.6 Pardoseli de Tip 5 – 19.20 m2     

41 
Strat de repartitie din piatra sparta cu granulatia de 20-
40 mm, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor 
cu ardere interna < 10 CP 

m3 
1.92 

 
  

42 
Pardoseli din beton simplu clasa B12,5 in grosime de 8 
cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc 

m2 
19.20 

 
  

43 
Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

m2 
19.20 

 
  

44 
Hidroizolari cu membrane bituminoase modificate lipite 
cu mastic de bitum in sistem bistrat, inclusiv ridicarea pe 
perimetrul peretilor h=150mm 

m2 
22.08 

 
  

45 
Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

m2 
19.20 

 
  

46 
Pardoseli din placi de gresie antiglisanta ceramica 
inclusiv stratul suport din mortar adeziv 

m2 
19.20 

 
  

 Total Subcapitolul 8.6     

 Subcapitolul 8.7 Pardoseli de Tip 6 – 41.90 m2     

47 Bariera de vapori din pelicula tehnica 2mm m2 
41.90 

 
  

48 
Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat 
termoizolant din placi extrudate de polistiren, grosime 
50 mm, р=40 kg/m3, л=0,037 W/m*C intr-un strat 

m2 
41.90 

  

49 Strat de pelicula tehnica din polietelen 2mm m2 41.90    

50 
Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 150-T, armata cu fibra de sticla de 4 cm 
grosime cu fata driscuita fin 

m2 
41.90 

  

51 
Pardoseli din placi de gresie antiglisanta portelanata 
inclusiv stratul suport din mortar adeziv 

m2 
41.90 

  

 Total Subcapitolul 8.7     

 Subcapitolul 8.8 Pardoseli de Tip 7 – 60.00 m2     

52 
Bariera de vapori din pelicula tehnica 2mm 
 

m2 
60.00 

 
  

53 
Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat 
termoizolant din placi extrudate de polistiren, grosime 
50 mm, р=40 kg/m3, л=0,037 W/m*C intr-un strat 

m2 
60.00 

  

54 
Strat de pelicula tehnica din polietelen 2mm 
 

m2 
60.00 

  

55 
Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 150-T, armata cu fibra de sticla de 4 cm 
grosime cu fata driscuita fin 

m2 
60.00 

  

56 
Sapa din amestec de autonivelare 6mm 
 

m2 
60.00 

  

57 
Pardoseli din placi laminat clasa 32 montale pe uscat cu 
pozarea stratului fonoizolator 2mm pe suport existent, 
inclusiv plintele de PVC 

m2 
60.00 

  

 Total Subcapitolul 8.8     

 Subcapitolul 8.9 Pardoseli de Tip 8-9 – 10.00 m2     

58 
Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

m2 
9.10 

 
  

59 Hidroizolari cu membrane bituminoase modificate lipite m2 10.46   
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cu mastic de bitum in sistem bistrat, inclusiv ridicarea pe 
perimetrul peretilor h=150mm 

 

60 
Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 150-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin 

m2 
9.00 

 
  

61 
Pardoseli din placi de gresie antiglisanta portelanata 
inclusiv stratul suport din mortar adeziv 

m2 
9.10 

 
  

 Total Subcapitolul 8.9     

 Total Capitol 8 x x x  

 Capitol 9. Tavane     

 Subcapitolul 9.1 Tavane de Tip 1 – 46.30m2     

1 
Aplicarea manuala a grundului "Beton-contact" sau 
analog intr-un strat 

m2 
46.30 

 
  

2 
Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, 
preparare mecanica a mortarului 

m2 
46.30 

  

3 
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 
tavanelor 
 

m2 
46.30 

  

4 
Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" 
grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  
tavanelor 

m2 
46.30 

  

5 
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 
tavanelor 
 

m2 
46.30 

  

6 
Vopsitorii interioare cu emulsie acrilatica cu rezistenta 
sporita,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate 
manual 

m2 
46.30 

  

 Total Subcapitolul 9.1       

 Subcapitolul 9.2 Tavane de Tip 2 – 52.10m2      

7 

Tavan suspendat de tip П131,  din placi de gips-carton 
ГКЛ-А-УК-2500х1200х12,5 cu executarea carcasei 
metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane 
fara izolatie, inclusiv armarea si chituirea rosturilor 

m2 
52.10 

 
  

8 
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 
tavanelor 
 

m2 
52.10 

  

9 
Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior 
"Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  
peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

m2 
52.10 

  

10 
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 
tavanelor 
 

m2 
52.10 

  

11 
Vopsitorii interioare cu emulsie acrilatica cu rezistenta 
sporita,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate 
manual 

m2 
52.10 

  

 Total Subcapitolul 9.2       

 Subcapitolul 9.3 Tavane de Tip 3 – 50.00m2      

12 

Tavan suspendat de tip П112,  din placi de gips-carton 
ГКЛВ-А-УК-2500х1200х12,5 cu executarea carcasei 
metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane 
fara izolatie, inclusiv armarea si chituirea rosturilor 

m2 
50.00 
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13 
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 
tavanelor 
 

m2 
50.00 

  

14 
Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior 
"Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  
peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

m2 
50.00 

  

15 
Vopsitorii interioare cu emulsie acrilatica cu rezistenta 
sporita,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate 
manual 

m2 
50.00 

  

 Total Subcapitolul 9.3       

 Subcapitolul 9.4 Tavane de Tip 4 – 78.50m2      

16 

Tavan suspendat de tip П112,  din placi de gips-carton 
ГКЛ-А-УК-2500х1200х12,5 cu executarea carcasei 
metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane 
fara izolatie, inclusiv armarea si chituirea rosturilor 

m2 
78.50 

 
  

17 
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 
tavanelor 
 

m2 
78.50 

  

18 
Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior 
"Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  
peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

m2 
78.50 

  

19 
Vopsitorii interioare cu emulsie acrilatica cu rezistenta 
sporita,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate 
manual 

m2 
78.50 

  

 Total Subcapitolul 9.4       

 Subcapitolul 9.5 Tavane de Tip 5 –80.50m2     

20 

Tavane suspendate casetate din plăci din fibră minerală, 
rezistente la foc, montate pe structură metalică cu grila 
de 60x60 cm (oţel zincat) aparentă, cu grosimea de 
15mm şi greutatea de 4.5 kg/m2, tip “Armstrong” sau 
echivalent aprobat, inclusiv accesorii de montaj 

m2 80.5   

 Total Subcapitolul 9.5     

 Total Capitolul 9.   x x x  

 Capitolul 10. Lucrări de finisare      

 Subcapitolul 10.1 Finisări interioare - pereți     

1 
Montare plase sudate BpI 5x150x150 - 2,13 kg/mp 
 

kg 
634.53 

 
  

2 
Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu 
mortar de ciment-nisip M 50-T de 4 cm grosime 

m2 
327.90 

 
  

3 
Placaj din placi ceramice, executate pe suprafete plane la 
pereti, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi 
alternante, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 

m2 
170.80 

 
  

4 
Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate 
cu adeziv 

m 
33.34 

 
  

5 
Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos 

m2 
157.10 

 
  

6 
Profile sanitare din PVC pentru pardoseala aplicate cu 
adeziv 
 

m 
55.00 
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7 
Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" 
grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  
tavanelor 

m2 
157.10 

  

8 
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 
tavanelor 
 

m2 
157.10 

  

9 
Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri 
vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet 
existent, executate manual 

m2 
157.10 

  

 Total Subcapitolul 10.1     

 Subcapitolul 10.2 Lucrări de finisare exterioare     

10 

Placarea pereţilor socluluicu cu  plăci de gresie 
porţelanată, mată fixate cu mortar adeziv, inclusiv 
placarea glafurilor şi rostuirea cu fuga (rosturi-2mm), 
executate pe suprafete plane la constructii cu cerinţe 
deosebite privind calitatea execuţiei   

m2 85.80   

 Total Subcapitolul 10.2       

 Total Capitolul 10.   x x x  

 Capitolul 11. Alte lucrări     

 Subcapitolul 11.1 Scări exterioare     

1 
Beton simplu turnat  in egalizari, la inaltimi pina la 35 m 
inclusiv, beton marfa B3,5, turnare cu mijloace clasice 

m3 
0.75 

 
  

2 
Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm 
inclusiv in scari exterioare 

kg 
68.14 

 
  

3 
Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 
inclusiv in scari exterioare 

kg 
373.50 

 
  

4 
Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in scari inclusiv sprijinirile 

m2 
23.70 

 
  

5 
Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, 
beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat 
clasa B15 (F50) 

m3 
7.90 

 
  

6 
Strat hidroizolant executat la fundatii, cu bitum fierbinte 
in 2 straturi, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc 

m2 
12.22 

 
  

7 
Placarea treptelor şi subtreptelor cu plăci din gresie 
porţelanată pe mortar adeziv, inclusiv colţari şi accesorii 

m2 30.80   

8 

Balustrade de inox pentru exterior (înălţimea de 90cm), 
compuse din 4 țevi de inox: -2 cu diametru 6 cm şi 2 cu 
diametrul de 12mm, montate paralel la distanța de 10 cm 
între ele, inclusiv accesorii de prindere 

ml 18.00   

9 Instalarea benzilor antiderapante pe treptele scărilor  buc 16.00   

 Total Subcapitolul 11.1     

 Subcapitolul 11.2 Nod ”E”     

10 
Strat de repartitie din piatra sparta cu granulatia de 20-
40 mm, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor 
cu ardere interna < 10 CP 

m3 
 

0.51 
 

  

11 Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de kg    
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santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm 
inclusiv in fundatii continue si radiere 

68.64 
 

12 
Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase pentru turnarea betonului in fundatii 

m2 
 

18.16 
 

  

13 
Beton turnat in sape, beton marfa B20 
 

m3 2.80 
  

 Total Subcapitolul 11.2     

 Subcapitolul 11.3 Bară exterioară de protecție     

14 

Sapatura manuală de pamânt în spaţii limitate, având 
sub 1.00 m sau peste 1.00 m lăţime, executată fără 
sprijiniri, cu taluz vertical, la fundaţii, în pamânt 
necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m, teren 
mijlociu  

m3 2.4   

15 
Execuţia stratului egalizator sub fundaţiile, din beton 
clasa B3.5 preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu 
mijloace clasice 

m3 
 

0.24 
 

  

16 
Armaturi din otel beton OB 37 fasonate în ateliere de 
santier şi montate, cu diametrul barelor de 6 mm - AI 

kg  7.32   

17 
Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de 
santier si montate in fundatii  - AIII 

kg 
 

43.80 
 

  

18 
Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase pentru turnarea betonului in fundatii 

m2 
 

7.20 
 

  

19 
Beton turnat in sape, beton marfa B15 
 

m3 2.80 
  

20 Tub de protecție din oțel cu d=177.8x8 ml 5.00   

21 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a tubului 
metalic cu un strat de grund anticoroziv ПФ-020 si doua 
straturi de email ПФ-115 

m2 2.85   

 Total Subcapitolul 11.3     

 Subcapitolul 11.4 Elemente tehnice de încărcare şi 
accesorii 

    

22 
Instalare Rampa de egalizare tip "Hormann" HTL-2 
model cu rama dim.2000x2500x595 sau analogic, 
inclusiv cost utilaj 

buc 
1.00 

 
  

23 
Instalare Burduf de etansare tip "Hormann" DSS RAL 
9011 dim.3350x3750(h) sau analogic, inclusiv cost utilaj

buc 1.00    

24 
Instalare Semafor tip "Hormann" HDA-Pro sau 
analogic, inclusiv cost utilaj  

buc 1.00    

25 
Instalare Ghidaje pentru orientarea parcarii L=1500, 
d=100, h=200 zincate sau analogic, inclusiv cost 
element 

buc 
2.00 

 
  

26 
Instalare Bare de protectie longitudinale, interioare 
L=1500, d=100, h=200 zincate sau analogic, inclusiv 
cost element 

buc 
3.00 

 
  

27 
Instalare Stilpi de protectie interiori d=100, h=1200 
zincate sau analogic, inclusiv cost element 

buc 
3.00 

 
  

28 
Instalare Bare de protecție interioare, de colț, zincate 
L=2000 mm, D=100 mm, H=200 mm, inclusiv cost 

buc 
1.00 
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element 

 Total Subcapitolul 11.4     

 
Subcapitolul 11.5 Bară de protecție la PIF 
Leușeni, PIF Giurgiulești, PIF Criva și PIF 
Tudora 

    

29 

Sapatura manuală de pamânt în spaţii limitate, având 
sub 1.00 m sau peste 1.00 m lăţime, executată fără 
sprijiniri, cu taluz vertical, la fundaţii, în pamânt 
necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m, teren 
mijlociu  

m3 9,60   

30 
Execuţia stratului egalizator sub fundaţiile, din beton 
clasa B3.5 preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu 
mijloace clasice 

m3 
 

0.96 
 

  

31 
Armaturi din otel beton OB 37 fasonate în ateliere de 
santier şi montate, cu diametrul barelor de 6 mm - AI 

kg  29.28   

32 
Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de 
santier si montate in fundatii  - AIII 

kg 
 

175,20 
 

  

33 
Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri 
de rasinoase pentru turnarea betonului in fundatii 

m2 
 

28.80 
 

  

34 Beton turnat in sape, beton marfa B15 m3 12.80   

35 Tub de protecție din oțel cu d=177.8x8 ml 20.00   

36 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a tubului 
metalic cu un strat de grund anticoroziv ПФ-020 si doua 
straturi de email ПФ-115 

m2 16.00   

37 
Placarea pereților cu plăci din gresie porţelanată pe 
mortar adeziv, inclusiv consolidarea tencuielelor 

m2 11.20   

38 
Instalarea semaforului tip "Hormann" HDA-Pro sau 
analogic, inclusiv cost utilaj cu conectarea la sistemul 
electric existent 

set 4.00    

39 
Instalarea sistemului cu senzori de mișcare pe bara de 
protecție și conectarea la sistemul electric existent 

set 4.00   

 Total Subcapitolul 11.5     

 Total Capitolul 11.  x x x  

 Capitolul 12. Lucrări de amenajare     

 Subcapitolul 12.1 Lucrări de terasamente     

1 
Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata 
cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 
cm, in impietruiri fara adunarea materialului 

100 
m3 

1.96 
 

  

2 
Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 
mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate 
naturala descarcare auto teren catg. II. 

