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SECTION III - TECHNICAL REQUIREMENTS AND BOQ 

 

SECȚIUNEA III - CERINȚE TEHNICE ȘI LISTA CU CANTITĂȚILE DE 

LUCRĂRI 

 

 

 

A. NOȚIUNI GENERALE 
 

I. Obiectivul Comunitatea Mea  

Programul Comunitatea Mea (CM) finanțat de USAID este un program de asistență cu durata de 

cinci ani care are ca scop consolidarea administrației locale din Moldova pentru a deveni mai 

eficientă, transparentă și responsabilă față de cetățeni, pentru a crește capacitatea administrației 

locale de a răspunde nevoilor cetățenilor. Principalii beneficiari ai CM sunt primul nivel de 

administrare publică locală, împreună cu grupurile civice și întreprinderile locale care, în 

colaborare, lucrează la dezvoltarea comunităților locale și la îmbunătățirea disponibilității, calității 

și eficienței serviciilor publice din toată țara. 

 

II. Descrierea proiectului 

Executorul va fi responsabil pentru lucrările de construcție a sistemului de alimentare cu apă și 

canalizare în comuna Pelinia, raionul Drochia ceea ce va duce la asigurarea accesului la sistemul 

de alimentare cu apă pentru 1,300 beneficiari noi și la canalizare pentru 50 beneficiari noi. 

 

Perioada estimată pentru finalizarea activităților de infrastructură este de patru (4) luni. 

 

III. Scopurile principale 

Se anticipează că extinderea sistemului de alimentare cu apă va duce la: 

 

1) Asigurarea accesului la apă potabilă pentru 1,300 beneficiari;  

2) Asigurarea accesului la canalizare pentru 50 beneficiari;  

3) Îmbunătățirea condițiilor de combatere a incendiilor prin instalarea unor hidranți suplimentari; 

4) Îmbunătățirea condițiilor de dezvoltare socio-economică a localității. 

 

IV. Lista cu cantitățile de lucrări  

Lista cu cantitățile de lucrări face parte din documentele contractului și va fi citit împreună cu 

instrucțiunile către ofertanți (ICO), condițiile generale ale contractului (CGC), specificațiile și 

desenele tehnice. 

 

 

 

 

 

 

 



SECȚIUNEA III - CERINȚE TEHNICE ȘI DEVIZE 

CONSTRUCTION WORKS FOR  COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECT  

                                   EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA PELINIA 
FY22-CM-PEL (02) 

 

LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI ȘI MATERIALE 

 
 
 

№ 01/16-20-7 

Castel de apa V=50m3 H=12m 
 

№ 

crt. 

Simbol 

norme şi 

Cod  

resurse 

 

Lucrări şi cheltuieli 

U.M. Cantitate conform datelor din 

proiect 

1 2 3 4 5 

   1. Valoarea utilajului    

1  Castel de apa V=50m3, H=12,0 m buc 1,00 

 
 

Cheltiueli depozitare 

 
  

  Total Valoarea utilajului   

 
 

Capitolul 2. Lucrări de montare 

 
  

2 

M1A02E 
 

Recipiente metalice (rezervoare, vase, 

bazine, buncare, silozuri metalice) din 

otel-carbon, livrate asamblat, montate 

prin fixare la fundatii, pardosea sau 

schelete metalice, utilajul avind 

greutatea de  5-10 tone 

t 5,38 

     

  Cheltuieli direct lei  

  CASM   

  Cheltuieli depozitare   

  Total   

  Cheltuieli de regie   

  Total   

  Beneficiu de deviz   

 
 

Total Lucrări de montare 

 
  

 

 

3.Lucrări de constructie 

3.1. Lucrari de terasamente 

3.1.1. Котлован под опору 

  

3 

TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 

0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere 

interna si comanda hidraulica, in 

pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in depozit teren catg. II 

100 m3 2,52 

4 
TsA20B 

 

Sapatura manuala de pamint, in 

taluzuri, la deblee sapate cu excavator 

sau screper, pentru completarea 
m3 8,00 
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sapaturii la profilul taluzului, in teren 

mijlociu 

5 

TsD32A 
 

Executarea pernelor de pamint pe 

terenuri tasabile prin cilindrare 

stratificata a pamintului cu ruloul 

Грунтовая подушка 

100 m3 0,66 

6 

TsD02A1 
 

Imprastierea pamintului afinat 

provenit din teren categoria I sau II, 

executata cu buldozer pe tractor cu 

senile de 65-80 CP, in straturi cu 

grosimea de 15-20 cm  Обратная 

сасыпка бульдозером 

100 m3 1,70 

7 

TsD05A 
 

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 1,70 

  Total Котлован под опору   

  3.1.2. Обвалование башни   

8 TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 

0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere 

interna si comanda hidraulica, in 

pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in autovehicule teren catg. 

II Подвести грунт для обволовки 

башни 

100 m3 1,65 

9 TsI50A2 
 

Transportarea pamintului cu 

autobasculanta  la distanta de 2 km 
t 280,00 

10 
DI96 

 

Compactarea rambleului pamint de 

cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t 

, 8 parcursuri pe o urma 
100 m3 1,65 

11 

IzF04F 
 

Strat hidroizolant executat la cald la 

terase, acoperisuri sau la fundatii si 

radiere, in terenuri fara ape freatice, 

inclusiv scafele si doliile din 

hidroizolatia curenta pe suprafete 

inclinate peste 40% sau verticale 

plane sau curbe, cu mastic de bitum 

sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat 

cu peria sau gletuitorul de cauciuc 

(cosoroaba) Пропитка вернего слоя 

битумом 

m2 11,50 

12 

DA06A1 
 

Strat de agregate naturale cilindrate, 

avind functia de rezistenta filtranta, 

izolatoare, aerisire, antigeliva si 

anticapilara, cu asternere manuala cu 

balast Отмоска вокруг башень 

шир.3м щебнень тол 10см 

m3 1,15 
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13 
DB16A 

 

Imbracaminte de beton asfaltic cu 

agregate marunte, executata la cald, in 

grosime de 2,5 cm cu astenere 

manuala 

m2 11,50 

  Total Обвалование башни   

 
 

Total Lucrari de terasamente 

 
 

