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CONTRACT nr.92-VM 
de achiziţionare a lucrărilor de valoare mică 

C o d C P V : 45000000-7 

26 februar ie 2 0 2 1 m u n . Chi ş inău 

„Consprimfort" SRL, IMSP Institutul Oncologic 
reprezentată prin Director Gheorghe CHIRIAC reprezentată prin Director Larisa CATRINICI 
care acţionează în baza Statului care acţionează în baza Regulamentului, 
denumit(a) în continuare Antreprenor denumit(a) în continuare Beneficiar 
înregistrare în Registrul de Stat înregistrat (ă) în Registrul de Stat 
nr. 1003600039806 nr. 1003600151023 
pe de o parte, pe de o parte, 

ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: 

a. Achiziţionarea Lucrări de constructii a fundaţiilor pentru echipamentul tehnologic (Buncăr pentru 
crearea cabinetului radioterapie) denumite în continuare Lucrări, 

b. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. în cazul unor 
discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea 
ordinea de prioritate enumerată mai sus. 

c. în calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de beneficiar, antreprenorul se obligă 
prin prezenta să execute beneficiarului lucrările şi să înlăture defectele lor în conformitate cu 
prevederile Contractului sub toate aspectele. 

d. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească antreprenorului, în calitate de contravaloare a 
lucrărilor, precum şi a înlăturării defectelor lor, preţul Contractului sau orice altă sumă care poate 
deveni plătibilă conform prevederilor Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. 

1. Obiectul Contractului 
1.1. Antreprenorul îşi asumă obligaţia de a executa Lucrările conform prezentului Contract. 
1.2. Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite şi să recepţioneze Lucrările executate de 

Antreprenor. 
1.3. Calitatea Lucrărilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în contract. Lucrările 

executate în baza contractului vor respecta standardele indicate în contract. Cînd nu este menţionat nici un 
standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de 
origine Beneficiarului. 

2. Termeni şi condiţii de executare 
2.1. Executarea Lucrărilor se efectuează de către Antreprenor, în decurs de 10 zile din momentul 

semnării contractului de antrepriză. 
2.2. Documentaţia de însoţire a Lucrărilor include: 

t / J ^7SL J<£ / 



- fac:_:: 2 ex 
:.• r r . - . r e - r r e i i r s 2 ex 

1 ' ........t.e .^cumentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Beneficiarului cel tîrziu la 
rr.; rr.er.:_. f.r. slr:: prestării serviciilor. 

3. Preţul şi condiţii de plată 
3 . Prepi Lucrărilor executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti. 
3.2. Suma totală a prezentului Contract se va stabili de facto, conform facturilor fiscale, dar nu va 

depăşi 187 733,46 lei (una sută optzeci şi şapte mii şapte sute treizeci şi trei lei, 46 bani) lei MD 
3.3. Achitarea plăţilor pentru Lucrările executate se va efectua în lei moldoveneşti. 
3.4. Metoda şi condiţiile de plată de către Beneficiar vor fi: conform actului de primire-predare şi 

a facturilor fiscale, în termen de 30 zile bancare. 
3.5. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului indicat în 

prezentul Contract. 
4. Condiţii de predare-primire 

4.1. Lucrările se consideră predate de către Antreprenor şi recepţionate de către Beneficiar dacă: 
a) cantitatea Lucrărilor corespunde informaţiei indicate în Contract şi documentele de însoţire 

conform punctului 2.2 al prezentului Contract; 
b) calitatea Lucrărilor corespunde informaţiei indicate în Contract; 
4.2. Antreprenorul este obligat să prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale 

odată cu executarea Lucrărilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Antreprenor a 
prezentei clauze, Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 
corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 
10.3. 

5. Standarde 
5.1. Lucrările executate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către 

antreprenor în propunerea sa tehnică. 
5.2. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele 

sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor. 

6. Obligaţiile părţilor 
6.1. în baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă: 
a) să execute Lucrările în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; 
b) să anunţe Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, 

prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea executării Lucrărilor; 
c) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Lucrărilor de către Beneficiar, în 

termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; 
d) să asigure integritatea şi calitatea Lucrărilor pe toată perioada de pînă la recepţionarea lor de 

către Beneficiar. 
6.2. în baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă: 
a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a 

Lucrărilor executate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; 
b) să asigure achitarea Lucrărilor executate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în 

prezentul Contract. 
7. Forţa majoră 

7.1. Părţile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor 
conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forţă majoră 
(războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care 
nu depind de voinţa Părţilor). 