100 
m3 

1.96 
 

  

3 
Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la 
distanta de 10 km 

t 
333.20 

 
  

 Total Subcapitolul 12.1     

 Subcapitolul 12.2 Pereu     

4 Compactare solului de cat. II cu maiuri pneumatice   m3 24.4   
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5 Strat de balast din pietriș cu grosimea de 150mm m3 14.20   

6 

Betonarea pereului cu beton turnat B10, grosimea de 10 
cm, preparat cu centrala de betoane şi turnarea cu 
mijloace clasice  

m3 8.20   

7 
Montare plase sudate la pereu cu orificiul de 100x100 
din sîrmă 5Bp1   

kg 320.00   

8 

Pavarea pereului, inclusiv amestec ciment-nisip 1-3 – 
40mm, pavele din beton pentru trotuar cu grosimea de 
40mm 

m2 82.00   

 Total Subcapitolul 12.2     

 Subcapitolul 12.3 Imbracaminte asfaltica tip A-1     

9 
Compactarea pamintului 
 

100m2
3.10 

 
  

10 
Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu 
piatra sparta amestecata cu nisip 

m3 
62.00 

 
  

11 
Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, 
pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu 
impanare si innoiroire 

m3 
99.20 

 
  

12 
Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea 
aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2 

t 
0.21 

 
  

13 
Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II 
SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 
cm, cu asternere mecanica 

m2 
310.00 

 
  

14 
Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea 
aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.4 l/m2 

t 
0.13 

 
  

15 
Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte 
SMBg-II/2.0 SM STB 1033:2008, executata la cald, in 
grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 

m2 
310.00 

 
  

16 
Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 
BR100.30.15, pe fundatie de beton 30x15 cm 

m 
140.00 

 
  

 Total Subcapitolul 12.3     

 
Subcapitolul 12.4 Imbracaminte, plăci de trotuar 
tip B-1     

17 
Compactarea pamintului 
 

100m2
0.20 

 
  

18 
Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de 
rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si 
anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip 

m3 
2.00 

 
  

19 

Pavaje executate din placi de trotuare din beton 
prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de 
ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat 
de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm 

m2 
20.00 

 
  

20 
Borduri prefabricate din beton, pentru pereu 100x20x8 
cm, pe fundatie de beton 

m 
20.00 

 
  

 Total Subcapitolul 12.4     

 Subcapitolul 12.5 Canal din beton     

21 
Compactarea pamintului 
 

100m2
0.25 

 
  

22 Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, m3 2.50   
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prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa 
vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP 

 

23 
Turnarea peretilor din beton la rigole din beton armat 
monolit B15 F100 W6 

m3 
2.50 

 
  

 Total Subcapitolul 12.5     

 Subcapitolul 12.6 Panta rapida cu amortizare     

24 

Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 
1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz 
vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, 
canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu 
maluri nesprijinite 

m3 
6.68 

 
  

25 
Compactarea pamintului 
 

100m2
0.34 

 
  

26 
Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, 
prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa 
vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP 

m3 
3.80 

 
  

27 
Montarea plaselor sudate Bp6x150x150 
 

kg 
127.91 

 
  

28 
Turnarea peretilor din beton la rigole din beton armat 
monolit C7,5 

m3 
2.88 

 
  

29 
Turnarea peretilor din beton la rigole din beton armat 
monolit B15 F100 W6 

m3 
3.80 

 
  

30 
Compactarea pamintului sub pavaj cu piatra 
 

100m2
0.12 

 
  

31 
Strat de fundatie din piatra sparta fr.40mm 
 

m3 
1.20 

 
  

32 
Pavaj din piatra bruta tip mic, 12-16 cm 
 

m2 
12.00 

 
  

33 
Umplerea cu mortar de ciment M200 a rosturilor la 
pavajele executate din pavele abnorme 

m2 
12.00 

 
  

 Total Subcapitolul 12.6     

 Subcapitolul 12.7 Mobilier urban     

34 
Instalarea europubelelor, cu capacitatea de 120l, pe 
platforme betonate cu dimensiunile de 100x100 cm  

buc 3.00   

35 Instalarea urnelor de ТП 310-5-4 buc 2.00   

36 Instalarea bancilor cu lungimea de 2m, pe 4 picioare   buc 3.00   

37 
Instalarea panoului antiincendiar (completat conform 
normativelor), inclusiv lada cu   nisip   

buc 1.00   

37 
Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate 
mecanizat, cu vopsea, pe suprafeţe carosabile  

m2 40.00   

 Total Subcapitolul 12.7     

 Subcapitolul 12.8 Plantarea spațiilor verzi     

39 

Mobilizarea manuală a solului în vederea asigurării 
prizei cu stratul vegetal, nivelarea şi finisarea 
suprafeţelor după mobilizarea solului, teren mijlociu la 
adâncimea de 20 cm  

m2 200.00   

40 Semanarea gazonului pe suprafeţele orizontale și 
m2 200.00   
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taluzuri cu 1 kg samânţa pe 100 mp   

41 

Saparea manuală a gropilor poligonale pentru plantări 
izolate, cu păstrarea structurii solului şi separarea 
stratului de pământ vegetal, gropile având lărgimea de 
până la 2 m şi adâncimea de până la 1,50 m, în teren 
usor  

m3 1.12   

42 
Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi / 
Acer platonides 6 ani 

buc 6.00   

43 
Plantari arbusti fara balot / Tufis Berberis Thunberghii 
selectionat 

buc 16.00   

44 Udarea suprafețelor cu furtunul din cisternă m2 200.00   

 Total Subcapitolul 12.8     

 Subcapitolul 12.9 Gard de împrejmuire     

45 

Imprejmuiri cu panouri de gard din plasa de sîrma 
zincată vopsită (1.5mh), gata confecţionate, fixate  pe 
stilpi din ţavă laminată 80x60mm,  montaţi la 2.5 m în 
fundații, inclusiv protecţia anticorozivă 

ml 47.50   

 Total Subcapitolul 12.9     

 Subcapitolul 12.10 Fosa septică     

 a) Lucrari de terasamente     

46 
Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 
mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate 
naturala descarcare in depozit teren catg. II. 

100 
m3 

1.68 
 

  

47 
Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 
mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate 
naturala descarcare auto teren catg. II. 

100 
m3 

0.21 
 

  

48 
Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la 
distanta de 10 km 

t 
35.96 

 
  

49 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de 
pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren mijlociu 

m3 
167.90 

 
  

50 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu-se din pamint necoeziv 

100 
m3 

1.68 
 

  

 b) Lucrări de construcție     

51 
Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton 
armat, turnat la fundul fosei septice 

m2 
1.38 

 
  

52 
Confectionarea si montarea armaturilor, cu OB-37 
confectionat pe santier 

kg 
4.70 

 
  

53 
Confectionarea si montarea armaturilor, cu PC-52 
confectionat pe santier 

kg 
108.00 

 
  

54 
Prepararea si turnarea betonului in fundatia fosei septice, 
beton B15 W6 

m3 
1.00 

 
  

55 
Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton 
armat, turnat la planseul fosei septice 

m2 
9.13 

 
  

56 
Confectionarea si montarea armaturilor, cu PC-52 
confectionat pe santier 

kg 
194.20 
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57 
Turnarea betonului in planseul fosei septice, beton B20 
 

m3 
1.00 

 
  

58 
59Executarea caminelor de vane din elemente de beton 
armat pr60efabricat, pentru alimentare cu apa circulare 
(inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana 

m3 
1.67 

 
  

59 
Bloc ЗП10.10 
 

buc 
3.00 

 
  

60 
Tub inelar de tip sau analogic КЦ7-3 
 

buc 
2.00 

 
  

61 
Tub inelar de tip sau analogic КЦО-1 
 

buc 
1.00 

 
  

62 
Capac de fontă de tip sau analogic Т (С250) 
 

buc 
1.00 

 
  

63 
Presgarnitură D =100, L=300 
 

kg 
10.40 

 
  

64 
Presgarnitură  D =150, L=300 
 

kg 
25.50 

 
  

65 
Țeavă de oțel sudată D =108x4 
 

m 
3.80 

 
  

66 
Piese de conectare de tip sau analogic МС1 
 

kg 
28.00 

 
  

67 
Scară metalică СГ1 
 

kg 
50.80 

 
  

68 
Pardoseli din polipropilen 6mm montate pe suport 
existent, cu sudarea conexiunilor 

m2 25.00   

69 
Strat hidroizolant din pastă (penetron) aplicată dublu pe 
suprafețe vericale 

m2 36.70   

70 Strat hidroizolant din pastă cemizol HSP  m2 27.00   

 Total Subcapitolul 12.10       

 Total Capitolul 12 x x x  

 Capitolul 13. Sistemul electric interior       

 Subcapitolul 13.1 Lucrări de montare        

 a) Rețele electrice     

1 
Instalatii complete de distributie 
 

buc 
2.00 

 
  

2 
Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si 
latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete 

buc 
7.00 

 
  

3 
Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare 
 

buc 
100.00 

 
  

4 
Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat 
pe constructie pe podea, curent pina la 40 A 

buc 
8.00 

 
  

5 

Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat 
pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului 
pina la 3 
 

buc 
1.00 

 
  

6 
Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 
 

buc 
2.0 

 
  

7 
Bara de conexiune a firului N 14 conexiuni, 
6x9x120mm, In=100A 

buc 
10.00 

 
  

8 Bara de conexiune a firului PE 14 conexiuni, buc 10.00   
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6x9x120mm, In=100A  

9 
Pictograma pe panou 
 

buc 
9.00 

 
  

10 
Cutie cu transformatori coboritori (Tablou cu 
transformator de coborire, IP54, tensiunea primara 
220V, tensiunea secundara 12V, puterea 250 VA) 

buc 
6.00 

 
  

11 

Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, 
IP65, IK02, A+, cu montare aparenta pe tavan, modul 
LED 29W, reflector opal, flux luminos 2655Lm, 
5000K,tensiunea de alimentare 230V, frecventa 50Hz 

100 
buc 

0.17 
 

  

12 

Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, 
IP20, IK02, A+, cu montare aparenta pe tavan, modul 
LED 32W, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 
4000K,tensiunea de alimentare 230V, frecventa 50Hz 

100 
buc 

0.29 
 

  

13 

Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, 
IP20, IK02, A+, cu montare incorporata, modul LED 
30W, reflector cu folie de aluminiu lustruita, flux 
luminos 3000Lm, 4000K,tensiunea de alimentare 230V, 
frecventa 50Hz 

100 
buc 

0.08 
 

  

14 

Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, 
IP54/IP20, IK02, A, cu montare incorporata, modul 
LED 9W, reflector opal, flux luminos 600Lm, 
4000K,tensiunea de alimentare 230V, frecventa 50Hz 
 

100 
buc 

0.07 
 

  

15 

Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia ,,Iesire'', de 
tip permanent, IP22, cu montare aparenta pe tavan sau 
pe perete, LED 3,6W, flux luminos 150Lm, tensiune de 
alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore. 

100 
buc 

0.08 
 

  

16 

Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, 
IP54/IP20, IK02, A+, cu montare incorporata, modul 
LED 32W, reflector prismatic, flux luminos 3200Lm, 
4000K,tensiunea de alimentare 230V, autonomie de 
functionare de 3 ore 

100 
buc 

0.15 
 

  

17 
Proiector, IP66, IK08, A+, cu montare pe perete, modul 
LED 56W, reflector - geam securizat de protectie, flux 
luminos 6100Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V 

100 
buc 

0.05 
 

  

18 

Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 
1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din cupru, cu 
izolatie din PVC, cu izolatie interioara si cu unfurtun de 
protectie dintr-un compus de polimeri, ce nu contin 
halogen, cu lenti blindate din aluminiu, cu cantitate 
redusa de emanare a fumului si gazelor in caz de 
incendiu, cu sectiunea:) 

100 m 
24.00 

 
  

19 
3x1.5mm2 
 

m 
380.00 

 
  

20 
4x1.5mm2 
 

m 
200.00 

 
  

21 
3x2.5mm2 
 

m 
1,720.00 

 
  

22 
3x4mm2 
 

m 
50.00 

 
  

23 
3x6mm2 
 

m 
50.00 

 
  

24 
Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, 
cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina 

100 m 
1.55 
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la: 2 kg (Cablu de forta cu fire din cupru, cu izolatie din 
PVC, cu izolatie interioara si cu unfurtun de protectie 
dintr-un compus de polimeri, ce nu contin halogen, cu 
lenti blindate din aluminiu, cu cantitate redusa de 
emanare a fumului si gazelor in caz de incendiu, cu 
sectiunea:) 

25 
5x2.5mm2 
 

m 
130.00 

 
  

26 
5x6mm2 
 

m 
25.00 

 
  

27 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, 
cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina 
la: 3 kg (Cablu de forta cu fire din cupru, cu izolatie din 
PVC, cu izolatie interioara si cu unfurtun de protectie 
dintr-un compus de polimeri, ce nu contin halogen, cu 
lenti blindate din aluminiu, cu cantitate redusa de 
emanare a fumului si gazelor in caz de incendiu, cu 
sectiunea:) 

100 m 
2.10 

 
  

28 
5x10mm2 
 

m 
160.00 

 
  

29 
5x16mm2 
 

m 
50.00 

 
  

30 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, 
cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina 
la: 6 kg  (Cablu de forta cu fire din cupru, cu izolatie din 
PVC, cu izolatie interioara si cu unfurtun de protectie 
dintr-un compus de polimeri, ce nu contin halogen, cu 
lenti blindate din aluminiu, cu cantitate redusa de 
emanare a fumului si gazelor in caz de incendiu, cu 
sectiunea:) 

100 m 
0.00 

 
  

31 
5x70mm2 
 

m 
10.00 

 
  