 
 Capitolul 3.2 Lucrari de constructii   

14 TsC53B 
 

Compactarea pamintului cu piatra 

sparta 
100m2 0,20 

15 

CA03G 
 

Beton armat turnat cu mijloace 

clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de 

sprijin, pereti sub cota zero, preparat 

cu centrala de betoane sau beton 

marfa conform. art. CA01, turnare cu 

mijloace clasice, beton armat 

clasa...Фундамент из бетона В15 

m3 23,80 

16 

CB01C 
 

Cofraje, din scinduri de rasinoase, 

pentru turnarea betonului in elemente 

de tip special (cadre cu sectiuni 

variabile, plansee casetate, consolele 

poligonale ale planseilor ciuperci, 

fundatii de utilaje cu canale vizitabile 

si pentru suprafetele poligonale), 

exclusiv sustinerile la constructii 

avind inaltimea pina la 20 m  inclusiv 

m2 21,20 

17 CC03C 
 

Montare plase sudate la inaltimi mai 

mici sau egale cu 35 m, la placi  Сетки 

С1,2 в фундаменте 
kg 195,20 

18 

CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile 

laminate, tabla, tabla striata, otel 

beton, tevi pentru sustineri sau 

acoperiri, inglobate total sau partial in 

beton Заклад детали 

kg 178,56 

19 

IzD10A 
 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de 

mina a confectiilor si constructiilor 

metalice cu un strat de grund 

anticoroziv pe baza de miniu de 

plumb si doua straturi de email 

clorcauciuc, a confectiilor si 

constructiilor metalice, executate din 

profile cu grosimi intre 8 mm si 12 

mm inclusiv 

t 0,18 

20 
IzF04F 

 

Doi Strat hidroizolant executat la cald 

la terase, acoperisuri sau la fundatii si 

radiere, in terenuri fara ape freatice, 

inclusiv scafele si doliile din 

m2 11,50 
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hidroizolatia curenta pe suprafete 

inclinate peste 40% sau verticale 

plane sau curbe, cu mastic de bitum 

sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat 

cu peria sau gletuitorul de cauciuc 

(cosoroaba) Обмазка 

нар.поверхност.битумом 

21 DA06A1 
 

Strat de agregate naturale cilindrate, 

avind functia de rezistenta filtranta, 

izolatoare, aerisire, antigeliva si 

anticapilara, cu asternere manuala cu 

balast Отмоска вокруг башни 

тол.10см 

m3 1,15 

22 

DB16A 
 

Imbracaminte de beton asfaltic cu 

agregate marunte, executata la cald, in 

grosime de 2,5 cm cu astenere 

manuala 

m2 11,50 

23 
AcD23E 

 

Turnarea betonului in pereti sau bolti 

de canale in executie prin exterior 

Лоток из бетона 
m3 0,50 

24 

CP16B 
 

Montarea  elementelor prefabricate 

din beton armat pentru canale 

(termice, pentru termoficare, de 

cablaje etc.), placi drepte sau curbe 

Плита перекрытия П3 

buc 6,00 

 
 

Total Lucrari de constructii 

 
 

 

 Capitolul 3.3 Conducte si accesorii   

25 AcA04A 
 

Montarea in pamint a conductelor din 

otel, asamblate prin sudura electrica, 

avind diametrul de 80 mm 
m 42,00 

26 
AcA04A 

 

Montarea in pamint a conductelor din 

otel, asamblate prin sudura electrica, 

avind diametrul de 20 mm 
m 6,00 

27 
IzL11A 

 

Izolatia anticoroziva  foarte intarita, 

executata mecanizat in statie, la tevi 

din otel cu Dn=50-200 mm 
m2 18,30 

28 

AcB01A 
 

Montarea armaturilor cu actionare 

manuala sau mecanica (vane, 

robinete, ventile), la conductele de 

alimentare cu apa sau de canalizare, 

avind diametrul de 50 mm 

buc 1,00 

29 

AcA31A 
 

Montarea prin sudura electrica a 

flanselor sau pieselor de legatura, din 

otel, la capatul tevilor, avind 

diametrul de 80 mm 

buc 7,00 
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30 AcA31A 
 Montarea prin sudura electrica a 

flanselor sau pieselor de legatura, din 

otel, la capatul tevilor, avind 

diametrul de 50 mm 

buc 3,00 

31 
AcA26A 

 

Imbinarea cu flanse a pieselor de 

legatura, flanselor, inclusiv a flanselor 

libera, avind diametrul de 90 mm 
buc 1,00 

32 

AcA26A 
 

Imbinarea cu flanse a pieselor de 

legatura, flanselor, inclusiv a flanselor 

oarbe si a armaturilor, avind diametrul 

de 63 mm 

buc 1,00 

33 

AcB01A 
 

Montarea armaturilor cu actionare 

manuala sau mecanica (vane, 

robinete, ventile), la conductele de 

alimentare cu apa sau de canalizare, 

avind diametrul de 50 mm Robinet 

antiincendiar d=50mm 

buc 2,00 

34 
AcA25A 

 

Montarea prin sudura electrica a 

piselor de legatura, din otel, la pozitie, 

Teu sudat din otel d=80/80mm 
buc 1,00 

35 
AcA25A 

 

Montarea prin sudura electrica a 

piselor de legatura, din otel Teu sudat 

din otel d=80/50mm 
buc 1,00 

36 
AcA25A 

 

Montarea prin sudura electrica a 

piselor de legatura, din otel, la pozitie, 

Teu sudat din otel d=80/15mm 
buc 1,00 

37 
AcA25A 

 

Montarea prin sudura electrica a 

piselor de legatura, din otel, la pozitie, 

Cot din otel d=80mm 
buc 4,00 

38 

AcA53B 
 

Montarea fitingurilor prin 

electrofuziune. Imbinarea prin sudura 

de tip electrofuziune intre teava si 

fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, 

Cot PE el.sudura d=90mm 

buc 2,00 

39 

AcA53B 
 

Montarea fitingurilor prin 

electrofuziune. Imbinarea prin sudura 

de tip electrofuziune intre teava si 

fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, 

Cot d=63mm 

buc 2,00 

40 

AcA54B 
 

Montarea fitingurilor mecanic 

(insurubare). Imbinare mecanica intre 

teava si fiting (mufe, teu, cot) din 

polietilena, Adaptor flansat PE 

d=90mm 

buc 1,00 

41 AcA54B 

 
Montarea fitingurilor mecanic 

(insurubare). Imbinare mecanica intre 
buc 1,00 
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teava si fiting (mufe, teu, cot) din 

polietilena,Adaptor PE d=63mm 

42 

AcA54B 

 

Montarea fitingurilor mecanic 

(insurubare). Imbinare mecanica intre 

teava si fiting (mufe, teu, cot) din 

polietilena, Cap mufa conexune PE 

d=50mm 

buc 2,00 

43 
AcA54B 

 

Montarea fitingurilor mecanic 

(insurubare). Imbinare mecanica intre 

teava si fiting (mufe, teu, cot) din 

polietilena, Reductie PE 80/50mm 

buc 1,00 

 
 

Total Conducte si accesorii 

 
  

  Cheltuieli direct lei  

  CASM   

  Transport materialelor   

  Cheltuieli depozitare   

  Total   

  Cheltuieli de regie   

  Total   

  Beneficiu de deviz   

 
 

Total Lucrari de constructie 

Inclusiv salariu 
  

 
 

Total deviz 

 
  

 

№ 01/16-20-6-A Retele apa sec.str.Speranta 

 
 

№ 

crt. 