7.2. Partea care invocă clauza de forţă majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu 
de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor de forţă majoră. 

7.3. Survenirea circumstanţelor de forţă majoră, momentul declanşării şi termenul de acţiune 

f 



trebuie să fie . - r_fi—.r.e rrintr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din 
ţara Pâr. . ise—er.ea circumstanţe. 

8. Rezilierea 
j . Rezi'.ierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. 
: 2 Cc r. trac tul poate fi reziliat în mod unilateral de către: 
ă Beneficiar în caz de refuz al Antreprenorului de a executa Lucrările prevăzute în prezentul 

Contract: 
b Beneficiar în caz de nerespectare de către Antreprenor a termenelor de executare stabilite; 
c Antreprenorul în caz de nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Lucrărilor; 
d Antreprenorul sau Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor 

înaintate conform prezentului Contract. 
8.3. Partea iniţiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile 

lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. 
8.4. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea 

notificării. In cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniţia 
rezilierea. 

9. Reclamaţii 
9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Lucrărilor executate sînt înaintate Antreprenorului la momentul 

recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Antreprenorului. 
9.2. Pretenţiile privind calitatea lucrărilor executate sînt înaintate Antreprenorului în termen de 5 

zile lucrătoare de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de 
o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens. 

9.3. Antreprenorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de 
la data primirii acestora şi să comunice Beneficiarului despre decizia luată. 

9.4. în caz de recunoaştere a pretenţiilor, Antreprenorul este obligat, în termen de 5 zile, să execute 
suplimentar Beneficiarului cantitatea lucrărilor neexecutate, iar în caz de constatare a calităţii 
necorespunzătoare - să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. 

9.5. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru 
viciile ascunse. 

9.6. în cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia 
independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sînt suportate 
de partea vinovată. 

10. Sancţiuni 
10.1. Pentru refuzul de a executa Lucrările prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul suportă o 

penalitate în valoare de 5 % din suma totală a contractului. 
10.2. Pentru executarea cu întîrziere a Lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în 

valoare de 0,1% din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % 
din suma totală a prezentului Contract. în cazul în care întîrzierea depăşeşte 15 zile, se consideră ca fiind 
refuz de a executa Lucrările prevăzute în prezentul Contract. 

10.3. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1 % din 
suma Lucrărilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală 
Lucrărilor neachitate. 

11. Drepturi de proprietate intelectuală 
11.1. Antreprenorul are obligaţia să despăgubească Beneficiarul împotriva oricăror: 
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau 
utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi 

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care 
o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 

12. Dispoziţii finale 
12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale 

amiabilă. în caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform 



legislaţiei Rer_r . : . : : Moldova. 
12.1 He la .:ata semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate şi documentele perfectate 

antene: is: r : e : i valabilitatea. 
.1 : Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra 

~ : i : t :căr i i clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care 
lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost 
perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. 

12.4. Xici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în 
prezentul Contract unor terţe persoane fară acordul în scris al celeilalte părţi. 

12.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte 
un exemplar pentru Antreprenor şi Beneficiar. 

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării, fiind valabil pînă la 31.12.2021. 
12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al ambelor părţi şi este semnat astăzi. 

26.02.2021. 
12.8. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în 

conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus. 

13. Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor 

ANTREPRENOR BENEFICIAR 
„Consprimfort , , SRL IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC 

Mun. Chişinău, str. Mircea cel Bătrîn,16 ap.49 mun. Chişinău, str.N.Testemiţanu 30 
Telefon: 33-76-45, mob. 078136759 Telefon (022)852-670 
C/l MD30IV022241400000289 IBAN: MD94ML000000002251702316 
Banca: BC „Victoriabank" SA Banca: BC „Moldindconbank" SA 
Adresa poştală a băncii: filiala „Chişinău" Filiala „Testemiţeanu" 
Cod: VICBMD2X446 Cod: MGLDMD2X302 
Cod fiscal: 1003600039806 Cod fiscal: 1003600151023 