32 

Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 
1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din cupru, cu 
izolatie din PVC, cu izolatie interioara si cu un furtun de 
protectie dintr-un compus de polimeri, ce nu contin 
halogen, cu lenti blindate din aluminiu, cu cantitate 
redusa de emanare a fumului si gazelor in caz de 
incendiu, rezistente la incendiu, cu sectiunea:) 

100 m 
3.90 

 
  

33 
3x1.5mm2 
 

m 
170.00 

 
  

34 
4x1.5mm2 
 

m 
115.00 

 
  

35 
3x2.5mm2 
 

m 
105.00 

 
  

36 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, 
cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina 
la: 2 kg (Cablu de forta cu fire din cupru, cu izolatie din 
PVC, cu izolatie interioara si cu un furtun de protectie 
dintr-un compus de polimeri, ce nu contin halogen, cu 
lenti blindate din aluminiu, cu cantitate redusa de 
emanare a fumului si gazelor in caz de incendiu, 
rezistente la incendiu, cu sectiunea:)  

100 m 
0.50 

 
  

37 
5x2.5mm2 
 

m 
10.00 
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38 
5x4mm2 
 

m 
40.00 

 
  

39 

Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 
1 m pina la: 1 kg (Cablu de control cu fire din cupru, cu 
izolatie din PVC, cu izolatie interioara si cu unfurtun de 
protectie dintr-un compus de polimeri, ce nu contin 
halogen, cu lenti blindate din aluminiu, cu cantitate 
redusa de emanare a fumului si gazelor in caz de 
incendiu, cu sectiunea:) 

100 m 
0.90 

 
  

40 
4x1.0mm2 
 

m 
90.00 

 
  

41 

Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 
1 m pina la: 1 kg (Cablu de control cu fire din cupru, cu 
izolatie din PVC, cu izolatie interioara si cu un furtun de 
protectie dintr-un compus de polimeri, ce nu contin 
halogen, cu lenti blindate din aluminiu, cu cantitate 
redusa de emanare a fumului si gazelor in caz de 
incendiu, rezistente la incendiu, cu sectiunea:) 

100 m 
1.10 

 
  

42 
4x1.0mm2 
 

m 
110.00 

 
  

43 
Intreruptor semietansat si etansat (Intreruptor cu o clapa, 
pentru montare aparenta, IP44) h=0.8 de la niv. podelei 

100 
buc 

0.17 
 

  

44 
Intreruptor semietansat si etansat (Intreruptor cu 2 clape, 
pentru montare aparenta, IP44) h=0.8 de la niv. podelei 

100 
buc 

0.20 
 

  

45 
Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie 
deschisa (Intreruptor intermediar, pentru montare 
exterioara, IP20) h=0.8 de la niv. podelei 

100 
buc 

0.12 
 

  

46 

Priza de fisa semietansata si etansata (Priza pentru 
montare exterioara, cu impamintare de protectie, IP44, 
In=16A, =230V) 
 

100 
buc 

0.49 
 

  

47 
Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Priza 
pentru montare exterioara, cu impamintare de protectie, 
IP20, In=16A, U=230V) 

100 
buc 

0.20 
 

  

48 
Priza de fisa semietansata si etansata (Priza industriala, 
IP44, In=16A, U=230V) 

100 
buc 

0.01 
 

  

49 
Priza de fisa semietansata si etansata (Priza industriala, 
IP44, In=16A, U=400V) 

100 
buc 

0.02 
 

  

50 
Priza de fisa semietansata si etansata (Priza industriala, 
IP44, In=32A, U=400V) 

100 
buc 

0.01 
 

  

51 
Doza universala ingropata in beton, rotunda, pentru un 
post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor si 
corpurilor de iluminat 60x65 mm, IP44 

buc 
166.00 

 
  

52 Cutie de distributie (pentru cabluri)  buc 
64.00 

 
  

53 
Aparat de comanda si semnalizare (buton) / Intrerupator 
dublu cu buton (post) pentru dirijarea ventilatoarelor 

buc 
2.00 

 
  

54 
Aparat de comanda si semnalizare (buton) / Buton de 
comanda, fara fixare 

buc 
2.00 

 
  

55 
Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie 
pentru instalarea butoanelor de comanda, pentru 1 loc 

100 
buc 

0.02 
 

  

56 
Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie 
pentru instalarea butoanelor de comanda, pentru 2 locuri 

100 
buc 

0.02 
 

  

57 
Panou din metal, pentru montare exterioară, 
395x310x120, cu ușă metalică și cu lacata, pentru 24 

buc 1.00   
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module, IP54 (PA1, PA2) 

58 
Contor electronic a energiei electrice, trifazat , 380V 
/220V,5A buc 1.00   

 b) Sistem de legare la pamint     

59 
Electrod, Otel Zn, .20 mm, L=1.5 m 
 

10 buc 
1.80 

 
  

60 
Mufa de conexiune pentru electrozii verticali 
 

buc 
12.00 

 
  

61 
Capat terminal ascutit pentru electrozii verticali 
 

buc 
6.00 

 
  

62 
Plat banda, Otel Zn, 40x4 mm 
 

100 m 
0.20 

 
  

63 
Plat banda, Otel Zn, 25x5 mm 
 

100 m 
0.10 

 
  

64 
Accesorii 
 

t 
0.40 

 
  

 c) Țevi și accesorii     

65 
Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru 
pina la 20 mm 

100 m 
8.60 

 
  

66 
Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru 
pina la 25 mm 

100 m 
8.00 

 
  

67 
Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru 
pina la 32 mm 

100 m 
0.15 

 
  

68 
Accesorii pentru fixare tevilor ф20 
 

buc 
860.00 

 
  

69 
Accesorii pentru fixare tevilor ф25 
 

buc 
800.00 

 
  

70 
Accesorii pentru fixare tevilor ф32 
 

buc 
15.00 

 
  

 d) Canale și jgheaburi     

71 
Consola cu montare pe tavan pentru sustinerea 
jgheaburilor, L=300 мм 

buc 
47.00 

 
  

72 
Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si 
coloane, lungime 2 m  ((Lung)3000x(Lat)200x(h)80, 
capac (Lung)3000x(Lat)200x(h)80, otel zincat galvanic 

100 m 
0.60 

 
  

73 
Cot orizontal 90°, (h)80x(Lat)200, Capac cot orizontal 
90°, (h)80x(Lat)200, otel zincat galvanic 

buc 
5.00 

 
  

74 
Cot de imbinare de 90*, (h)80x(Lat)200, Capac pentru 
cot de imbinare, (h)80x( Lat)200, otel zincat galvanic, 
pentru trecerea din planul vertical in planul orizontal 

buc 
1.00 

 
  

75 
Cot de imbinare de 90*, (h)80x(Lat)200, otel zincat 
galvanic, pentru trecerea din planul orizontal in planul 
vertical 

buc 
1.00 

 
  

76 
Splitter de imbinare vertical, forma T , (h)80x(Lat)200, 
otel zincat galvanic, pentru trecerea din planul orizontal 
in planul vertical 

buc 
2.00 

 
  

77 
Scoaba pentru fixarea jgheabului pe verticala, 
(h)36x(Lat)200 
 

buc 
3.00 

 
  

78 
Capac terminal pentru jgheaburile metalice, 
(h)80x(Lat)200 
 

buc 
4.00 
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79 
Banda adeziva pentru IP44 instalata pe sina de fixarea a 
jgheabului metalic 

m 
130.00 

 
  

80 
Abtibild-uri pentru corpuri de iluminat 
 

buc 
33.00 

 
  

 Total subcapitolul 13.1     

 Subcapitolul 13.2 Utilaje și echipamente     

81 
Tablou, carcasa si usa de metal aparent 12mod, IP54 
(TIA, TDcs) 

buc 
2.00 

 
  

82 
Tablou, carcasa si usa de metal aparent 18mod, IP54 
(TI) 
 

buc 
1.00 

 
  

83 
Tablou, carcasa si usa din metal aparent 24 mod, IP54 + 
SSI 
 

buc 
1.00 

 
  

84 
Tablou, carcasa si usa de metal aparent 36mod, IP54 
(TD2, TDsv) 

buc 
2.00 

 
  

85 
Tablou, carcasa si usa de metal aparent 48mod, IP54 
(TD1) 
 

buc 
1.00 

 
  

86 
Panou de tip complet IP44 (PCP) 
 

buc 
1.00 

 
  

87 
Dulap cu dispozitiv de declansare automata (TPD) 
 

buc 
1.00 

 
  

88 
Intrerupator automat tripolar, I=250A, Un=400V, cu 
reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0,4...1, 
setarea declansatorului electromagnetic 1,25...11 

buc 
2.00 

 
  

89 
Separator de sarcina, tripolar In=20A, 400V 
 

buc 
3.00 

 
  

90 
Separator de sarcina, tripolar In=40A, 400V 
 

buc 
2.00 

 
  

91 
Separator de sarcina, tripolar In=63A, 400V 
 

buc 
2.00 

 
  

92 
Separator de sarcina, tripolar In=160A, 400V 
 

buc 
1.00 

 
  

93 
Inrerupator automat, monopolar, "B" In=6A, 230V 
 

buc 
14.00 

 
  

94 
Inrerupator automat, monopolar, "C" In=4A, 230V 
 

buc 
3.00 

 
  

95 
Inrerupator automat, monopolar, "C" In=16A, 230V 
 

buc 
12.00 

 
  

96 
Inrerupator automat, monopolar, "C" In=10A, 230V 
 

buc 
15.00 

 
  

97 
Inrerupator automat, tripolar, "C" In=16A, 400V 
 

buc 
4.00 

 
  

98 
Inrerupator automat, tripolar, "C" In=20A, 400V 
 

buc 
1.00 

 
  

99 
Inrerupator automat, tripolar, "C" In=32A, 400V 
 

buc 
1.00 

 
  

100 
Inrerupator automat, tripolar, "C" In=40A, 400V 
 

buc 
2.00 

 
  

101 
Inrerupator automat, tripolar, "C" In=50A, 400V 
 

buc 
4.00 

 
  

102 
Inrerupator automat, tripolar, "C" In=80A, 400V 
 

buc 
1.00 
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103 
Inrerupator automat, tripolar, "C" In=100A, 400V 
 

buc 
2.00 

 
  

104 
Inrerupator automat, tripolar, "B" In=10A, 400V 
 

buc 
2.00 

 
  

105 
Automat diferential "A", bipolar In=10A, IDn=30mA, 
230V 
 

buc 
3.00 

 
  

106 
Automat diferential "A", bipolar In=16A, IDn=30mA, 
230V 
 

buc 
27.00 

 
  

107 
Automat diferential "A", bipolar In=16A, IDn=10mA, 
230V 
 

buc 
2.00 

 
  

108 
Automat diferential "A", bipolar In=32A, IDn=30mA, 
230V 
 

buc 
1.00 

 
  

109 
Automat diferential "A", 4poli In=40A, IDn=30mA, 
400V 
 

buc 
1.00 

 
  

110 
Contactor modular monopolar, 2 contacte normal 
deschise, Un=230V, Ub=230V, I=16A 

buc 
2.00 

 
  

111 
Contactor modular tripolar, contacte normal deschise, 
Un=400V, Ub=230V, I=265A, cu dispozitiv de 
declansare automata a rezervei Iadm=250A, In=250A 

buc 
1.00 

 
  

112 
Limitator de supratensiune, clasa II (C), cu 4poli 
 

buc 
2.00 

 
  

113 
Declansator independent 
 

buc 
4.00 

 
  

114 
Contoare de evidenta 5A 230/380V 
 

buc 
2.00 

 
  

115 
Transformator de curent 250/5A 
 

buc 
6.00 

 
  

116 

Panou din metal, pentru montare exterioară, 
395x310x120, cu ușă metalică și cu lacata, pentru 24 
module, IP54 (PA1, PA2) 

buc 1.00   

117 
Contor electronic a energiei electrice, trifazat , 380V 
/220V,5A buc 1.00   

118 

Execuţia masurarilor, verificarilor, încercărilor şi 
testărilor de laborator a sistemului electric exterior, cu 
elaborarea documentatei de execuţie, conform 
prevederilor normative și cerințelor Inspectoratului 
Energetic 

set 1.00   

 Total Subcapitolul 13.2     

 Total Capitolul 13 x x x  

 Capitolul 14 Sistem interior de curenți slabi     

 Subcapitol 14.1 Control video     

 a) Lucrari de montare     

1 Utilaj centrala: Registrator video buc 1.00   

2 Aparataj de televiziune color: Camera video 3MP buc 5.00   

3 Monitor 42" buc 1.00   
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4 Aparataj de perete: Conector RJ45, Cat.6, pentru 
conectarea camerelor video 

buc 10.00 
 

  

5 Conector RJ45, Cat.6, pentru conectarea camerelor 
video 

buc 10.00 
 

  

6 Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti 
si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 
mm 

100 m 1.00 
   

7 Țeavă Gofrată  d=20 mm 
 

m 100.00 
 

  

8 Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 
m pina la 1 kg, pe perete: de caramida 

100 m 2.,50 
 

  

9 Cablu cu conductoare de cupru 2x2x4, 24 AWG, 
Cat. 6A cu ecran 

m 250.00 
 

  

10 Cablu HDMI to HDMI 2 metri buc 2.00   

11 Setare pentru transmitere HDMI pe Ethernet (min 
50m) HDMI Tx - HDMI Tx 

buc 1.00 
 

  

 b) Utilaj     

12 

Registrator video, min. 8-ch, 2 SATA interfaces, cu 
hard disc pentru depozitare video min.15 zile in 
calitate min. 2 MP, cu cablu de alimentare 
compatibil cu UPS 
 

buc 1.00 
 

  

13 
Camera video 3 MP, 1/3 CMOS, 0,01 lxa(0 lx cu 
IR), 2,8mm, 4mm, compatibil cu registrator video 
 

buc 5.00 
   

14 
Monitor 42" 
 

buc 1.00 
 

  

 Total Subcapitol 14.1     

 
Subcapitolul 14.2 Sistem de semnalizarea la 
incendiu                                                                      

  
  

 a) Lucrări de montare     
15 Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Scut 

metalic cu placa de montare 650x500x150mm IP3 
buc 1.00 

 
  