Simbol 

norme şi 

Cod  

resurse 

 

Lucrări şi cheltuieli 

 

U.M. 

Cantitate conform datelor din 

proiect 

1 2 3 4 5 

  1. Valoarea utilajului   

1  Hidrant,D=80mm,h=1000 mm buc 3,00 

2   Indicator Hidrant buc 3,00 

  Cheltuieli direct lei  

  Cheltueli de depozitare   

  Cheltueli de transportare   

  Total Valoarea utilajului               

  2. Montarea utilajului   

3 
AcB06B 

 

Montarea hidrantilor de incendiu 

suprateran pe pozitie existenta, avind 

diametrul de Dn=100 mm  
buc 3,00 

4 AcF09A 
 

Placa indicatoare montata la camine, 

rezervoare sau alte constructii si 
buc 3,00 
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instalatii pentru alimentare cu apa si 

canalizare 

  Cheltuieli directe   

  CASM   

  Cheltueli de transport   

  Total   

  Cheltueli de depozitare   

  Total   

  Cheltueli de regie   

  Total   

  Beneficiu de deviz   

  Total Montarea utilajului               

 
 

3. Lucrari de constructie                          

3.1. Lucrari terasament   

5 

TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 

0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere 

interna si comanda hidraulica, in 

pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in depozit teren catg. II 

(L=1250 x 1,2 x 0,8 =1200m3) 

100 m3 12,00 

6 

TsA02B 
 

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 necoeziv sau slab 

coeziv adincime < 0,75 m teren 

mijlociu (5% din 1200m3) 

m3 60,00 

7 

AcF03A 
 

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 100,00 

8 

TsD01B 
 

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 

(1250x0,8x0,3m=300m3) 

m3 300,00 

9 

TsD04B 

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 10 cm grosime pamint 

coeziv (Compactarea manuala) 

m3 300,00 
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10 

TsD02A1 
 

Imprastierea pamintului afinat 

provenit din teren categoria I sau II, 

executata cu buldozer pe tractor cu 

senile de 65-80 CP, in straturi cu 

grosimea de 15-20 cm 

100 m3 8,00 

11 

TsD05B 

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 

coeziv 

100 m3 8,00 

  Total Lucrari terasament               

  3.2. Conducte si armaturi   

12 AcA10A 
 

Montarea in pamint a tevilor din 

polietilena de presiune, de inalta 

densitate, destinate alimentarilor cu 

apa, asamblate prin sudura cap la cap, 

conform normativului I-6-PE,  avind 

diametrul de 90 mm PE100 PN8 

SDR21 d90mm 

m 1 250,50 

13 

AcF11D 
 

Spalarea tevilor din PVC, fonta, 

azbociment, polietilena etc 80-110 

mm, de apa potabila dupa montarea si 

imbinarea, inaintea receptiei 

(Conducta PE100,DN8,SDR21 

d=90mm) 

m 1 250,50 

14 

AcF12A 
 

Proba de presiune a conductelor din 

polietilena montate in transee pentru 

retelele de alimentare cu apa si 

canalizare, cu diametru  pina la 100 

mm (d=90mm) 

m 1 250,50 

15 

AcD22A 
 

Prepararea si turnarea betonului in 

fundatia canalelor,  prin interior cu H 

1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (3 

caminex0,083m3) 

m3 0,25 

16 

AcA52D 
 

Teava din polietilena, pentru conducte 

de alimentare cu apa montata in sant, 

cu diametrul de 110 mm. (Tub de 

protectie,PE corugata,D=250mm) 

m 7,00 

17 

AcB01A 
 

Montarea armaturilor cu actionare 

manuala sau mecanica (vane, 

robinete, ventile), la conductele de 

alimentare cu apa sau de canalizare, 

avind diametrul de 50-100 mm (Vana 

din fonta cu pana 

cauciucata,D=80mm) 

buc 7,00 

18 AcA54B 
 

Montarea fitingurilor mecanic 

(insurubare). Imbinare mecanica intre 

teava si fiting (mufe, teu, cot) din 
buc 8,00 
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polietilena, tevile avind diametrul de 

50-110 mm. Adaptor flansat PE 

D=90-80mm 

19 

AcA26A 
 

Imbinarea cu flanse a pieselor de 

legatura, flanselor, inclusiv a flanselor 

oarbe si a armaturilor, avind diametrul 

de 50-100 mm 

buc 4,00 

20  Indicator de incediu buc 3,00 

  Total Conducte si armaturi   

 

 

3.3 Camine de vizitare                   

3.3.1. Lucrari de terasament la 

camine 
  

21 

TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 

0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere 

interna si comanda hidraulica, in 

pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in depozit teren catg. II 

100 m3 0,09 

22 

TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 

0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere 

interna si comanda hidraulica, in 

pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in autovehicule teren catg. 