Cod TVA: 0206497 



Anexa nr.l la contractul 92 -13/ 
din 26.02.2021 

SPECIFICAŢIA 

Nr. d/o Denumirea U/M Cantitatea 
Preţ fără 

TVA 
Preţ cu 

TVA 
Suma fără 

TVA 
Suma cu 

TVA 

1 

Lucrări de constructii a 
fundaţiilor pentru 

echipamentul tehnologic 
(Buncăr pentru crearea 
cabinetului radioterapie 

unitate 1 156 444,54 187 733,46 156 444,54 187 733.46 

TOTAL 156 444,54 187 733,46 



Formular Nr.7 
WinCmeta 

Reconstrucţia parţiala a 
incaperilor departamentului de 
radioterapie din imobilul cu nr. 

cadastral 0100214,147.01 (subsol, 
parter) din str. Testemitianu nr.30 
mun. Chişinău N360-VM-088/20 

(denumirea obiectivului) 

DEVIZ LOCAL 

Valoarea de deviz 187 733,46 lei 
întocmit in preţuri curente 

Jte 
crt. 

Simbol norme 
şi Cod 
resurse Lucrări şi cheltuieli U.M. 

Cantitate 
conform 

datelor din 
proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Jte 
crt. 

Simbol norme 
şi Cod 
resurse Lucrări şi cheltuieli U.M. 

Cantitate 
conform 

datelor din 
proiect 

Pe unitate de 
măsură Total Jte 

crt. 

Simbol norme 
şi Cod 
resurse Lucrări şi cheltuieli U.M. 

Cantitate 
conform 

datelor din 
proiect inel. salariu inel. salariu 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Capitolul 1. Lucrări de demolare 

1 

RpCG29C 

Demolarea pereţilor de zidărie din 
cărămidă plina, BCA, blocuri 
ceramice sau din beton uşor, 
cărămizi GVP, exclusiv schela si 
curatirea cărămizilor (zidărie din 
cărămidă) 

m3 0,650 
251,40 163,41 

1 

RpCG29C 

Demolarea pereţilor de zidărie din 
cărămidă plina, BCA, blocuri 
ceramice sau din beton uşor, 
cărămizi GVP, exclusiv schela si 
curatirea cărămizilor (zidărie din 
cărămidă) 

m3 0,650 
227,80 148,07 

2 

RpCB18G 

Demolarea betoanelor vechi cu 
mijloace mecanice, beton armat 
(blocuri din beton) 

m3 9,000 
906,03 8 154,27 

2 

RpCB18G 

Demolarea betoanelor vechi cu 
mijloace mecanice, beton armat 
(blocuri din beton) 

m3 9,000 
317,13 2 854,17 

3 

RpCK41C 

Desfacerea pardoselilor din covor 
din PVC pe suport sau fara suport 
textil, mocheta, etc (linoleum) 

m2 62,700 
40,92 2 565,90 

3 

RpCK41C 

Desfacerea pardoselilor din covor 
din PVC pe suport sau fara suport 
textil, mocheta, etc (linoleum) 

m2 62,700 
26,52 1 663,02 

4 
RpCB18G 

Demolarea betoanelor vechi cu 
mijloace mecanice, beton armat m3 0,664 

905,20 601,05 4 
RpCB18G 

Demolarea betoanelor vechi cu 
mijloace mecanice, beton armat m3 0,664 

317,12 210,57 
5 

RpCAOlA 

Săpături 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 f u p d a t i i , ^ ^ 
şanţuri, cana |Mc. , e x e c u t e in; ii 
c a n t i t a t i d e p i ^ £ # i i c c u J f | 
maluri nesprijinite-v. 

m3 15,110 
178,75 2 700,85 

5 

RpCAOlA 

Săpături 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 f u p d a t i i , ^ ^ 
şanţuri, cana |Mc. , e x e c u t e in; ii 
c a n t i t a t i d e p i ^ £ # i i c c u J f | 
maluri nesprijinite-v. 

m3 15,110 
178,75 2 700,85 



TrB01Al-5 

Transportul materialelor din grupa 
1-3 (incarcare, aşezare, 
descarcare, aşezare), cu roabe pe 
pneuri, pe distanta de 50 m 