16 Aparate receptoare: Dispozitiv logic pentru 4 linii de 
semnalizare 

buc 1.00 
 

  

17 Dispozitive: Instalat separat: Sursa de alimentare de 
rezerva RIP-12, 2A, 7Ah 

buc 1.00 
 

  

18 Acumulator 12V, 7 Ah 
 

buc 1.00 
 

  

19 Avertizoare "ПС" automatice: Detector de fum cu baza buc 34.00   
20 Avertizoare "ПС" automatice: Declansator manual de 

alarma de incendiu 
 

buc 4.00 
   

21 Aparataj de perete: Sirena cu lumina 90dB buc 2.00 
 

  

22 Dispozitive: Convertor RS-485 to LAN 
 

buc 1.00 
 

  

23 Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m 
pina la 1 kg, pe perete: de caramida 
 

100 m 4.00 
   

24 Cablu  нг(A)-FRHF-2x2x0,5 mm2 m 260.00   
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25 Cablu нг(A)-FRHF 4x1,0мм2 m 140.00 
 

  

26 Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si 
coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm 

100 m 2.00 
 

  

27 Țeavă Gofrată  d=20 mm m 200.00 
 

  

28 Canale din masa plastica 60x40 mm.  100 m 0.18 
 

  

 b) Utilaj     

29 Scut metalic cu placa de montare 650x500x150mm IP31 
ЩМП-3-1 36 

buc 1.00 
  

30 Dispozitiv logic pentru 4 linii de semnalizare de tip 
Варта 1/832 sau analog 

buc 1.00 
 

  

31 Sursa de alimentare de rezerva RIP-12, 2A, 7Ah buc 1.00 
 

  

32 Acumulator 12V, 7 Ah buc 1.00 
 

  

33 Sirena cu lumina 90dB buc 2.00 
 

  

34 Convertor RS-485 to LAN buc 1.00 
 

  

 Total subcapitol 14.2     
 Subcapitol  14.3 Sistema transmiterea datelor     

 a) Lucrări de montare     

35 Aparataj tip coloana si dulap: 19" Rack 18U 
gab.800*600 
 

buc 
1.00 

 
  

36 Aparataj de perete: Raft pentru dulap de telecomunicatii 
 

buc 
1.00 

 
  

37 Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc 
de montare 

buc 
16.00 

 
  

38 
Temperature / humidity sensor 
 

buc 
1.00 

 
  

39 FO cross 19", 4ports LC-duplex, 1U 
 

buc 
1.00 

 
  

40 
Adapter LC-duplex 
 

buc 
4.00 

 
  

41 
Pigtail FO 
 

buc 
8.00 

 
  

42 
Patch cord LC-LC duplex, 5m 
 

buc 
2.00 

 
  

43 
Transceiver compatibil ci switch de agregare in bloc 
administrativ si cu comutatot 

buc 
2.00 

  

44 
Comutator cu 24 porturi RJ45 + 2 Combo Ports 
 

buc 
2.00 

  

45 
19" Patch-pannel modular 24xRJ45/1U Cat6A SFT, 
with Jack RJ45 fully shielded cat 6A 

buc 
2.00 

  

46 
Aparataj de perete: Cable management 1U (Cable 
organizer) orizontala 

buc 
2.00 

  

47 
Bloc de alimentare UPS 19" 1550VA/1100W 
 

buc 
1.00 

  



 

147 
 

48 
PDU (power distribution unit) 16A, 200-240V, 50/60Hz 
 

buc 
1.00 

  

49 
Cablu Patch Cord 0,5m cupru 
 

buc 
30.00 

 
  

50 
Cablu Patch Cord 2,0m cupru 
 

buc 
36.00 

 
  

51 
Aparataj de perete: Priza LAN RG45 cu soport, pentru 
instalarea in perete 

buc 
20.00 

 
  

52 
Aparat de telefon IP pentru oficiu 
 

buc 
6.00 

 
  

53 
Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m 
pina la 1 kg, pe perete: de caramida 

100 m 
7.80 

 
  

54 
Cablu cu conductoare din cupru 2x2x4, 24 AWG, 
Cat.6A, cu ecran 

m 
530.00 

 
  

55 
Cablu fobro optic 9/125 Single Mode, cu 4 conductori 
 

m 
250.00 

 
  

56 
Jgheab din metal interperforat 50x100x3000 cu Capac 
pentru jgheab din metal 100mm 

100 m 
0.36 

 
  

57 
Stift L=1000mm 
 

buc 
48.00 

 
  

58 
Suport orizontal 150mm 
 

buc 
24.00 

 
  

59 
Conector pentru jgheab 231mm 
 

buc 
24.00 

 
  

60 
Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 
Cablu canal din plastic, 60x40x3000 
 

100 m 
0.,15 

 
  

 b) Utilaje și echipamente     

61 
Dulap IT 19", 18U (DT) 
 

buc 
1.00 

 
  

62 
Comutator cu 24 porturi RJ45 + 2 Combo Ports 
 

buc 
2.00 

 
  

63 
Comutator cu 24 porturi RJ45 + 2 Combo Ports 
 

buc 
2.00 

  

64 
Cable management 1U (Cable organizer) orizontala 
 

buc 
2.00 

  

65 
19" Patch-pannel modular 24xRJ45/1U Cat6A SFT, 
with Jack RJ45 fully shielded cat 6A 

buc 
2.00 

  

66 
UPS 19" 1550VA/1100W 
 

buc 
1.00 

 
  

67 
Priza LAN RG45 cu soport, pentru instalarea in perete 
 

buc 
20.00 

 
  

68 
Telefon IP pentru oficiu 
 

buc 
6.00 

 
  

 Total subcapitol 14.3     

 Subcapitol  14.4 Sistema control acces     

 a) Lucrări de montare     

69 
Utilaj centrala: Controller pentru control acces 
 

buc 
2.00 

 
  

90 
Lacat electromagnetic 
 

buc 
2.00 

  

91 Aparataj: Cititor buc 2.00    
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92 
Piese diverse: Buton de deschidere 
 

buc 
2.00 

  

93 
Amortizator cu brat articulat (дверной доводчик) 
 

buc 
2.00 

  

94 
Aparat de podea, Sistema parktronic stationar, cu 
sensori, cu controller, cu semafor, cu semnal audio, in 
box cu sursa de alimentare 

buc 
1.00 

 
  

95 
Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m 
pina la 1 kg, pe perete: de caramida 

100 m 
1.30 

 
  

96 
Cablu cu conductoare din cupru 2x2x4, 24 AWG, 
Cat.6A, cu ecran 

m 
100.00 

 
  

97 
Cablu de alimentare din cupru cu sect. 3x0.75 mm2, 
ecranat, cu izolatie fara halogen, rezistente la foc / 
VVGng-FRHF 3x0,75 

m 
30.00 

 
  

98 

Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si 
coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm / 
Gofra d=20mm 
 

100 m 
1.00 

 
  

 b) Utilaje și echipamente     

99 
Controller pentru control acces, pentru administrarea 1 
usa (1 lacati electromagnetic, 1 buton de deschidere si 1 
cititor) 

buc 
2.00 

 
  

100 
Lacat electromagnetic 
 

buc 
2.00 

  

101 
Cititor 
 

buc 
2.00 

  

102 
Buton de deschidere 
 

buc 
2.00 

  

103 
Sistema parktronic stationar, cu sensori, cu controller, cu 
semafor, cu semnal audio, in box cu sursa de alimentare 

set 
1.00 

 
  

 Total subcapitol 14.4     

 Total Capitolul 14. x x x  

 Capitolul 15. Sistem de ventilare si conditionare     

 Subcapitolul 15.1 Lucrari tehnico-sanitare     

 a) Sistem de condiționare      

1 
Tevi din cupru, in termoizolare de fabrica ф6,35mm 
(1/4) 
 

m 
140.00 

 
  

2 
Tevi din cupru, in termoizolare de fabrica ф9,52mm 
(3/8) 
 

m 
120.00 

 
  

3 
Tevi din cupru, in termoizolare de fabrica ф12,70mm 
(1/2) 
 

m 
20.00 

 
  

4 
Tevi din cupru, in termoizolare de fabrica ф15,88mm 
(5/8) 
 

m 
30.00 

 
  

5 
Tevi din cupru, in termoizolare de fabrica ф25,40mm 
(1) 
 

m 
10.00 

 
  

6 Conducte de drenaj din polpropilen Ду16mm m 100.00   
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7 
Conducte de drenaj din polpropilen Ду20mm 
 

m 
50.00 

 
  

8 
Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea 
conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind 
greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc 

kg 
500.00 

 
  

9 
Radiatoare electrice montate pe perete N=500W, 220V 
(aplicativ) 

buc 
4.00 

 
  

 b) Sistem de ventilare     

10 
Montarea pe santier  a conductelor de aer flexibile, 
termoizolate, rezistente la foc, ф140 

m 
20.00 

 
  

11 
Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie 
drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind 
perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm 

m2 
3.93 

 
  

12 
Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie 
drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind 
perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm 

m2 
58.96 

 
  

13 
Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie 
drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind 
perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm 

m2 
69.00 

 
  

14 
Racord de conexiune a conductelor de aer cu 
echipamentul din foi de otel gr.0,7mm 

m2 
10.00 

 
  

15 
Elemente de fixare a conductelor de aer si 
echipamentului 
 

kg 
500.00 

 
  

16 

Termoizolarea conductelor de aer cu articole din cauciuc 
sintetic, termorezistent. gr.32mm (19+13mm), acoperit 
cu strat de protectie din plastic cu fibra de sticla cu folie 
de aluminiu 
 

m2 
15.63 

 
  

17 
Supapa din otel 500x400mm, pentru instalatia exterioara 
P500x400 

buc 
4.00 

 
  

18 
Hota din foi de otel zincat de 0,7mm 
900x600x400h/ф200 
 

buc 
1.00 

 
  

19 
Deflector circular de aspirare D=250 
 

buc 
1.00 

 
  

20 
Deflector circular de aspirare D=200 
 

buc 
1.00 

 
  

21 
Nod de trecere a sistemelor de ventilare prin acoperis 
pentru conducte de aer D=250 si D=200 

buc 
2.00 

 
  

22 
Anemostat din metal aspirare-refulare Ду=150mm 
 

buc 
30.00 

 
  

23 
Gratii aspirare-refulare reglabile 184x184mm cu 
conexiune universala Д=100mm-Д=150mm 

buc 
5.00 

 
  

24 
Inserari flexibile inainte si dupa ventilatoare Suprafata 
pina la F=0,5m2 

m2 
2.00 

 
  

25 
Inserari flexibile inainte si dupa ventilatoare Suprafata 
pina la F=1,0m2 

m2 
8.00 

 
  

 Total Subcapitol 15.1     

 Subcapitol 15.2 Lucrări de montare     

 a) Sistem de condiționare      

26 Montarea aparatelor de conditionare a aerului (split- buc 1.00   
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sistem), fara tubulatura, puterea motorului pina la 8,5 
kw, de pe scari   - K1 

 

27 
Montarea aparatelor de conditionare a aerului (split-
sistem), fara tubulatura, puterea motorului pina la 4,5 
kw, de pe scari - K2 

buc 
1.00 

  

28 
Montarea aparatelor de conditionare a aerului (split-
sistem), fara tubulatura, puterea motorului pina la 8,5 
kw, de pe scari - K3 

buc 
1.00 

  

27 
Montarea aparatelor de conditionare a aerului (split-
sistem), fara tubulatura, puterea motorului pina la 4,5 
kw, de pe scari (coef manopera, mecanizme k=0,5) - K3 

buc 
3.00 

 
  

29 
Montarea aparatelor de conditionare a aerului split-
sistem), fara tubulatura, puterea motorului mai mare de 
12,5 kw, de pe scari - K4 

buc 
1.00 

 
  

30 
Montarea aparatelor de conditionare a aerului (split-
sistem), fara tubulatura, puterea motorului pina la 4,5 
kw, de pe scari (coef manopera, mecanizme k=0,5) - K4 

buc 
2.00 

 
  

31 
Montarea aparatelor de conditionare a aerului (split-
sistem), fara tubulatura, puterea motorului pina la 4,5 
kw, de pe scari - K5 

buc 
1.00 

  

32 
Montarea aparatelor de conditionare a aerului (split-
sistem), fara tubulatura, puterea motorului pina la 8,5 
kw, de pe scari - K6 

buc 
1.00 

  

33 
Montarea aparatelor de conditionare a aerului (split-
sistem), fara tubulatura, puterea motorului pina la 4,5 
kw, de pe scari (coef manopera, mecanizme k=0,5) - K6 

buc 
3.00 

 
  

34 
Montarea aparatelor de conditionare a aerului (split-
sistem), fara tubulatura, puterea motorului pina la 8,5 
kw, de pe scari - K7 

buc 
1.00 

 
  

35 
Montarea aparatelor de conditionare a aerului (split-
sistem), fara tubulatura, puterea motorului pina la 4,5 
kw, de pe scari (coef manopera, mecanizme k=0,5) - K7 

buc 
2.00 

 
  

36 
Montarea aparatelor de conditionare a aerului (split-
sistem), fara tubulatura, puterea motorului pina la 8,5 
kw, de pe scari   - K1 

buc 
1.00 

 
  

37 Boiler montat pe suport buc 4.00 
 

  

 b) Sistem de ventilare     

38 
Montarea instalatiei de aspirare-refulare de canal, cu 
motor electric de 1,0 kw 

buc 
2..000 

 
  

39 
Montarea incalzitorului electric a aerului 
 

buc 
2.00 

 
  

40 
Montarea ventilatoarelor de canal pentru conducte 
rotunde cu motor de 0,12 kw 

buc 
2.00 

 
  

41 
Montare supapa de ventilare rezistenta la inghet, cu 
control electric (aplicativ, fara costul materialelor) 

buc 
4.00 

 
  

42 
Montare supapa de inchidere aer circulara, cu control 
electric (aplicativ, fara costul materialelor) 

buc 
2.00 

 
  