II 

100 m3 0,17 

23 TsI50A3 
 

Transportarea pamintului cu 

autobasculanta  la distanta de 3 km 
t 24,65 

24 TsC51B 
 

Lucrari la descarcarea pamintului in 

depozit, teren categoria II 
100 m3 0,17 

 
 

Total Lucrari de terasament la 

camine 
  

  3.3.2. Executarea caminelor   

25 

AcE11A 
 

Executarea caminelor de vane din 

elemente de beton armat prefabricat, 

pentru alimentare cu apa circulare 

(inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren 

fara apa subterana  (Adaugare -scara 

cu vanguri) 

m3 3,48 

26 

 

Elemente din beton armat prefabricat, 

ale caminelor de vane, circulare 

(inelare) cu diametrul 1,5 m,КЦД 15 
buc 3,00 

27 

 

Elemente din beton armat prefabricat, 

ale caminelor de vane, circulare 

(inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 

alimentare cu apa, in teren fara apa 

subterana.КЦ 15-6 

buc 3,00 

28 

 

Elemente din beton armat prefabricat, 

ale caminelor de vane, circulare 

(inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 
buc 3,00 
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alimentare cu apa, in teren cu apa 

subterana. КЦ15-9а 

29 

 

Elemente din beton armat prefabricat, 

ale caminelor de vane, circulare 

(inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 

alimentare cu apa, in teren cu apa 

subterana. КЦП2-15-1 

buc 3,00 

30 

 

Elemente din beton armat prefabricat, 

ale caminelor de vane, circulare 

(inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 

alimentare cu apa, in teren cu apa 

subterana.КЦ0-1 

buc 3,00 

31 

 

Elemente din beton armat prefabricat, 

ale caminelor de vane, circulare 

(inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 

alimentare cu apa, in teren fara apa 

subterana. КЦ7-3 

buc 3,00 

32 
 

Consum de metal pentru consolidarea 

caminilor 
kg 62,43 

33 

IzD10A 
 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de 

mina a confectiilor si constructiilor 

metalice cu un strat de grund 

anticoroziv pe baza de miniu de 

plumb si doua straturi de email 

clorcauciuc, a confectiilor si 

constructiilor metalice, executate din 

profile cu grosimi intre 8 mm si 12 

mm inclusiv 

t 0,06 

34  Capac din fonta buc 3,00 

  Total Executarea caminelor   

  Cheltuieli directe lei  

  CASM   

  Cheltueli de transport   

  Cheltueli de depozitare   

  Total   

  Cheltueli de regie   

  Total   

  Beneficiu de deviz   

  Total Lucrari de constructie   

  Total deviz:   

 
№ 01/16-20-4-A Apeduct AI,str.Macarenco 

 

№ 

crt. 

Simbol 

norme şi 

Cod  

resurse 

 

Lucrări şi cheltuieli 

 

U.M. 

Cantitate conform datelor din 

proiect 
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1 2 3 4 5 

 

 

1. Lucrari de constructie 

str.Macarenco                                     

1.1Lucrari de terasament 

  

1 

TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 

0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere 

interna si comanda hidraulica, in 

pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in depozit teren catg. II 

100 m3 2,58 

2 

TsA02B 
 

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 necoeziv sau slab 

coeziv adincime < 0,75 m teren 

mijlociu (5% din 275.85m3) 

m3 12,89 

3 

TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 

0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere 

interna si comanda hidraulica, in 

pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in autovehicule teren catg. 

II (Camine) 

100 m3 0,07 

4 TsI50A2 
 

Transportarea pamintului cu 

autobasculanta  la distanta de 2 km 
t 10,00 

5 TsC51B 
 

Lucrari la descarcarea pamintului in 

depozit, teren categoria II 
100 m3 0,07 

6 

TsD02A1 
 

Imprastierea pamintului afinat 

provenit din teren categoria I sau II, 

executata cu buldozer pe tractor cu 

senile de 65-80 CP, in straturi cu 

grosimea de 15-20 cm 

100 m3 2,58 

7 

TsD05B 
 

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 

coeziv 

100 m3 2,58 

  Total Lucrari terasament   

  1.2. Conducte si armaturi   

8 

AcA10A 
 

Montarea in pamint a tevilor din 

polietilena de presiune, de inalta 

densitate, destinate alimentarilor cu 

apa, asamblate prin sudura cap la cap, 

conform normativului I-6-PE,  avind 

diametrul de 90 mm WaterPRO 

PE100 PN10 SDR17 d90mm 

m 238,75 

9  Banda de avertizare m 238,75 
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10 AcF11D 
 

Spalarea tevilor din PVC, fonta, 

azbociment, polietilena etc 80-110 

mm, de apa potabila dupa montarea si 

imbinarea, inaintea receptiei 

m 238,75 

11 

AcF12A 
 

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 238,75 

12 
AcD22A 

 

Prepararea si turnarea betonului in 

fundatia canalelor,  prin interior cu H 

1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m 
m3 0,10 

13 

IC44D 
 

Confectionarea, montarea si 

cimentarea tevii de protectie la 

trecerea conductelor prin ziduri, teava 

avind diametrul de  273 x 7 mm 

L=0.2m (La camine) 

buc 1,00 

15 

AcA26A 
 

Imbinarea cu flanse a pieselor de 

legatura, flanselor, inclusiv a flanselor 

oarbe si a armaturilor, avind diametrul 

de 50-100 mm 

buc 1,00 

16 

AcB01A 
 

Montarea armaturilor cu actionare 

manuala sau mecanica (vane, 

robinete, ventile), la conductele de 

alimentare cu apa sau de canalizare, 

avind diametrul de 80 mm (Rubinet cu 

sertar caucicuat din fonta d80mm) 

Vana de apa in 1 camine de vizita 

buc 1,00 

17 

AcA54B 
 

Montarea fitingurilor mecanic 

(insurubare). Imbinare mecanica intre 

teava si fiting (mufe, teu, cot) din 

polietilena,Capat flansa PE100 

d90mm 

buc 1,00 

  Total Conducte si armaturi   

  1.3. Camine   

18 

AcE11A 
 

Executarea caminelor de vane din 

elemente de beton armat prefabricat, 

pentru alimentare cu apa circulare 

(inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren 

fara apa subterana 

m3 1,43 

19 

 

Elemente din beton armat prefabricat, 

ale caminelor de vane, circulare 

(inelare) cu diametrul 1,5 m,КЦД 15 
buc 1,00 

20 

 

Elemente din beton armat prefabricat, 

ale caminelor de vane, circulare 

(inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 

alimentare cu apa, in teren cu apa 

subterana. КЦ15-9а 

buc 2,00 
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21 

 

Elemente din beton armat prefabricat, 

ale caminelor de vane, circulare 

(inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 

alimentare cu apa, in teren cu apa 

subterana. КЦП2-15-1 

buc 1,00 

22 

 

Elemente din beton armat prefabricat, 

ale caminelor de vane, circulare 

(inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 

alimentare cu apa, in teren cu apa 

subterana.КЦ0-1 

buc 1,00 

23 

 

Elemente din beton armat prefabricat, 

ale caminelor de vane, circulare 

(inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 

alimentare cu apa, in teren fara apa 

subterana. КЦ7-3 

buc 1,00 

24 
 

Consum de metal pentru consolidarea 

caminilor 
kg 20,67 

25 IzD10A 
 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de 

mina a confectiilor si constructiilor 

metalice cu un strat de grund 

anticoroziv pe baza de miniu de 

plumb si doua straturi de email 

clorcauciuc, a confectiilor si 

constructiilor metalice, executate din 

profile cu grosimi intre 8 mm si 12 

mm inclusiv 

t 0,02 

26  Capac din fonta D400 buc 1,00 

  Total Camine   

 
 

 1.4. Demolari si reconditionare          

1.4.1. Drumul din pietris 
  

27 TsC03G1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 

0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere 

interna si comanda hidraulica, in 

pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in autovehicule teren catg. 