49,000 
62,27 

62,27 

3 051,37 

3 051,37 

TrIlAA02 
C2 

Incarcarea materialelor din grupa 
A - grele, in bulgari prin aruncare 
- de pe rampa sau teren, in auto 
categoria 2 

49,000 
25,95 

25,95 

1 271,40 

1 271,40 

TsI50B5 

Transportarea pamintului cu 
autobasculanta la distanta de 15 
km 

49,000 
123,84 

0,00 

6 068,16 

0,00 

Total Capitolul 1. Lucrări de 
demolare 
Inclusiv salariu 

24 576,41 
11 899,45 

2. Capitolul 2. Consolidarea 
fundaţiei existente 

TsC54C 
Strat de fundaţie din prundis fr. 
20/40 m3 8,003 

2 998,02 

57,08 

23 993,16 

456,84 

10 

CA02C 

Beton simplu turnat in egalizari, 
pante, sape la inaltimi pina la 35 
m inclusiv, preparat cu centrala de 
betoane conform art. CA01 sau 
beton marfa, turnare cu mijloace 
clasice Ml50 

m3 5,884 
2 430,08 

259,47 

14 298,57 

1 526,72 

11 

RpCB02E 

Beton turnat in cofraje, la fondaţii 
continue sau izolate, radiere slab 
solicitate, la ziduri de subsol, 
parapete, masive etc., la clădiri 
existente, beton preparat cu 
betoniera pe şantier si turnare cu 
mijloace clasice cu beton marfa 
M250 

m3 5,110 
3 046,17 

268,13 

15 565,94 

1 370,12 

12 

CB02A 

Cofraje din panouri refolosibile, 
cu asteriala din scinduri de 
rasinoase scurte si subscurte 
pentru turnarea betonului in 
cuzineţi, fondaţii pahar si fondaţii 
de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2 5,300 
201,93 

69,19 

1 070,22 

366,72 

13 

CC01C 

Armaturi din otel beton OB 37 
fasonate in atelig 
montate cu dig 
la 8 mm incUisi^în fundaţii 

32,09 979,77 



1 2 3 4 5 6 7 

fasonate in ateliere de şantier si 
montate cu diametrul barelor 
peste 8 mm inclusiv in fundaţii 
izolate 

3,63 925,96 

15 

CC03C 

Montare plase sudate la inaltimi 
mai mici sau egale cu 35 m, la 
placi (d4 Bp-1) kg 74,320 

66,48 4 940,52 
15 

CC03C 

Montare plase sudate la inaltimi 
mai mici sau egale cu 35 m, la 
placi (d4 Bp-1) kg 74,320 

1,73 128,58 

16 

CA03F 

Beton simplu turnat cu mijloace 
clasice, in fundaţii, socluri, ziduri 
de sprijin, pereţi sub cota zero, 
preparat cu centrala de betoane 
sau beton marfa conform, art. 
CA01, turnare cu mijloace clasice, 
( Umplerea cu beton M250 pentru 
montarea cadrului metalic al 
utilajului) 

m3 2,790 
3 060,57 8 538,99 

16 

CA03F 

Beton simplu turnat cu mijloace 
clasice, in fundaţii, socluri, ziduri 
de sprijin, pereţi sub cota zero, 
preparat cu centrala de betoane 
sau beton marfa conform, art. 
CA01, turnare cu mijloace clasice, 
( Umplerea cu beton M250 pentru 
montarea cadrului metalic al 
utilajului) 

m3 2,790 
222,00 619,39 

17 

CA03G 

Beton armat turnat cu mijloace 
clasice, in fundaţii, socluri, ziduri 
de sprijin, pereţi sub cota zero, 
preparat cu centrala de betoane 
sau beton marfa conform, art. 
CA01, turnare cu mijloace clasice, 
(restabilirea patului de beton 
armat sub pardosea) 

m3 5,534 
3 091,61 17 108,99 

17 

CA03G 

Beton armat turnat cu mijloace 
clasice, in fundaţii, socluri, ziduri 
de sprijin, pereţi sub cota zero, 
preparat cu centrala de betoane 
sau beton marfa conform, art. 
CA01, turnare cu mijloace clasice, 
(restabilirea patului de beton 
armat sub pardosea) 