 Total Subcapitol 15.2     

 Subcapitol 15.3 Utilaje și echipamente     

 a) Sistem de condiționare      

43 
Bloc exterior. Capacitate incalzire 6,0 (2,2-8,2) kW; 
Capacitate racire 5,0 (1,6-5,8) kW; Putere electrica 
220V, N=1,61 kW; Mitsubishi MUFZ-KJ50VEHZ / 

buc 
1.00 
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Bloc interior montat pe podea. Qt= 6,0 (2,2-8,2) kW; Qx 
5,0 (1,6-5,8) kW; L=360-840m3/ora, 220V, N=0,038 
kW; cu telecomanda Mitsubishi MFZ-KJ50VE2 sau 
analogic 

44 

Bloc exterior. Capacitate incalzire 3,4 (1,2-4,6) kW; 
Capacitate racire 2,5 (0,5-3,4) kW; Putere electrica 
220V, N=0,77 kW; Mitsubishi MUFZ-KJ25VEHZ / 
Bloc interior montat pe podea. Qt= 3,4 (1,2-4,6) kW; 
Qx=2,5 (0,5-3,4) kW; L=230-580m3/ora, 220V, 
N=0,016 kW; cu telecomanda Mitsubishi MFZ-
KJ25VE2 sau analogic 

buc 

1.00 

  

45 

Bloc exterior. Capacitate incalzire 8,6 (3,4-10,7) kW; 
Capacitate racire 7,2 (3,7-8,8) kW; Putere electrica 
220V, N=2,28 kW; Mitsubishi MXZ-4E72VA sau 
analog 

buc 

1.00 

  

46 

Bloc interior montat pe perete. Qt= 3,2 (1,0-4,1) kW; 
Qx=2,5 (0,9-3,4) kW; L=190-540m3/ora, 220V, 
N=0,023 kW; cu telecomanda Mitsubishi MSZ SF 25 
sau analogic 

buc 
4.00 

 
  

47 

Bloc exterior. Capacitate incalzire 16 (5,7-18) kW; 
Capacitate racire 13,4 (6,2-15,0) kW; Putere electrica 
380x3в, N=4,98 kW; Mitsubishi PUHZ-ZRP140YKA3 
sau analogic 

buc 
1.00 

 
  

48 
Bloc interior montat pe perete. Qt= 5,0 kW; Qx=4,6 kW; 
L=540-720m3/ora, 220V, N=0,04 kW; Mitsubishi PKA-
RP 50 HAL sau analogic 

buc 
3.00 

 
  

49 
Splitter pentru multisisteme 33:333:33 PUHZ-ZRP140 
si telecomanda pentru controlul sistemului MSDT-
111R-E sau analogic 

buc 
1.00 

  

50 

Bloc exterior. Capacitate racire 3,45 kW; Putere 
electrica 220V, N=1,12 kW; Mitsubishi MU-GF35VA / 
Bloc interior montat pe perete. Qx= 3,45 kW; L=280-
620m3/ora, 220V, N=0,043 kW; Mitsubishi MS-
GF35VA sau analogic 

buc 

1.00 

  

51 

Bloc exterior. Capacitate incalzire 8,6 (3,4-10,7) kW; 
Capacitate racire 7,2 (3,7-8,8) kW; Putere electrica 
220V, N=2,28 kW; Mitsubishi MXZ-4E72VA sau 
analogic 

buc 

1.00 

  

52 

Bloc interior montat pe perete. Qt= 3,2 (1,0-4,1) kW; 
Qx=2,5 (0,9-3,4) kW; L=190-540m3/ora, 220V, 
N=0,023 kW; cu telecomanda Mitsubishi MSZ SF 25 
sau analogic 

buc 
4.00 

 
  

53 

Bloc exterior. Capacitate incalzire 8,6 (3,4-10,7) kW; 
Capacitate racire 7,2 (3,7-8,8) kW; Putere electrica 
220V, N=2,28 kW; Mitsubishi MXZ-4E72VA sau 
analogic 

buc 
1.00 

 
  

54 

Bloc interior montat pe perete. Qt= 3,2 (1,0-4,1) kW; 
Qx=2,5 (0,9-3,4) kW; L=190-540m3/ora, 220V, 
N=0,023 kW; cu telecomanda Mitsubishi MSZ SF 25 
sau analogic 

buc 
3.00 

 
  

55 
Boiler electric V=100 l, N=2kW 220V 
 

buc 
3.00 

 
  

56 
Boiler electric V=50 l, N=1,5kW 220V 
 

buc 
1.00 

 
  

 b) Sistem de ventilare     
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57 

Instalatie de aspirare-refulare de canal cu recuperator de 
caldura a aerului aspirat, ventilatoare de aspirare si 
refulare, filtre de aer N=1,0kW, 220V, "Lossnay" LGH-
200RVXT-E1 
 

buc 
2.00 

 
  

58 

Incalzitor electric a aerului refulare pentru conducte de 
aer rectangulare 500x250mm Puterea electrica 380x3V, 
N=6,0kW 
 

buc 
2.00 

 
  

59 
Supape de ventilare rezistente la inghet 500x200mm, 
electrice si incalzire electrica 220V, N=100x+150W 

buc 
4.00 

 
  

60 
Ventilator de canal pentru conducte rotunde, D=200mm, 
B=330-400m3/ora, H=280Pa, cu motor electric 
N=0.12kW, n=2550 rot/min, 220V, 

buc 
2.00 

 
  

61 
Supapa de inchidere aer, D=250, electric N=25W, 220V 
 

buc 
1.00 

 
  

62 
Supapa de inchidere aer, D=200, electric N=25W, 220V 
 

buc 
1.00 

 
  

 Total Subcapitol 15.3     

 Subcapitol 15.4 Lucrari de reglare-demarare     

 a) Sistem de condiționare      

63 

Testări, verificări, măsurări si punerea in functiune a 
instalatiilor de conditionarea a aerului, inclusiv 
elaborarea raportului tehnic (pașapoarte) 

buc 
17.00 

 
  

 b) Sistem de ventilare     

64 
Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de 
ventilatie 
 

buc 
2.00 

 
  

65 
Reglarea componentelor la instalatiile de ventilatie, 
climatizare si conditionare a aerului, reglarea clapetelor 
de reglaj 

buc 
6.00 

 
  

66 
Masurarea parametrilor in instalatia de ventilatie, 
valorile densitatii, debitului, presiunea, temperatura și 
elaborarea raportului tehnic (pașapoarte pe ramificații) 

buc 
2.00 

 
  

 Total Subcapitol 15.4     

 Total Capitolul 15. x x x  

 
Total Capitolul 16. Sistem interior de apă și 
canalizare 

    

 Subcapitolul 16.1 Sistem de apa potabilă  A1     

 a) Armaturi     

1 Robinet din alama cu sfera tip FE D3/4" buc 3.00   

2 Robinet din alama cu sfera tip FE D1/2" buc 20.00   

3 Robinet din alama cu supapa unire cu filet d=25mm buc 2.00   

4 Robinet din alama cu supapa unire cu filet d=15mm 
(pentru stropit) 

buc 2,00 
 

  

5 Clapeta sens unic tip 601 D25 buc 1.00   

6 Filtru tip Y333 D25 buc 1.00   

 b) Conducte     

7 Conducta de polipropilena d=20x2,8 mm PN10 
 

m 42.00 
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8 Conducta de polipropilena d=25x3,5 mm PN10 
 

m 21.00 
 

  

9 Conducta de polipropilena d=32x4,4 mm PN10 
 

m 8.00 
 

  

10 Conducte din polietelena PEHD SDR11 PN10 d=2(1") 
 

m 3.00 
 

  

11 Tub din otel d=108х4,0 m 2.50   

 Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din 
tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm 

m 71.00 
  

12 Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de 
apa calda sau rece executata din teava din policlorura de 
vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 
16-110 m 

m 71.00 

  

13 Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece 
executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau 
material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm 

10 m 7.10 
   

14 Conducta de polipropilena d=20x2,8 mm PN10 m 42.00   

 c) Materiale și instalații     

15 Piese de fasonare din polipropilena buc 75.00   
16 Tub de izolare ARMAFLEX AF d=35х7,5 m 5.00   
17 Tub de izolare ARMAFLEX AF d=28х7,5 m 4.00   
18 Tub de izolare ARMAFLEX AF d=22х7,5 m 5.00   
19 Tub de protectie din PEHD d=25,0 mm.  m 15.00   

20 Tub de protectie din PEHD d=32,0 mm. m 6.00   

21 Materiale pentru fixare kg 10.00   
 Total Subcapitolul 16.1     

 Subcapitolul 16.2 Sistemul de apa calda T3     

 a) Armaturi     
22 Robinet din alama cu sfera tip FE D1/2" buc 20.00   

23 Robinet din alama cu sfera tip FE D3/4" buc 1.00   

 b) Conducte     
24 Conducta de polipropilena ф20x3,4 mm PN20 m 39.00   
25 Conducta de polipropilena ф25x4,2 mm PN20 

 
m 3.00 

 
  

26 Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din 
tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm 

m 42.00 
 

  

27 Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de 
apa calda sau rece executata din teava din policlorura de 
vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 
16-110 mm 

m 42.00 
 

  

28 Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece 
executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau 
material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm 

10 m 4.20 
   

 c) Materiale si instalatii     
29 Piese de fasonare din polipropilena buc 65.00   
30 Tub de izolare ARMAFLEX AF ф22х7,5 m 5.00   
31 Baterie pentru dus cu coloana stationara si duza buc 2.00   
32 Tub de protectie din PEHD d=25,0 mm. m 16. 00   
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33 Materiale pentru fixare kg 10.00   

 Total Subcapitolul 16.2     

 Subcapitolul 16.3 Sistemul de canalizare C1     

 a) Armaturi     

34 Robinet din alama cu sfera tip FE D1/2" 
 

buc 
2.00 

 
  

 b) Conducte     
35 Conducta de canalizare PP DN110 m 42.00   
36 Conducta de canalizare PP DN50 m 22.00   
37 Conducta de canalizare PP DN160 m 21.00   

38 Efectuarea probei de etanseitate si functionare a 
instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, 
pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, 
neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta 
ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv 

10 m 6.40 
 

  

39 Efectuarea probei de etanseitate si functionare a 
instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, 
pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, 
neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta 
ductila teava avind diametrul de peste 100 mm 

10 m 2.10 
 

  

 c) Materiale si instalatii     
40 Piesa de fasonare din PP pu canalizare buc 136.00   
41 Vas pentru closet, complet echipat, din portelan sanitar, 

asezat pe pardoseală, cu rezervorul de apă montat pe 
vas, la înaltime sau semiinaltime, avînd sifonul interior 
tip S 

buc 2.00 

  

42 Lavoar din portelan sanitar, avînd teavă de scurgere din 
plumb, montat pe console fixate pe pereţi din zidarie  

buc 10.00 
  

43 Baterie cromata p/u lavuar 1/2" buc 10.00   
44 Cabina de dus din fonta emailată sau polimetacril, 

rectangulară cu dimensiunile 90x90cm 
buc 2.00 

  

45 Chiuvetă din fontă emailată, avind teava de scurgere din 
material plastic, montat pe pereţi din zidărie de caramida  
(chivetă cu o sectie) 

buc 1.00 
  

46 Sifon de pardosea cu iesire verticala D110mm HL317 buc 6.00   
47 Clapeta de aer D110  HL900N sau analog buc 2.00   

48 Clapeta de aer D50  HL900N sau analog buc 2.00   

49 Mufa antifoc D110  ППМ-110 sau analog buc 3.00   
50 Mufa antifoc D50  ППМ-110 sau analog buc 1.00   
51 Materiale pentru fixare kg 10.00   

 Total Subcapitolul 16.3     

 Subcapitolul 16.4  Utilaj, inclusiv montarea      

52 Contoare de apa rece, avind diametrul de -15 mm buc 1.00   

53 Uscătoarelor de mîini, inclusiv Instalarea  buc 2.00   

54 Suportului pentru hârtie de veceu, inclusiv instalarea  buc 2.00   

55 Suportului pentru prosoape de hârtie, inclusiv instalarea buc 4.00   

56 Baterie amesticătoare cu braț basculant (deschidere cu buc 2.00   
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cotul) pentru lavoar 

57 Instalarea Dozatoarelor de săpun, inclusiv instalarea buc 4.00   

58 Stingătoarelor de incendiu, inclusiv instalarea pe pereți buc 10.00   

 Total Subcapitolul 16.4     

 Total Capitolul 16. x x x  

 
Capitolul 17. Rețele exterioare de apă și 
canalizare 

    

 Subcapitolul 17.1 Lucrări de terasamente     
1 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 

mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate 
naturala descarcare in depozit teren catg. II. 

100 m3 1,305 
   

2 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 
mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate 
naturala descarcare auto teren catg. II. 