III H=25cm 

100 m3 0,53 

28 TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip h=10cm 
m3 21,42 

29 TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta 15 

cm 
m3 16,10 

30 TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta 50% 

piatra de la demolari 
m3 16,10 

  Total Drumul din pietris   

  1.4.2. Transportarea gunoiului   

31 TsI50A2 
 

Transportarea pamintului cu 

autobasculanta  la distanta de 2 km  
t 10,00 
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32 
TsC51C 

 

Lucrari la descarcarea 

pamintului in depozit, teren categoria 

III 
100 m3 0,07 

  Total Transportarea gunoiului   

  Total Demolari si reconditionare   

 
 

Total Lucrari de constructie 

str.Macarenco  

             
 

  Cheltuieli directe   

  CASM   

  Transportul materialelor   

  Cheltueli de depozitare   

  Total   

  Cheltueli de regie   

  Total   

  Beneficiu de deviz   

  Total deviz:   

 

№ 01/16-21-4-C Canalizare str.Macarenco 

 

№ 

crt. 

Simbol 

norme şi 

Cod  

resurse 

 

Lucrări şi cheltuieli 
 

U.M. 

Cantitate conform datelor din 

proiect 

1 2 3 4 5 

  1. Valoarea utilajului   

1 
 

Camin de vizitare din PE 1 ies 

d200/160 H2,0m "KompactKIT" 
buc 1,00 

2 
 

Camin de vizitare din PE 90  3int  1 

ies d200/160 H=2,0m "KompactKIT" 
buc 8,00 

3 
 

Garnitura etansare pentru camin 

d640mm "Kompact KIT" 
buc 9,00 

4 
 

Piesa fixare prelungire camin 

"Kompact KIT" 
buc 9,00 

5 
 

Piesa superioara reglabila (100-

300)"Kompact KIT" 
buc 7,00 

6 
 

Piesa superioara reglabila (100-

600)"Kompact KIT" 
buc 2,00 

  Cheltuieli directe   

  Cheltueli depozitare   

  Total Valoarea utilajului   

  2. Lucrari montare   

7 AcB06B 
 

Montarea caminului de vizitare din 

PE buc 9,00 

8 
AcB14B 

 

Garnitura de manevra, cu tija, 

garnitura etansare,piesa fixare si 

superioara montate subteran in camin 
buc 9,00 

  Cheltuieli directe   
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  CASM   

  Transportul materialelor   

  Cheltueli depozitare   

  Total   

  Cheltueli de regie   

  Total   

  Beneficiu de deviz   

  Total Lucrari montare   

 
 

3. Lucrari de constructii 

3.1. Lucrari de terasamente 
 

  

9 

TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 

0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere 

interna si comanda hidraulica, in 

pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in depozit teren catg. II 

L=222.3mx0.9xH=2,4m=480.17m3 

100 m3 4,80 

10 

TsA20B 
 

Sapatura manuala de pamint, in 

taluzuri, la deblee sapate cu excavator 

sau screper, pentru completarea 

sapaturii la profilul taluzului, in teren 

mijlociu 

m3 14,50 

11 

TsA16E1 
 

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 cu sprijiniri latime < 1 m, 

adincime 1,51-3 m , teren mijlociu 

m3 9,60 

12 

TsF01B 
 

Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag 

asezati orizontal, la sapaturi executate 

in spatii limitate, avind latimea de 

pina la 1,50 m intre maluri adincimea 

sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 

0,21...0,60 m 

m2 444,60 

13 

AcF03A 
 

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 h=10cm 

m3 22,30 

14 

TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 

0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere 

interna si comanda hidraulica, in 

pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in autovehicule teren catg. 

II 40.5m3 camine+22.33 

traseu=62.8m3( Вытеснён.грунт) 

100 m3 0,96 
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15 
TsI50A2 

 

Transportarea pamintului cu 

autobasculanta  la distanta de 2 km  

Camine 
t 58,72 

16 TsC51B 
 

Lucrari la descarcarea pamintului in 

depozit, teren categoria II 
100 m3 0,63 

17 

TsD01B 
 

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 84,29 

18 

TsD04B 
 

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 10 cm grosime pamint 

coeziv 

m3 84,29 

19 

TsD02A1 
 

Imprastierea pamintului afinat 

provenit din teren categoria I sau II, 

executata cu buldozer pe tractor cu 

senile de 65-80 CP, in straturi cu 

grosimea de 15-20 cm 

100 m3 3,97 

20 

TsD05A 
 

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 3,97 

  Total Lucrari de terasamente   

  3.2. Conducte si armaturi   

21 

AcA08A 
 

Montarea in pamint, in exteriorul 

cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m 

lungime, etansate cu garnituri de 

cauciuc, avind diametrul de 125-160 

mm 

m 222,30 

22 

AcA10D 
 

Montarea in pamint a tevilor din 

polietilena de presiune, de inalta 

densitate, destinate alimentarilor cu 

apa, asamblate prin sudura cap la cap, 

conform normativului I-6-PE,  avind 

diametrul de 350-500 mm 

m 7,65 

  Total Conducte si armaturi   

  3.3. Camine   

23  Capac cu rama din fonta D400 buc 9,00 

24 CP16B 
 

Montarea  elementelor prefabricate 

din beton armat pentru canale 

(termice, pentru termoficare, de 
buc 9,00 
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cablaje etc.), placi drepte sau curbe 

КЦП-15-2 (pentru camine PE) 
  Total Camine   

 
 

3.4. Demolarea si reconditionarea 

3.4.1. Drumuri din petris 
  

25 

TsC03C1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 

0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere 

interna si comanda hidraulica, in 

pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in depozit teren catg. III 

h=25cm 

100 m3 0,50 

26 TsC54A Strat de fundatie din nisip m3 20,07 

27 TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta 15 

cm 
m3 15,05 

28 TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta 50% 

piatra de la demolari 
m3 15,05 

  Total Drumuri din pietris   

  3.4.2. Transportarea gunoiului   

29 

TsC03G1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 

0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere 

interna si comanda hidraulica, in 

pamint cu umiditate naturala, 

descarcare in autovehicule teren catg. 