m3 5,534 
253,71 1 404,02 

Total Capitolul 2. Consolidarea 
fundaţiei existente 
Inclusiv salariu 

94 441,17 
6 937,42 

Total P- 119 017,58 

Asigurări sociale si medicale 22,50 % 4 238,30 

Total 100,00 + 123 255,88 

Cheltuieli de transport 7,00 % 5 642,98 

Cheltuieli de regie 14,50 % 18 690,33 

Total 100,00 + 147 589,19 

Beneficiu 6,00 % 8 855,35 

Total 100,00 + 156 444,54 

TVA 20,00 % 31 288,92 

187 733,46 
Total deviz: 
Inclisiv salariu 18 836,87 



Obiect Reconstrucţia parţiala a încăperilor Investitor 
departamentului de radioterapie (subsol,parter) 

Formular Nr.5 
WinCmeta 

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

i 

i 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Simbol norme şi Cod 
resurse Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse U.M. 

Consum de 
resurse pe unitate 

de măsură 

Valoare, lei 

Pe unitate de 
măsură 

Total 

inel. salariu 

1. Capitolul 1. Lucrări de demolare 

RpCG29C Demolarea pereţilor de zidărie din cărămidă 
plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton 
uşor, cărămizi GVP, exclusiv schela si 
curatirea cărămizilor (zidărie din cărămidă) 

m3 
251,40 

227,80 
7122050013400 Zidar h-om 0,4500 57,66 25,98 
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 3,5000 57,66 201,82 
2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0800 295,00 23,60 
RpCB18G Demolarea betoanelor vechi cu mijloace 

mecanice, beton armat (blocuri din beton) m3 
906,03 

317,13 
7123010010200 Betonist h-om 4,0000 57,66 230,64 
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 1,5000 57,66 86,49 
2912340002509 Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, 

debit 4,0 - 5,9 mc/min 
h-ut 0,3500 894,00 312,90 

2952270003370 Ciocan pneumatic 8-15 kg h-ut 0,3500 620,00 217,00 
2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,2000 295,00 59,00 
RpCK41C Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe 

suport sau fara suport textil, mocheta, etc 
(linoleum) 

m2 
40,92 

26,52 
7132040012700 Parchetar h-om 0,2300 57,66 13,26 
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,2300 57,66 13,26 
2320166200729 Parchetin 0,0300 185,00 5,55 
2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0300 295,00 8,85 
RpCB18G Demolarea betoanelor vechi cu mijloace 

mecanice, beton armat m3 
905,20 

317,12 
7123010010200 Betonist h-om 4,0000 57,66 230,63 
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 1,5000 57,66 86,49 
2912340002509 Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, 

debit 4,0 - 5,9 mc/min 
h-ut 0,3500 894,00 312,36 

2952270003370 Ciocan pneumatic 8-15 kg h-ut 0,3500 620,00 216,63 
2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,2000 295,00 59,08 
RpCAOlA Săpături 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 fundaţii, şanţuri, canale etc., 
executate in cantitati de pina la 20 mc cu 
maluri nesprijinite 

m3 
178,75 

178,75 

9312040019600 Săpător h-om 3,1000 57,66 178,75 
TrB01Al-5 Transportul materialelor din grupa 1-3 

(incarcare, aşezare, descarcare, aşezare), cu 
roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m 

62,27 

62,27 
9310060019900 Muncitor necalificat h-om 1,0800 57,66 62,27 
TrIlAA02C2 Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in 

bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, 
in auto categoria 2 

25,95 

25,95 
9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,4500 57,66 25,95 
TsI50B5 Transportarea pamL 

la distanta de 15 
123,84 

0,00 
3410540000006 Autobasculanta h-ut 0,2580 480,00 123,84 

2. Capitolu 
fundaţiei ex) 



TsC54C Strat de fundaţie din prundis fr. 20/40 
m3 

2 998,02 

57,08 
9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,9900 57,66 

Prundis fr. 20 40 
57,08 

1421102200068 
Compresor mobil motor ardere interna, presiunea 
pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min 

m3 1,1500 2 100,00 2 414,88 
2912340002506 h-ut 0,2100 725,00 152,28 

2592270004021 Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg h-ut 0,4200 890,00 373,77 
10 CA02C Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la 

inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu 
centrala de betoane conform art. CA01 sau 
beton marfa, turnare cu mijloace clasice M150 

m3 
2 430,08 

259,47 

7123010010200 Betonist h-om 3,8500 57,66 221,99 
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,6500 57,66 37,48 
63102100000 Beton Ml 50 m3 1,0250 1 950,00 2 018,60 
2922140007000 Macara h-ut 0,2500 480,00 120,00 
2952270003000 Vibrator de suprafaţa h-ut 0,4000 80,00 32,01 