100 m3 0,158 
   

3 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 5 km 

t 26,780 
 

  

4 Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 
1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, 
cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, 
trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte 
coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu 

m3 4,390 
 

  

5 Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa 
sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de 
izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate 
cu nisip 

m3 13,500 
 

  

6 Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de 
pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren mijlociu 

m3 134,890 
 

  

7 Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate 
in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv 
udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm 
grosime pamint necoeziv 

m3 33,860 
 

  

8 Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu-se din pamint necoeziv 

100 m3 1,010 
 

  

 Total Subcapitolul 17.1     
 Subcapitolul 17.2 Rețele exterioare de apă     
 a) Armaturi     

9 Robinet din alama cu supapa unire cu filet d=25mm buc 1.00   

 b) Conducte     

10 Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu 
apa montata in sant, cu diametrul de 32 mm. PEND 
SDR11 PN10 d=32 (1") 

m 72.00 

   

11 Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, pentru 
protectia conductei, tubul avind Dn 108x4,0 mm 

m 22.50 
  

12 Proba de presiune a conductelor din polietilena montate 
in transee pentru retelele de alimentare cu apa si 

m 72.00 
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canalizare, cu diametru  pina la 100 mm  

 c) Materiale si instalatii      

14 Mufa compresiune D32 buc 2.00   

15 Piesa de bransare intarita d=50x1" buc 1.00   

 Total Subcapitolul 17.2     

 Subcapitolul 17.3  Sistema de canalizare C1     

 a) Conducte     

16 Conducta de canalizare PP DN160 m 3.00   

17 Montarea tuburilor din PVC, ingropate la o adincimea 
de pina la 2 m, tuburile avind diametrul de 160 mm 

m 41.00 
  

18 Proba de presiune a conductelor din polietilena montate 
in transee pentru retelele de alimentare cu apa si 
canalizare, cu diametru  pina la 100 mm 

m 44.00 

   

 b) Materiale si instalatii     
19 Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton 

armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) 
cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 

m3 0.90 

   

20 Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 
vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru 
canalizare, in teren fara apa subterana. (КЦД-10 2buc, 
КЦ-10-3 4buc, КЦП1-10-1 2buc, КЦО-1 2buc, Capac T 
D800mm 2buc) 

buc 2.00 

 
  

21 Montarea capacelor din fontă-beton cu piesa-suport, la 
caminele de vizitare al instalatiilor de alimentare cu apa 
si canalizare, carosabil tip Т 

 

buc 

 

4.00 
  

 Total Subcapitolul 17.3  x x x  

 Total Capitolul 17 x x x  

  Capitolul 18. Rețelel electrice exterioare     

 Subcapitolul 18.1. Lucrari de constructie 
 

  
  

1 

Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe 
de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de 
inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara 
sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte 
tare 

m3 
49.10 

 
  

2 
Nisip 
 

m3 
8.50 

 
  

3 
Caramida 
 

buc 
667.00 

 
  

4 
Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la 
stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu 
pamint provenit din teren usor sau mijlociu 

m3 
40.60 

 
  

5 
Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de 
pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 

m3 
10.50 
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pamintul provenind din teren mijlociu 

6 
Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor 
LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton 
armat cu un singur picior 

buc 
3.00 

 
  

7 
Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV 
cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (CB-95) 

buc 
1.00 

 
  

8 
Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV 
cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o 
proptea (CB-105) 

buc 
1.00 

 
  

9 

Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevii de 
protectie pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu 
ajutorul frezei, tevile de protectie avind diametrul 
exterior Dn pina la 324 mm 

m 
27.00 

 
  

10 

Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor 
LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, manual 
(Conductor din aluminiu/otel neizolat cu sectiunea 
70mm2) 

1 km 
0.04 

 
  

11 
Conductor din aluminiu/otel neizolat cu sectiunea 
70mm2 
 

m 
40.00 

 
  

12 
Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, 
pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu 
impanare si innoiroire 

m3 
18.68 

 
  

13 

Cofraje din panouri din metal sau din placaj dur de 15 
mm, pe structură metalică, inclusiv elementele de fixare 
şi  sprijinire, pentru turnarea betonului în plansee  

m2 26.70   

14 
Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm 
inclusiv in fundatii izolate 

kg 
17.48 

 
  

15 
Armaturi din otel beton  PC 52 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 
inclusiv in fundatii izolate 

kg 
376.60 

 
  

16 
Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 
monolit: cu greutatea sub 10 kg 

kg 
180.40 

 
  

17 

Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, 
beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat 
clasa B15 F50 
 

m3 
12.40 

 
  

 Total Subcapitolul 18.1     

 Subcapitolul 18.2 Lucrăride montaj electric     

18 
Traversa pe stilp 
 

buc 
3.00 

 
  

19 
Traversa TM 21.00 
 

buc 
1.00 

 
  

20 Traversa TM 8 
 

buc 
1.00 

  

21 
Extensia traversa TC 2 
 

buc 
1.00 

  

22 
Cirlig de perete, simplu 
 

buc 
12.00 

 
  

23 
Jug  X1 
 

buc 
1.00 

  

24 Consola PA1 buc 1.00    
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25 
Consola PA2 
 

buc 
1.00 

  

26 
Consola K1 
 

buc 
3.00 

 
  

27 
Scoaba KM3 
 

buc 
3.00 

 
  

28 
Conductor de legtare la pamant ЗП1 
 

m 
3.00 

 
  

29 
Izolator de trecere cu flansa ovala sau patrata, tensiune 
pina la 10 kV (Izolator ШФ20-8) 

buc 
4.00 

 
  

30 Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate 
puncte de fixare: 1 (Izolator de intindere ПС-70Е) 

buc 
13.00 

 
  

31 
Capac K-6 
 

buc 
2.00 

 
  

32 
Fixarea conductorului 
 

buc 
1.00 

 
  

33 Clema conexiune ПА 
 

buc 
9.00 

 
  

34 
Clema А1А 
 

buc 
3.00 

 
  

35 
Clema А2А 
 

buc 
6.00 

 
  

36 
Clema de intindere НБ-2 
 

buc 
6.00 

 
  

37 
Clema de sustinere ПГН-2-6 
 

buc 
1.00 

 
  

38 
Urechiusa de suspensie У1-7-16 
 

buc 
7.00 

 
  

39 
Jug intermediar ПРТ-7 
 

buc 
6.00 

 
  

40 Veriga СРС-7-17 
 

buc 
7.00 

 
  

41 
Mufa КН 
 

buc 
1.00 

  

42 
Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV 
 

set 
1.00 

  

43 Deconector cu o tija, tensiune pina la 10 kV, curent pina 
la 1000 A 

buc 
3.00 

 
  

44 
Transformator cu trei faze de 35 kV, putere, kV А: 250 
 

buc 
1.00 

  

45 
Substatia de transformatori completa, tensiune pina la 10 
kV, cu transformator, putere pina la 400 kV А 

buc 
1.00 

  

46 
Executarea patului pentru un singur cablu in transee 
 

100 m 
1.00 

 
  

47 
Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-
01-142-1 

100 m 
3.00 

 
  

48 
Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui 
singur cablu 

100 m 
1.03 

 
  

49 
Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a 
fiecarui cablu urmator 

100 m 
3.10 

 
  

50 Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara 
fixari, masa 1 m pina la: 3 kg 

100 m 
2.60 

 
  

51 Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 100 m 0.40   
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1 m pina la: 3 kg  

52 

Conductor din aluminiu/otel neizolat cu sectiunea 
70mm2 (Cablu din aluminiu de medie tensiune, cu o 
singura faza, manta din polietilena (PE). Tensiunea 
nominala: 6/10 kV .. 20/36 kV. Conductoare mutifilare 
din aluminiu, rasucite si compactizate. Ecranare din 
sarma de cupru; banda de cupru; strat separator. 
Sectiunea 
ecranului de 16 mm#2. Manta din polietilena neagra cu 
sectiunea 1*70) 

m 
300.00 

 
  

53 
Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara 
fixari, masa 1 m pina la: 13 kg 

100 m 
0.50 

 
  

54 

Cablu electric de putere, bronat cu conductoare din 
aluminiu, izolatia externa este confectionata din 
polietilena reticulata (XLPE) si cu strat de protectie de 
tip BBSP. Stratul de bronare este confectionat din doua 
benzi de otel sau zinc. Stratul exterior de protectie este 
confectionat din furtun de polietilena. Se utilizeaza 
pentru montare in sol, cu sectiunea 4*150 

m 
60.00 

 
  

55 
Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 
1 m pina la: 13 kg 

100 m 
0.14 

 
  

56 
Cablu de alimentare cu conductori din aluminiu, izolati 
in PVC, cu manta din PVC de inflamabilitate scazuta, cu 
sectiunea 4x185mm2 

m 
4.00 

 
  

57 
Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara 
fixari, masa 1 m pina la: 1 kg 

100 m 
0.50 

 
  

58 

Cablu de fotra cu fire din cupru, cu izolatie din PVC, cu 
izolatie interioara si cu un furtun de protectie dintr-un 
compus de polimeri, ce cu contin halogeni cu lenti 
blindate din aluminiu, cu cantitate redusa 
de emanare a fumului si gazelor in caz de incendiu, cu 
sectiunea: 3*1.5mm2 

m 
10.00 

 
  

59 

Cablu electric de putere, bronat cu conductoare din 
cupru, izolatia externa este confectionata din polietilena 
reticulata (XLPE) si cu strat de protectie de tip BBSP. 
Stratul de bronare este confectionat din doua benzi de 
otel sau zinc. Stratul exterior de protectie este 
confectionat din furtun de polietilena. Se utilizeaza 
pentru montare in 
sol, cu sectiunea: 3*2.5 

m 
10.00 

 
  

60 

Cablu electric de control, conductoare din cupru, izolatia 
externa este confectionata din polietilena reticulata 
(XLPE) si cu strat de protectie de tip BBSP. Stratul 
exterior de protectie este confectionat din furtun de 
polietilena. Se utilizeaza pentru montare in sol, cu 
sectiunea: 10*1.0 mm2 

m 
30.00 

 
  

61 

Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 
conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui 
conductori, pina la: 240 mm2 (Mufa terminala pentru 
cablu 3x240, 10kV ГОСТ 13781,0-86) 

buc 
2.00 

 
  

62 

Manson de cuplare, din plumb, cu carcasa de protectie, 
pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, cu umplerea 
carcasei cu masa, sectiunea conductorilor, pina la: 240 
mm2 (Mufa intermediara pentru cablu 1x240, 10kV 
ГОСТ 13781,0-86) 

buc 
3.00 
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63 

Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 
conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui 
conductori, pina la: 240 mm2 (Mufa pentru cablu 
1x240) 

buc 
6.00 

 
  

 Total Subcapitolul 18.2     

 Subcapitolul 18.3 Utilaje și echipamente     

64 
Limitator de supratensiuni ОПН-10 
 

buc 
3.00 

 
  

65 Separator cu siguranta fuzibila CUT-OUT 
 

buc 
3.00 

 
  

66 
Post de transformare de tip ghetreta, schema electrica la 
partea de IT-Terminal, Ptr= 160kVa Conexiuine 
CABLU partea JT si IT 

buc 
1.00 

 
  

67 
Transformator trifazat cu racire in ulei S=160KVA 
10/0.4kV, schema Y/Z0 

buc 
1.00 

 
  

68 

Generator cu carcasa autoventilare, fara perii, sincron, 
autoreglare a turatiei, cu protectie impotriva umeditatii, 
toba esapament pentru uz antivibratie, rezervor integrat, 
sistem electric, baterie 50 Hz, alternor, usi de acces 
blocabile cu cheia, filtru de combustibil, controller 
autopornire, intrerupator circuit, buton oprire urgenta, 
conexiune pentru panou AAR, insonorizat, cu parametrii 
electrici S=160kVA/P=125kW, 400/230V, 50Hz, 
Cosf=0.8, Intreruptor circuit cu reglaj electronic 250A, 
turatie motor 1500rpm, autonomie mai mare de 6ore. 

buc 
1.00 

 
  

69 
Limitator de supratensiuni ОПН-10 
 

buc 
3.00 

 
  

70 

Execuţia masurarilor, verificarilor, încercărilor şi 
testărilor de laborator a sistemului electric exterior, cu 
elaborarea documentatei de execuţie, conform 
prevederilor normative și cerințelor Inspectoratului 
Energetic 

set 1.00   

 Total Subcapitolul 18.3     

 Total Capitolul 18     

 Capitolul 19. Echipament tehnologic şi mobilier     

1 

Cântar cu platforma cu diap.  3-150 кg  
Dim.400х600х1000мм N =0,08кWt; 
Capacitate maximă de cântărire, kg 150 
Capacitate minimă de cântărire, gr 200 
Intervalul de verificare (d=е), gr 10/20 - 20/50 
Dimensiunea platformei, mm 350-400 x 500-550 
Tastiera 6-8 taste 
Display Operator 6 biţi LCD / iluminare albă 
Temperatura de operare, °С De la -5 până la +40°С 
Tensiunea de alimentare ~220 W, 50 Hz +/-2% 
Acumulator 6 V, 4 A 
Autonomie min.150 ore 
Greutate 12-14 kg 
Clasa de precizie min. III 

buc 
2.00 

 
  

2 

Masa oficiu Dim.1400х600х850мм 
comodă cu uşă + comodă cu 4 sertare + poliţă pentru 
calculator + poliţă pentru tastatură, plus o secţiune 
perpendiculară care îi da forma literei T,    Corp PAL 

buc 
8.00 
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18mm, Top PAL 22 mm finisat cu cant ABS 2mm 

3 
Calculator+monitor, 1f, N=0.3 kW 
 

buc 
7.00 

 
  

4 
Imprimantă multifuncțională 1f,220; N=0,3 kW 
 

buc 2.00   

5 

Scaun oficiu , Dim .800х900х930 мм  
rama metalică din crom, şezutul şi spate moale, tapitara 
şezutului din poliuritan şi piele artificială – de culoare 
neagră, grosime de 5-7 mm. 

buc 
10.00 

 
  

6 

Frigider cu sectie de congelareN= 0.7 кWt. 
Dim.600х600х2030 мм 
Dezgheţare frigider No Frost 
Dezgheţare congelator No Frost 
Tip control electromecanic 
Capacitate totala,  250-3001 
Capacitate frigider, 200-250 l 
Capacitate congelator, 30-50 l 
Clasa de eficienţă energetică A+ 
Culoare alb 

buc 
4.00 

 
  

7 

Dulap pentru vesela de laborator Dim: 
850x430x1820mm, КДЛ-455.26  
Corp PAL 22 mm – ABS 2 mm (PAL importat de 
calitate înaltă, rezistent la acţiunile de scurtă durată ale 
dizolvanţilor, temperaturilor înalte). Prevăzut cu 
picioruşe reglabile. 

buc 
2.00 

 
  

8 
Raft de aluminiu cu polițe perforate,    Dim :1200 х 400 
х 2000мм  

buc 
3.00 

 
  

9 

Masa de laborator –chimica, Dim.1200х600х850mm 
Carcasa metalică din profil de oţel de formă 
dreptunghiulară 60x30x2 mm, suprafaţa de lucru – metal 
inoxidabil. Sunt prevăzute picioare reglabile (0-60 mm). 
Topul din inox, rezistenţă chimică la suprafaţă, 
rezistentă la umiditate şi durabilitate înaltă. Materialul 
suportă prelucrarea igienică multiplă 

buc 
11.00 

 
  