III 

100 m3 0,05 

30 TsI50A2 
 

Transportarea pamintului cu 

autobasculanta  la distanta de 2 km t 7,25 

31 TsC51B 
 

Lucrari la descarcarea pamintului in 

depozit, teren categoria II 
100 m3 0,05 

  Total Transportarea gunoiului   

 
 

Total Demolarea si 

reconditionarea 
  

  Cheltuieli directe   

  CASM   

  Transportul materialelor   

  Cheltueli depozitare   

  Total   

  Cheltueli de regie   

  Total   

  Beneficiu de deviz   

  Total Lucrari de constructii   

  Total deviz:   

 
 

Total Devize: 
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4. Securitatea și sănătatea în muncă 

 

 
1. Instruirea personalului 

1% din fondul 

salarial 
 

 
2. Echipament de protecție  

1% din costul 

materialelor 
 

 

3. Măsuri de protecție 

1 % din costuri 

totale directe 

ale proiectului 

 

 

4. Supervizare internă  

1 % din costuri 

totale directe 

ale proiectului 

 

 

Notă: Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, 

plăţi sociale, utilaje, cheltuieli indirecte, plata energie electrică, clădiri și obiecte provizorii etc.  

Nerespectarea prevederilor de securitatea și sănătatea în muncă va duce la neachitarea capitolului 4, 

menționat în tabel mai sus. 

 

III. Estimarea termenului de implementare 

 

De la semnarea oficială a contractului până la terminarea lucrărilor____________ zile 

calendaristice 
(NOTĂ: Datele de implementare trebuie să fie oneste,  corecte, ce vor rezulta într-un contract ulterior) 

 

 

B. SPECIFICAȚII ȘI CERINȚE TEHNICE 

 

Extinderea  sistemului de alimentare cu apă în satul Ciuciuleni, raionul Hîncești. 

 

I. OBIECTUL CERERII DE OFERTE  

 

Procedura are ca obiect extinderea sistemului de alimentare cu apă apă în satul Ciuciuleni, raionul 

Hîncești. 

II. TERMINOLOGIE  

(nu se aplică)  

III. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

Contractorul va fi responsabil pentru lucrările de construcție a sistemului de alimentare cu apă și 

de canalizare în comuna Pelinia în conformitate cu proiectele de execuție: nr. 01/16-REAC “Retele  

de alimentare cu apa si retele de canlizare cu statie de pompare din s.Pelinia, r-nul Drochia” , 

elaborat de către SRL AgroAndor&Co” și nr. 144/03.10.2017-EAC “ Constructia retelelor de 

alimentare cu apa si canalizare in satul Pelinia, raionul Drochia” elaborat de către SRL 

“APCANPROIECT”   în conformitate cu caietul de sarcini și specificațiile tehnice recepționate.  
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Contractorul trebuie să asigure totul ce este necesar pentru executarea cu succes a contractului: 

manopera, materialele, echipamentul, materialele de suport, transportul, uneltele și deplasările 

necesare pentru a executa toate lucrările din acest contract. 

 

Contractul va include următoarele activități: 

 

- Procurarea și livrarea la obiect a materialelor, echipamentului și serviciilor necesare pentru 

completarea cu succes a lucrărilor; 

-  Pregătirea șantierului pentru stocarea materialelor, echipamentului și executarea lucrărilor; 

-  Lucrările de construcție a sistemului de evacuare a apelor pluviale și  așternerea stratului de 

piatră spartă menționate în Lista cu cantitățile de lucrări; 

- Darea în exploatare a sistemelor instalate, echipamentului, materialelor și lucrărilor de 

construcție, inclusiv efectuarea testărilor și punerii în funcțiune (după caz); 

-  Transmiterea documentației de operare și menținere a obiectelor și sistemelor instalate; 

- Organizarea instruirii și transmiterea materialelor instructive, elaborate pentru operatorii 

responsabili autorizați de beneficiari (după caz).  

 

     Tot echipamentul propus de contractori trebuie să fie fabricat în conformitate cu îndrumările, 

cerințele tehnice și specificațiile solicitate mai jos; să posede certificate europene (CE) și / sau 

certificate moldovenești, care confirmă datele din pașapoartele tehnice. Contractorul trebuie, la 

fel, să asigure că toate materialele, echipamentele și activitățile ce țin de construcție și montare în 

cadrul contractului, înainte de a fi executate, să fie coordonate cu reprezentanții Beneficiarului și 

IREX Moldova, responsabilizați respectiv: pentru supravegherea zilnică și monitorizarea periodică 

a lucrărilor în teren. 

 

Notă pentru ofertanți: Oricând specificațiile tehnice solicită un produs concret, brand specific, 

nume / model, ofertanții pot veni cu propunerea pentru coordonarea unui oricare alt produs 

egal în toate aspectele cu produsul specificat, întrunind cerințele de origine, toți parametrii 

fizici, funcționali și de performanță. 

 

Aranjamentele organizatorice: 

Implementarea acestui proiect și executarea lucrărilor în teren va fi monitorizată de către Inginerul 

de Proiect, desemnat de către IREX Moldova, care va efectua vizite sistematice de monitorizare la 

șantier. Adițional, inginerul – Responsabil Tehnic, autorizat de Autoritățile Publice Locale (APL), 

beneficiarii proiectului, va asigura supravegherea zilnică a activităților de construcție prevăzute în 

contract. 

 

 

Rezultatele scontate: 

Terminarea tuturor lucrărilor de construcție, livrarea și instalarea materialelor etc., prevăzute în 

documentele de contract, într-un termen nu mai mare de 4 luni calendaristice, de la data semnării 

Contractului. 
 



SECȚIUNEA III - CERINȚE TEHNICE ȘI DEVIZE 

CONSTRUCTION WORKS FOR  COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECT  

                                   EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA PELINIA 
FY22-CM-PEL (02) 

Cerințe tehnice și de calitate 

 

Materialele de construcție utilizate pentru realizarea lucrărilor trebuie să corespundă standardelor 

naționale în vigoare ( sau celor în vigoare pentru perioada de tranziție) și să fie însoțite de 

certificatele de conformaitate corespunzătoare. Pentru cele mai importante materiale standardele 

sunt indicate în tabel de mai jos. 