10 

Ferestrău electric pentru taierea blocurilor de carne 
congelata și refrigerată.  
Specificatii: 
Putere, kW 0,5-1 
Tensiune, V 220 
Grosime felie, 4-5 mm  
Dimensiuni, mm 500-600X500-600X850-1200 
Greutate 40-60 kg 
Lățime de tăiere , mm : 300-350 
Lățimea lamei , mm : 6-20 
Lungimea lamei , mm : 2000-2500 

buc 
1.00 

 
  

11 

Scaun elicoidal d=320. h=400/545мм 
Rama metalică din crom, şezutul şi spate moale, tapitara 
şezutului din poliuritan şi piele artificială – de culoare 
neagră, grosime de 5-7 mm  

buc 
4.00 

 
  

12 
Container plastic TC-60 Gab.530x450x950mm 
 

buc 
3.00 

 
  

13 

Reşou electric de masa cu 2 cercuri   
Gab.290х510х95 mm N=3.1  kwt.STEBA IK 200 
 Tip control mecanic 
Tip elementul de încălzire spirală electrică 

buc 
1.00 
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Număr arzătoare 2 
Suprafaţă email 
Culoarea albă 

14 

Ascutitor de cutite tip masă electric 
dim.120х150х140мм N=0,2квт 
Ascuţitor de cuţite - de masă,  dimensiuni 
120х150х140mm N=0,8кwт 
Zgomot redus și siguranță la locul de muncă . 
Iluminarea zonei de lucru. 
Protejat de scântei (ecran transparent). 
 Sursa de alimentare : 220 V 
 Rotație: 2900-3200 rot/min 
 Diametru cerc: 110-130 mm 
 Grosimimea cercului: 12-16 mm 
 Greutate: 3.5-4.5 kg 

buc 
1.00 

 
  

15 

Cuptor cu microunde dim.615х450х650мм N=1.5кwт 
Capacitate, 20-25 l 
Diametru platou rotativ, cm 24-25 
Tip control electronic 
Culoare alb  

buc 
1.00 

 
  

16 

Masa cu 2 chiuvete, dimensiuni 1200х630х800 mm, blat 
+ 2 bazine rezistente la diverse soluţii chimice şi 
temperaturi înalte. Adîncimea bazinului – 16 cm, bazin 
integru fără îmbinări de sudare + stelaj suspendat din 
polipropilenă cu 72 de suporturi de susţinere a veselei 

buc 
2.00 

 
  

17 
Instalatie bactericidă ultravioleta tip perete ОБН-
1502х30 

buc 
2.00 

 
  

18 

Dulap pentru acte. Dim 900х400х1800mm 
Dotate cu 4 uşi, dintre care 2 de sticlă.   Corp PAL 18 
mm – ABS 0,4 mm. secţiile dulapurilor prevăzute pe 
lacăte. Dulap cu poliţe, masa maximă de încărcare a 
poliţelor – 30 kg, poziţionate în aşa mod încît să fie 
comod de amplasat mapele de oficiu. Toate dulapurile 
au posibilitatea de a fi prinse de perete 

buc 
3.00 

 
  

19 

Masă de ședințe pentru 12 persoane, 2000x800x850 mm 
Tabelul top: MDF  
Picioare: Metal  

buc 
1.00 

 
  

20 

Aparat de curățat (pardoseli) cu înaltă presiune cu apă 
rece 
Tensiune, V 220 
Debit transportat (l/h) 200-500 
Presiune (bar/MPa) 30-150 /3-15 
Presiunea maxima (bar/MPa) 185/18,5 
Greutate (kg) 20-25 
Dimensiuni (L x l x H) (mm) 360x375x925 
Accesorii standarte 
Pistol de pulverizat manual  
Furtun de înalta presiune, 10 m 
Lance 

buc 
1.00 

 
  

21 

Dulap pastrare solutii pentru dezinfectiedim. 
1050х450х800mm 
Corp PAL 22 mm – ABS 2 mm (PAL importat de 
calitate înaltă, rezistent la acţiunile de scurtă durată ale 
dizolvanţilor, temperaturilor înalte). Prevăzut cu 
picioruşe reglabile. 

buc 
1.00 
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22 
Cuvă (din oțel inoxidabil) pentru soluții dezinfectante 
pentru picioare Gab. 800x500x150mm 
Dotata cu furtun si robinet pentru apa 

buc 
1.00 

 
  

23 
Fotoliu  dim.850х850х900mm, şezutul şi spate moale, 
tapitara şezutului din poliuritan şi piele artificială – de 
culoare neagră  

buc 
3.00 

 
  

24 
Masuta pentru reviste,  laminat, 800x800x500 mm 
 

buc 
2.00 

 
  

25 

Tocator de carne electric. dim.400х500х500мм  
N=2.0кwт 
Capacitate tocare, кg/min 1.5-2 
Funcţie Revers         
Culoare alb  

buc 
1.00 

 
  

26 

Raft  dim.1000х400х2500mm 
Corp PAL 18 mm – ABS 0.4 mm. masa maximă de 
încărcare a poliţelor – pînă la 30 kg. poliţele poziţionate 
în aşa mod încît să fie comod de amplasat mapele de 
oficiu  

buc 
5.00 

 
  

27 

Cântar comercial electric dim.400х500х250мм 
N=0.13кwт 
0,1-30  kg, Afisaj LCD cu retroiluminat cu 6 cifre.  
Alimentare cu acumulatori 4 Vcc (aprox. 100 h 
autonomie) si adaptor retea 230 Vca 
Diviziuni – 1 gr. 
Senzitivitate – 0,1 gr 

buc 
2.00 

 
  

28 
Sterilizator pentru instrumente cu conectare 1/2'' N=1.0 
kW 
 

buc 
2.00 

 
  

29 

Canapea, şezutul şi spatele moale, tapițarea şezutului din 
poliuretan şi piele artificială – de culoare neagră/sau 
material 
Dim. 1900x1050x650x mm, 

buc 
1.00 

 
  

30 

Pulverizator din spate- 0,0185 Pulverizatoare 
profesionale ce se pot purta in spate, cu un volum de 
umplere de 15- 20L. Tip pompa: membrane Capacitate 
rezervor de solutie: 15- 20 litri Presiunea maxima de 
pulverizare: 4 bari Lungimea tijei de pulverizare: 50 cm 
Greutate proprie: 5-6 kgmasă: 8-9 kg 
dimensiuni: 350 x 465 x 595 mm 

buc 
1.00 

 
  

31 

Dulap pentru haina de lucru dim. 350х550х1800mm 
destinaţia: păstrarea hainelor în încăperile de laborator. 
Dulap prevăzut cu – orizontale pentru acoperăminte de 
cap, orizontale – suport pentru încălţăminte, bare haine – 
separate pe verticală, 2 cuiere pe fiecare dintre laterale. 
Dulap pe lacăt Partea superioară a uşii – găuri pentru 
aerisire. Uşa PAL – ABS 2 mm, perete-spate PFL, 
mînere metalice. 

buc 
8.00 

 
  

32 

Dulap pentru haina de lucru murdare габ. 
800х450х1800mm 
 destinaţia: păstrarea hainelor în încăperile de laborator. 
Dulap prevăzut cu – orizontale pentru acoperăminte de 
cap, orizontale – suport pentru încălţăminte, bare haine – 
separate pe verticală, 2 cuiere pe fiecare dintre laterale. 
Dulap pe lacăt Partea superioară a uşii – găuri pentru 
aerisire. Uşa PAL – ABS 2 mm, perete-spate PFL, 
mînere metalice. 

buc 
1.00 
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33 
Instalatie bactericida ultravioleta N=0.1kW/УБУ-200/ 
 

buc 
1.00 

 
  

34 

Aparat electric de prins insect. Aparatul emite raze 
UltraViolete pentru a atrage insectele, pe cand grilajul 
metalic, traversat de un curent electric cu voltaj crescut 
omoara instantaneu insectele. Aparatul poate fi fixat de 
carligul aflat in partea superioara a acestuia, la o distanta 
de min. 1 - 1,5 metri de o alta sursa de lumina. 
Date tehnice 
Sursa alimentare: 220V 
Voltaj grila: 800V 
Unghiul de propagare: 360º 
Tuburi: 1 x 6W 
Suprafata de eficienta: 10 m² 
Greutate: 0,6-1 kg. 
Dimensiuni: 14 x 14 x 33 cm 

buc 
2.00 

 
  

35 
Televizor 1f. 220; N=0.3kW 
 

buc 
1.00 

 
  

36 

Set masa pentru cantină cu 4 scaune 
dim.850х850х700mm 
Tabelul top: MDF  
Picioare: Metal  

set 
2.00 

 
  

37 

Plită electrică de gatit de uz casnic cu cuptor electric 
габ.550х550х800mm N=5,45квт 
Capacitate cuptor, 60-70 l 
Tip control mecanic 
Tip elementul de încălzire spirală electrică 
Număr arzătoare 4 
Suprafaţă email 
Dimensiuni (ÎxLxA), 850x500x600 mm 
Culoare alb 
N=5,45квт 

buc 
1.00 

 
  

38 

Masina de spalat cu uscătorie 1ph dim.600х550х850мм 
N=2,3кwт  WDS 1063М  
Capacitate de încărcare, kg 7-8  
Viteza maximă de centrifugare, rpm 1000  
Clasa de eficienţă energetică A  
Clasa de eficienţă la spălare A  
Consum de apă în program, l/ciclu 48-50  
Tip control-electronic,Display. 

buc 
1.00 

 
  

39 Masă de călcat pliabilă dim.1250х450х800mm  buc 
1.00 

 
  

40 

Mașină de uscat rufe, Tip control electronic, Display, 
Tip maşina de uscat condensator, Încărcare maximă 
(bumbac), kg 8- 9; Dimensiuni (ÎxLxA), 850x600x650 
mm; Culoare alba. Mașină de uscat rufe, Tip control 
electronic, Display, Tip maşina de uscat condensator, 
Încărcare maximă (bumbac), kg 8- 9; Dimensiuni 
(ÎxLxA), 850x600x650 mm; Culoare alba. 

buc 1.00   

41 

Hotă de bucătărie, tip camin_ Moduri de operare 
evacuare+circulare; Lăţimea de încorporare, cm 60; 
Număr de motoare 1; Capacitate maximă de evacuare, 
m³/h 600; Tip control mechanic; Număr de viteze 3. 

buc 1.00   

42 
Canapea dim. 1850х850х800 mm, şezutul şi spate 
moale, tapitara şezutului din poliuritan şi piele artificială 
– de culoare neagră/sau material  

buc 
2.00 
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43 

Electrostivuitor, dimensiuni 2980х1110х2070mm, 24 
volți, înălțimi de ridicare de pînă la 6 metri, manipularea 
sarcinilor de la 1,5 la 2 tone, treapta joasa de acces, 
schimbarea facila a bateriei, controlul catargului, 
sincronizator la virare, reducerea vitezei la intoarcere; 
Capacit. Acumulatorului (Ah) 900.  

buc 
1.000 

 
  

44 

Motopulverizator portabil 
capacitate rezervor chimicale: 20-25 l 
capacitate rezervor combustibil: 0,8-1 l 
motor: 20-25 cm3, în 2 timpi, răcit cu aer 
putere nominală: 0,5-0.7 kW/7000 rpm 
presiuni de lucru: 0,7 - 2,1  MPa 
debit lichide: 7-8 l/min 
masă: 8-9 kg 
dimensiuni: 350 x 450 x 600 mm   

buc 1.00   

45 

Masa oficiu. Dim. 1200x650x850 mm,  comodă cu uşă 
+ comodă cu 4 sertare + poliţă pentru calculator + poliţă 
pentru tastatură,    Corp PAL 18mm, Top PAL 22 mm 
finisat cu cant ABS 2mm 

buc 1.00   

46 

Fotoliu de oficiu cu rotile.  Şezutul  şi spate moale, 
tapițară şezutului din poliuretan şi piele artificială  – de 
culoare neagră. Dim. 480x430x800 mm, rama metalică 
din crom. Cotiere din plastic. Înălțimea reglabilă a 
locului de șezut. 

buc

6.00   

47 

Racitor de aer pentru camere de congelare incalzire 
ventilatoare, tava izolata dim.220x630x685 h mm, 
greutate 148kg, 400V/3ph/50hz, cant de vent 3 buc. 
Diam. ventilatoarelor Ф400mm, pas lamele=7mm, 
Qq=10kW, DT1=7K 
 

buc 
1.00 

 
  

48 

Grup frigorific carcasat Dim. 1900x1100x1950mm, 
Greutate 644kg, Cantitatea vent.2 buc, Diam. Ф630mm, 
Ne=35.2 kW,2 compresoare BITZER model 4NES-14Y 
(1 functiune+1 de rezerva) 
 

buc 
1.00 

 
  

49 

Racitor de aer pentru camere refrigerare dim. 
220x630x685h mm, greutate 148kg, 400V/3ph/50hz, 
cabt. de vent 3buc, diam. vent d=400mm, pas 
lamele=7mm, Qq=12kW, DT1=8K 
 

buc 
1.00 

 
  

50 

Grup frigorific carcasat Dim. 1900x1100x1950mm, 
Greutate 542kg, Cantitatea vent.2 buc, Diam. Ф630mm, 
Ne=20.6 kW, 2 compresoare BITZER model 4CES-6Y 
(1 functionare+1 de rezerva) 
 

buc 
1.00 

 
  

51 

Racitor de aer pentru camere refrigerare dim. 
220x630x685h mm, greutate 148kg, 400V/3ph/50hz, 
cabt. de vent 3buc, diam. vent Ф400mm, pas 
lamele=7mm, Qq=12kW, DT1=8K 
 

buc 
1.00 

 
  

47 

Grup frigorific carcasat Dim. 1900x1100x1950mm, 
Greutate 542kg, Cantitatea vent.2 buc, Diam. Ф630mm, 
Ne=20.6 kW, 2 compresoare BITZER model 4CES-6Y 
(1 functionare+1 de rezerva) 
 

buc 
1.00 
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52 
Tablou electric automatizare agregat congelare 
 

buc 
1.00 

 
  

53 
KIT DE LEGATURA- Trasee frigorifice si electrice, 
agregat de congelare si refrigerare, in limita a 9m 
 

buc 
3.00 

 
  

54 
Tablou electric automatizare agregat refrigerare 
 

buc 
1.00 

 
  

55 
Masa de birou  pentru veterinar. LxBxH 
1200x650x850mm 

buc 
1.00 

 
  

56 
Pervaz-masă 
Dim.1900x300x1200 mm 
Plastic. Culoare alba. 

buc 
2.00 

 
  

57 
Seif metalic pentru documente, dimensiuni 
1500x600x500mm  

buc 1.00   

 Total Capitolul 19 x x x  

 Total Capitole 1÷ 19 x x x  

 Capitol 20 Lucrări neprevăzute     

 
Lucrări neprevăzute 2.5% de la totalul pe capitole 
1÷ 19 

    

 Total Capitolul 20 x x x  

 TOTAL DFVIZ x x x  

 

 

OFERTANT:                                                                    
Denumirea firmei                                        ________________________________________                          

Semnataură autorizată                               ________________________________________ 
                                                                                     (nume, prenume, funcţia) 

L.Ș. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modelul-C                                                                                                  Aprobat: 

________________________________ 
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CALCULATIA Nr.10-88(1)    (exemplu) 
pentru demolarea peretilor de zidarie 

 

Nr 
crt. 

Denumire lucrari şi cheltuieli 
U.M

. 
Cantitate

a 
Preţ pe U.M. 

(lei) 
Preţ total 

(lei) 
0 1 2 3 4 5 

 1. Cheltuieli directe     
1 Demolarea pereţilor de zidărie cu 

mijloace mecanice şi manuale  
m3    

2 Taierea zidăriei cu masina cu discuri 
diamantate 

ml    

3 
Manopera (zidar, muncitor deservire 
utilaje)  

h-
om 

  

4 
Motocompresor (sau electric) mobil de 
aer de joasa presiune  

h-ut   

5 Ciocan pneumatic 8-15 kg h-ut   
6 Macara  h-ut   
7 Masina de taiat cu discuri abrazive h-ut   

8 
Disc armat cu segm. diamant crest. 
larg. d=400 mm  

buc   

 Total cheltuieli directe  
 2. Celtuieli indirecte %   
 Asigurare medicală şi socială %   
 Cheltuieli de transport %   
 Cheltuieli depozitare %   
 Cheltuieli de regie %   
 Beneficiu de deviz %   
 Alte chelduieli indirecte    
 Total cheltuieli indirecte    
 Total  costul - 1m3   

(1) Numărul calculaţiei (10-88 va corespunde: (10) - numărului Capitolului (Subcapitolului) din deviz;   
                                                                         (88) – numărul articolului din deviz;                                                        
(2) Calculaţia se va întocmi pentru unitatea de măsură din deviz;  
(3) La calculație se va anexa copia facturii la materiale. 

 

OFERTANT:                                                                    
Denumirea firmei                                        ________________________________________                          

Semnataură autorizată                               ________________________________________ 
                                                                                     (nume, prenume, funcţia) 

L.Ș.  
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Capitolul VIII - Condiţii Speciale ale Contractului 

 

A. Generalități 

CGC 1.1 (d) Instituţia de finanţare este: Asociația Internațională de Dezvoltare 

CGC 1.1 (s) Beneficiarul este: Unitatea Consolidată pentru Implementarea şi 
Monitorizarea proiectelor în domeniul Agriculturii, finanţate de 
către Banca Mondială în numele Ministerul Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale şi Mediului al Republicii Moldova 

CGC 1.1 (v) Data preconizată pentru finalizarea tuturor Lucrărilor este: 30 aprilie 
2020.  

Perioada totală de executare a lucrărilor este de: 8 (opt luni) 
calendaristice. 

CGC 1.1 (y) Managerul de Proiect este  
Numele: Dl Ion Raileanu   
 Adresa: str. Cahul, Chișinău, Republica Moldova 
 Numele persoanei autorizate: Dl Ion Raileanu 
În cazul extinderii datei preconizate pentru finalizarea lucrărilor sau 
majorării Prețului Contractului, aceste modificări vor întra în vigoare 
doar după semnarea de către părțile a amendamentului la contract. 

CGC 1.1 
(aa) 

Amplasamentul se află la Postul vamal Sculeni și este definit în 
desenele nr.  1. Plan General 

CGC 1.1 
(dd) 

Data de începere este: 5 septembrie 2019 

CGC 1.1 
(hh) 

Lucrările constau din Lucrări de construcţie al Punctului de 
Inspecţie la Frontiera Sculeni 

CGC 2.2 Finalizările pe secţiuni sunt: Nu 

CGC 2.3(i) Următoarele documente mai fac parte din Contract: N/A 

CGC 3.1  Limba Contractului este: limba Română.  

Legea aplicabilă Contractului este legea Republicii Moldova  

CGC 8.1 Graficul altor Contractanţi: N/A 

CGC 13.1 Sumele minime de asigurare și franşizele deductibile sunt: 

(a) pentru pierderea sau deteriorarea Lucrărilor, Instalaţiilor şi 
Materialelor: 100% din suma contractului. 

(b) pentru pierderea sau deteriorarea Echipamentelor: MDL100,000.

(c) pentru pierderea sau deteriorarea proprietăţii (cu excepţia 
Lucrărilor, Instalaţiilor, Materialelor şi Echipamentelor) în 
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legătură cu Contractul MDL500,000. 

(d) pentru vătămarea corporală sau decesul:  

(i) angajaţilor Contractantului: MDL50,000. 

(ii) altor persoane:  MDL50,000. 

CGC 14.1 Datele privind Amplasamentul sunt: Proiectul tehnic pentru construcţie 
al Punctului de Inspecţie la Frontiera Sculeni 

CGC 20.1 Data de preluare a Amplasamentului este: 5 septembrie 2019,  
Punctul de Inspecţie la Frontiera Sculeni 

CGC 23.1 și 
CGC 23.2 

Autoritatea de desemnare pentru Conciliator:  Uniunea constructorilor 
din Moldova 

CGC 24.3 Tariful orar și tipurile de cheltuieli rambursabile pentru Conciliator: 100 
dolari SUA pe zi, fara rambursabile 

CGC 24.4 Instituţia ale cărei proceduri de arbitraj se vor utiliza:  

Orice litigiu decurgînd din sau în legătură cu acest contract, inclusiv 
referitor la încheierea, executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona 
prin arbitrajul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lîngă 
Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova în conformitate 
cu Regulamentul acestei Curţi. Hotărîrea arbitrală este definitivă şi 
obligatorie. Tribunalul arbitral va fi compus din 3 arbitri: cîte unul 
numit de fiecare dintre părţi şi un supraarbitru ales de cei doi arbitri. 
Limba procedurii - româna  

Locul arbitrajului este: Chișinău Republica Moldova 

B. Controlul respectării termenelor 

CGC 26.1 Contractantul va prezenta spre aprobare un Program pentru Lucrări 
în termen de 10 zile de la data Scrisorii de acceptare. 

CGC 26.3 Perioada dintre actualizările Programului este 30 zile. 

Suma reținută pentru prezentarea cu întârziere a Programului 
actualizat este 0,1% din suma contractului. 

C. Controlul calităţii 

CGC 34.1 Perioada de garanţie este: 365 zile. 

D. Controlul costului 

CGC 44.1 Valuta țării beneficiarului este: Lei Moldovenești (MDL) 

CGC 45.1 Contractul nu este supus ajustării preţului conform Clauzei CGC 45.   

CGC 46.1 Proporţia plăţilor reținute este: 5%  
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CGC 47.1 Daunele interese pentru Lucrările sunt 0,1% din Preţul final al fiecării 
compartiment a Lucrărilor (compartimentele sunt determinate în 
conformitate cu devizul de cheltuieli) pe zi. Suma maximă a daunelor 
interese pentru toate Lucrările este 10% din Preţul final al 
Contractului. 

CGC 48.1 Bonusul pentru toate Lucrările: Nu 

CGC 49.1 Plăţile în avans sunt: 10% din suma Contractului și sunt plătite 
Contractantului după după primirea cererii pentru avans şi 
următoarelor garanţii: a) Garanţia bancară pentru Plată în Avans şi b) 
Garanţia pentru buna executare a lucrărilor. Pe parcursul negocierilor 
Contractului valoarea Garanţiei Bancare pentru Plata în Avans va fi 
schimbată în suma exactă. Garanţia pentru Plata în avans va fi 
prezentată în forma indicată în Anexa D, Secţiunea 4 a acestui 
document. Valuta Garanţiei va fi MDL. Avansul se va debursa 
Antreprenorului nu mai târziu de 7 zile de la data semnării 
Contractului, cu condiţia îndeplinirii condiţiilor descrise mai sus.   

CGC 50.1 Suma Garanţiei de bună execuţie este: 

(a) Garanţie la cerere: 5% din suma Contractului. 

E. Finalizarea Contractului 

CGC 53.1 Certificat de constatare a finalizării lucrărilor se emite în forma 
Procesului-verbal la terminare lucrărilor conform legislației în vigoare  

CGC 56.1 Data până la care sunt necesare manualele de exploatare şi 
întreţinere este Data finalizării lucrărilor. 

Data până la care sunt necesare Desene "conform cu execuţia" este 
Data finalizării lucrărilor. 

CGC 56.2 Suma reținută în cazul neprezentării Desenelor ”conform cu execuția” 
și/sau manualelor de exploatare şi întreţinere până la data solicitată 
prin CGC 58.1 este 0,1% din suma Contractului 

CGC 57.2 
(g) 

Numărul maxim de zile este: 70. 

Se 
întroduce 
sub-clausa 
CGC 57.2 (i) 

Contractantul întârzie lucrările pentru o perioadă de mai mult de 28 
zile, în  raport cu termenii stabiliți de Programul actual, iar întârzierea 
nu a fost autorizată de către Managerul de proiect 

CGC 58.1 Procentul aplicat la valoarea lucrării nefinalizate, reprezentând costul 
suplimentar al Beneficiarului pentru finalizarea Lucrărilor, este 15% 
din suma Contractului 
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Invitație pentru prezentarea ofertelor  
05 iulie 2019 

Republica Moldova 
Proiectul Agricultura Competitivă 
Credit Nr.: 5858-MD 
Denumirea Contractului: Construcția Punctului de Inspecţie la Frontiera Sculeni  
Nr. de referință (în conformitate cu Planul de Procurări): MACP/AF-2/CW/NCB-1.9 

1. Republica Moldova a primit un împrumut din partea Băncii Mondiale pentru costul Proiectului 
Agricultura Competitivă și intenționează să aplice o parte din mijloacele acestui împrumut pentru 
plățile efectuate în temeiul Contractului (Contractelor) pentru Construcția Punctului de Inspecţie la 
Frontiera Sculeni. 

2. Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Agriculturii, 
finanțate de Banca Mondială (UCIMPA) în numele Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi 
Mediului al Republicii Moldova adresează o invitație de prezentare a ofertelor sigilate din partea 
ofertanților eligibili pentru Construcția Punctului de Inspecţie la Frontiera Sculeni. 

3. Licitația va fi organizată în temeiul procedurilor de Licitație Națională Competitivă specificate în 
Ghidul Băncii Mondiale Achiziţii de Bunuri, Lucrări și Servicii Non - Consultanță în cadrul 
Împrumuturilor BIRD şi Creditelor și Granturilor IDA de către Împrumutații Băncii Mondiale, ediția 
ianuarie 2011, revizuită Iulie 2014 și este deschisă pentru toți ofertanții eligibili conform definiției din 
Ghid. De asemenea, vă rugăm să studiați prevederile aliniatelor 1.6 și 1.7 privind politica Băncii 
Mondiale cu privire la conflictul de interese.  

4. Ofertanţii eligibili interesaţi pot să obţină mai multe informaţii de la UCIMPA la adresa indicată la 
p.8 și să studieze documentația de licitaţie între orele 09-00 și 17-00. 

5. Un set complet a Documentelor de licitație poate fi descărcat de pe pagina web [www.capmu.md]. 
Ofertanţii trebuie să se înregistreze pentru a participa la Licitaţie prin expedierea unei cereri pe 
adresele de e-mail indicate mai jos. În vederea înregistrării şi respectiv descărcării a documentelor 
de licitaţie se va efectua o plată nerambursabilă în sumă de 200 (două sute) lei. Înregistrarea este 
necesară pentru expedierea întrebărilor de clarificare, a amendamentelor la documentele de licitație 
după caz şi recepţionarea automată a tuturor răspunsurilor aferente. Ca alternativă, un set de 
documente de licitaţie pe suport de hârtie va putea fi achiziţionat de către ofertanţii interesaţi de la 
adresa de mai jos şi în urma plăţii unei sume nerambursabile de 400 (patru sute) lei. Plata va fi 
efectuată prin transfer bancar în contul în lei al UCIMPA după cum urmează: 

UNIT. CONS. IMPLEMENT. PROIE 
Cod fiscal: 19941019 
Plătitor: MF – TR Chișinău - Bugetul de stat 
Cod bancar: TREZMD2X 
IBAN: MD23TRPIAA145150A15466AG 

Setul de documente va putea fi ridicat la adresa indicată mai jos. 

6. Ofertele vor fi expediate la adresa de mai jos până la data de 9 august 2019, ora 11.00 
inclusiv. Procedura de ofertare electronică nu este permisă. Ofertele care ajung cu întârziere vor fi 
respinse. Ofertele vor fi deschise public în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor la adresa de mai 
jos pe data de 9 august 2019, ora 11.00. 

7. Toate ofertele vor fi însoţite de o Garanţie pentru Ofertă în valoare de 250.000 (două sute 
cincizeci mii) lei. 

8. Adresa la care se face referinţă mai sus este: 

Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Agriculturii, 
finanțate de Banca Mondială, str. Constantin Tănase 9, etaj 5, bir. 512, MD-2005, Chișinău, 
Republica Moldova  
Tel: (+ 37322) 222-479; 222-467; Fax: (+ 37322) 244-469 
e-mail: vshokin@capmu.md și cbordeianu@capmu.md 
 