 Caracteristica Minim 

1 

Țevi din PE ( alimentare cu 

apă) 

Conform SM EN 12201-2+A1:2016   Sisteme de 

canalizare de materiale plastice pentru alimentarea cu 

apă, branșamente și sisteme de evacuare sub presiune. 

Polietilenă (PE). Țevi. 

2 

Fitinguri Conform SM EN 12201-3+A1:2016 Sisteme de 

canalizare de materiale plastice pentru alimentarea cu 

apă, branșamente și sisteme de evacuare sub presiune. 

Polietilenă (PE). Partea 3: Fitinguri 

3 

Hidranți Conform SM SR EN 14339:2010 Hidranți de incendiu 

subterani; flanșe conform SM EN 1092-2:2014 Flanșe 

şi îmbinările lor. Flanșe rotunde pentru conducte, 

robinete, racorduri şi accesorii desemnate prin PN. 

Partea 2: Flanșe de fontă 

4 

Elemente prefabricate din 

beton armat 

Conform SM SR EN 1917:2010 Cămine de vizitare şi 

cămine de racord sau de inspecţie din beton simplu, 

beton slab armat şi beton armat 

5 

Turn de apă V=50 m³, h= 12m, in conformitate cu proietcul tipic 

901-5-32c ” Унифицированные водонапорные 

стальные башни заводского изготовления (системы 

Рожновского) ёмкостью 15, 25, 50 м3, высотой 

опоры 12, 15, 18 м для районов сейсмичностью 7, 8, 

9 баллов". 

6 

Țevi din PVC (Canalizare) Sisteme de conducte de materiale plastice pentru 

evacuare şi canalizare, fără presiune, subterane. 

Sisteme de conducte cu pereţi structuraţi de policlorură 

de vinil neplastifiată (PVC-U), polipropilenă (PP) şi 

polietilenă (PE). Cerințe generale și caracteristici de 

performanță 

 

Materialele descrise în punctele 1-4 trebuie să dispună de avize sanitare corespunzătoare.  

 

Îndeplinirea cerințelor tehnice minime enunțate mai sus este obligatorie, nerespectarea acestora 

atrage descalificarea ofertelor respective. 
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De fiecare dată când în Contract se fac trimiteri la anumite standarde şi acte normative pentru 

materialele, echipament sau la livrarea lor, cât si la executarea lucrărilor şi efectuarea testărilor, 

care trebuie să fie respectate, vor trebui să fie aplicate cele mai recente prevederi ale acestor 

standarde şi acte normative in cea mai recentă redacție revăzută, care sunt in vigoare. În cazul 

unor standarde şi acte normative naţionale, sau care se referă la o anumită ţară sau regiune, vor fi 

acceptate si alte standarde autoritare care să asigure o performanţă cel puţin egală sau substanţial 

mai mare decât standardele şi actele normative specificate.   

Lucrările trebuie să fie executate conform prevederilor Legii privind calitatea în construcţii nr. 

721 din 2 februarie 1996. Agenţia pentru Supraveghere Tehnică este împuternicit să iniţieze 

controale de verificare a calităţii lucrărilor, să efectueze teste de laborator, să verifice dacă cele 

executate sunt conform proiectului, standardelor şi normativelor de construcţie şi Legii 

menţionate mai sus.  

 

Totul trebuie să fie conform dimensiunilor din planuri şi să corespundă celor indicate in 

specificaţiile la contract, cu abateri doar în limita toleranţelor admisibile în documentele 

normative în vigoare. Lucrările şi materiale trebuie să poarte un caracter uniform şi să fie 

executate conform cerinţelor specificate.  

 

Înainte de recepţia finală a proiectului, Beneficiarul are dreptul, în orice moment, să inspecteze, 

să ia probe sau să testeze toate lucrările.   

 

Lucrările vor fi oricând respinse, dacă se va constată că nu sunt în conformitate cu specificaţiile 

şi Desenele tehnice. Recepţionarea iniţială a lucrărilor nu înseamnă de loc, că acestea sunt 

neapărat în conformitate cu cerinţele contractului. Lucrările pot fi inspectate şi verificate din nou 

în orice moment pentru verificarea conformităţii cu cerinţele, şi în cazul constatării 

neconformităţilor, acestea vor trebui a fi rectificate sau eliminate şi înlocuite de către 

Antreprenor fără ca Beneficiarul să suporte careva costuri. 

 

Exigențe de calitate pentru produsele ofertate 

 

Rezistență și stabilitate - Această exigență se apreciază prin: 

 • Rezistență mecanică a elementelor la eforturile exercitate în cursul utilizării;  

 • Rezistența la temperaturi maxime și minime de utilizare; 

  

Siguranță la foc - Această exigență se apreciază prin: 

 • Încadrarea elementelor în categoriile privind pericolul de incendiu, respectiv pericol de 

explozie; 

 • Precizarea limitei de rezistență la foc a elementelor;  

 

Siguranța în exploatare - Această exigență se apreciază prin:  

• Utilizarea materialelor care intră în contact cu apa (țevi, vane, etc.) care dispun de avize 

sanitare corespunzătoare; 
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 • Utilizarea grundurilor și vopselelor ce nu conțin plumb în compoziția lor.  

 

Protecția mediului - Această exigență se apreciază prin:  

• Evitarea riscului de producere sau favorizarea a dezvoltării de substanțe nocive;  

• Utilizarea grundurilor și vopselelor ce nu conțin plumb în compoziția lor. 

Economia de energie - Această exigență se apreciază prin: • Utilizarea materialelor care nu 

necesită mentenanță sporită și reparații frecvente. 

 

Inspectarea Tehnică 

  
Recepţia se face în baza inspectării tehnice a lucrărilor executate pentru a confirma respectarea 

cerinţelor documentelor contractului şi a standardelor tehnice predominante respective. Achitarea 

pentru lucrările executate se va face pe măsura executării lor pe parcursul proiectului, cu condiţia 

că acestea vor fi în conformitate cu desenele tehnice şi specificaţiile.  

  

Certificarea conformității 

  

În cazul în care Antreprenorul va asigura materiale, produse prefabricate de la anumiţi 

producători, aceşti producători vor trebui să aplice un sistem efectiv de testare şi inspectare. 

Antreprenorul va trebui să solicite de la producători documentaţia pentru sistemul de testare şi 

inspectare, care să cuprindă un Certificat de Conformitate cu certificarea conformităţii 

materialelor cu toate cerinţele conform legislației în vigoare.  

  

Lucrări provizorii 

  

După finalizarea lucrărilor, Antreprenorul va trebui sa lichideze toate lucrările provizorii şi să 

readucă terenul, pe care au fost amplasate, la starea iniţială sau conform cerinţelor 

beneficiarului.  

Asigurarea calității 

  

Antreprenorul va fi în întregime responsabil de asigurarea calităţii materialelor şi lucrărilor în 

conformitate cu cerinţele acestei specificaţii şi ale condiţiilor contractului. Antreprenorul va 

inspecta personal materialele şi verifica calitatea lucrărilor, convingându-se de faptul, că acestea 

vor fi în conformitate cu specificaţiile, înainte de a fi recepţionate.  

Înainte de comandarea unor materiale de a fi incorporate în lucrări, antreprenorul va trebui să 

prezinte beneficiarului denumirile companiilor-furnizoare propuse de el pentru furnizarea unor 

astfel de materialele. El va prezenta descrierea materialelor, specificaţiile producătorilor, 

calitatea, greutatea, rezistenţa şi originea materialelor, după caz, şi va confirma cantităţile care 

urmează să fie achiziţionate.  

 

Antreprenorul va ţine un registru pentru evidenţa neconformităţilor şi un registru de evidenţă a 

solicitărilor de concesiune. Ca parte din sistemul de inspectare de rutină pentru asigurarea 
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calităţii fac parte şi solicitările de concesiune pentru materialele sau lucrările, care nu satisfac 

cerinţele din Specificaţii.  

  

Protecţia şi Reamplasarea Reţelelor Inginereşti 

  

Acolo unde pentru implementarea Lucrărilor va fi necesară reamplasarea unor reţele inginereşti 

terestre sau subterane (gaz, apă, curent electric, telefon etc.), antreprenorul va trebui să 

organizeze efectuarea acestor lucrări, având mai întâi avizele obţinute de beneficiar pentru 

reamplasarea/demontarea acestor reţele inginereşti indicate pe desenele tehnice, de la deţinătorii 

reţelelor. De fiecare dată, când Antreprenorul va depista, în timpul executării lucrărilor, careva 

reţele inginereşti, care nu sunt indicate pe desene şi care ar trebui să fie reamplasate/demontate, 

el va trebui sa înştiinţeze imediat beneficiarul despre acest lucru.  

  

Organizația circulației rutiere 

  

Antreprenorul va ține cont de faptul, că lucrările de reconstrucție vor fi executate cu închiderea 

temporară a circulației rutiere pe drum.  

Antreprenorul va trebui, pe tot parcursul perioadei de executare a lucrărilor, să țină cont, în 

măsură deplină, de siguranța tuturor persoanelor, indiferent dacă au dreptul să se afle pe șantier 

sau nu, și să mențină ordinea pe șantier (atâta timp cât se află sub controlul său), lucrările fiind 

executate în mod ordonat, pentru evita pericolul pentru astfel de persoane. Antreprenorul trebuie 

să asigure și să mențină toate semafoarele, parapetele de siguranță și indicatoarele de avertizare, 

atunci și acolo unde este necesar, după cum este specificat mai jos, pentru protecția lucrărilor și 

pentru siguranța și comoditatea publicului  

Antreprenorul va folosi toate mijloacele corespunzătoare pentru a evita perturbarea traficului în 

timpul lucrărilor.  

  

Polițele de asigurare și garanția de bună execuție 

  

Antreprenorul va prezenta poliţele de asigurare în conformitate cu condiţiile contractului şi 

datele de contract, cât şi garanția de bună execuție în conformitate cu condiţiile contractului.  

Perioada de garanție 

Perioada de garanție a lucrărilor și materialele instalate va începe din ziua recepției finale a 

obiectului și va dura 1 an pentru rețelele inginerești. 

IV. CONDIȚII OBLIGATORII DE PREZENTARE A OFERTEI TEHNICE: 

• Se va prezenta pentru fiecare din materialele esențiale enumerate în capitolul B3.0 

certificatele de conformitate și fișele tehnice (după caz) corespunzătoare. Caracteristicele 

materialelor ofertate trebuie să îndeplinească întocmai sau să fie superioare celor 

solicitate. 

• Declarațiile ofertanților vor fi dovedite prin prezentarea de certificate de conformitate sau 

alte documente avizate din care să reiasă cele declarate. 
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• Se vor prezenta obligatoriu în totalitate minim documentele solicitate mai sus. 

Neprezentarea tuturor documentelor solicitate mai sus conduce la declararea ofertei ca 

neconformă. 

• Îndeplinirea cerințelor tehnice minime enunțate mai sus este obligatorie, nerespectarea 

acestora atrage descalificarea ofertelor respective. 

 

V. AVIZE ȘI COORDONĂRI 

Proiectul de execuție este avizat și coordonat corespunzător de către organele competente, cu toate 

acestea ofertantul câștigător va avea obligația să acorde asistență Administrației Publice Locale în 

procesul de obținere a avizelor și coordonărilor necesare potrivit legislației în vigoare. 

 

VI. DOCUMENTE TEHNICE INCLUSIV DESENE 

 

Lista desenelor 

A consulta desenele de pe pagina electronică. 

 

Lista documentelor de proiect disponibile 

Nr Proiectant Nr. proiect Nume document Data 

1. AgroAndor&Co”  01/16-REAC 

“Retele  de alimentare 

cu apa si retele de 

canlizare cu statie de 

pompare din s.Pelinia, 

r-nul Drochia” 

2016 

2  “APCANPROIECT”   
nr. 

144/03.10.2017-

EAC 

“ Constructia retelelor 

de alimentare cu apa si 

canalizare in satul 

Pelinia, raionul 

Drochia” 

2017 

 

Copii scanate ale desenelor sunt disponibile la următoarea adresă: http://tender.md.irex.org/    

 

VII. GRAFICUL DE IMPLEMENTARE A LUCRĂRILOR 

 

Nr. 

Crt. 

Lucrări și echeltuieli Data preferată Data limită 

1 Mobilizarea antreprenorului și 

lucrări pregătitoare 

Luna 1 Luna 1 

2 Lucrări de construcție. Extinderea 

rețelelor de distribuție a 

Luna 2 Luna 3 

http://tender.md.irex.org/
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apei.Instalarea turnului de apa, 

extinderea retelelor de canaizare 

3 Teste de presiune și conectarea la 

rețea existentă 

Luna 2 Luna 3 

4 Recepția lucrărilor 

 

Luna 3 Luna 4 

 

 