11 RpCB02E Beton turnat in cofraje, la fundaţii continue 
sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de 
subsol, parapete, masive etc., la clădiri 
existente, beton preparat cu betoniera pe 
şantier si turnare cu mijloace clasice cu beton 
marfa M250 

m3 
3 046,17 

268,13 

7123010010200 Betonist h-om 3,3000 57,66 190,28 
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 1,3500 57,66 77,85 
2663102110000 Beton procurat din statii M250 m3 1,0250 2 555,00 2 658,00 
2952270003717 Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic 

tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) 
h-ut 0,6000 80,00 48,00 

3410520001373 Automacara 5 tf h-ut 0,1500 480,00 72,05 
12 CB02A Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala 

din scinduri de rasinoase scurte si subscurte 
pentru turnarea betonului in cuzineţi, fundaţii 
pahar si fundaţii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2 
201,93 

69,19 

9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,1500 57,66 8,65 
71240100107001 Dulgher h-om 1,0500 57,66 60,54 
2874125881241 Şaibe uzuale M 10 

Piuliţe uzuale patrate M 10 
Şuruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm 

i j L 0,0050 60,00 0,29 
2874115841033 buc 0,3000 30,00 9,00 
2874115825003 buc 

Scoabe din otel pentru construcţii 
0,3000 40,00 12,00 

2875276311528 0,0300 35,00 1,05 
2734113803233 Sirma neagra moale d = 2,5 mm 

Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii 
kg 0,0500 19,85 0,99 

2873145887000 0,0800 35,00 2,80 
2020212928347 Panou de cofraj tip P fag g 15 mm m2 0,1000 672,00 67,20 
2010102903495 Scinduri de rasinoase m3 0,0035 3 864,00 13,85 
2010102900900 Lemn rotund de rasinoase m3 0,0005 3 790,00 2,15 
2320187315789 Decofrol kg_ 0,1200 195,00 23,40 

13 CC01C Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 
ateliere de şantier si montate cu diametrul 
barelor pina la 8 mm inclusiv in fundaţii 
izolate 

kg 
32,09 

4,56 

7123020011140 Fierar beton h-om 0,0750 57,66 4,32 
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0040 57,66 0,23 
2710602100000 Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm Jcg_ 1,0250 17,90 18,35 
2010237318750 Distantieri buc 0,1500 60,00 9,00 
2734113803881 Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm kg 0,0100 18,90 0,19 

14 CC01D1 Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in 
ateliere de şantier si montate cu diametrul 
barelor peste 8 mm inclusiv in fundaţii izolate 

kg 
31,17 

3,63 
7123020011140 Fierar beton h-om 0,0590 57,66 3,40 
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0040 57,66 0,23 
2710602200000 Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm 1,0250 17,90 18,35 
2010237318750 Distantieri buc 0,1500 60,00 >,00 
2734113803881 Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm kg_ 0,0100 18,90 0,19 

15 CC03C Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 
egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1) kg 

66,48 

1,73 
7123020011140 Fierar beton h-om 0,0250 57,66 1,44 



1 2 3 4 5 6 7 

cota zero, preparat cu centrala de betoane sau 
beton marfa conform, art. CA01 , turnare cu 
mij loace clasice, ( Umplerea cu beton M 2 5 0 
pentru montarea cadrului metalic al utilajului) 

222,00 

"123010010200 Betonist h-om 3,4500 57,66 198.94 
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,4000 57,66 23,06 
2663102100000 Beton M250 m3 1,0250 2 555,00 2 658.48 
2952270003100 Vibrator de adincime h-ut 0,6000 100,00 60,00 
3410520006752 Automacara 6 - 1 0 tf h-ut 0,2500 480,00 120,09 

17 C A 0 3 G Beton armat turnat cu mijloace clasice, in 
fundaţii, socluri, ziduri de sprijin, pereţi sub 
cota zero, preparat cu centrala de betoane sau 
beton marfa conform, art. C A 0 1 , turnare cu 
mij loace clasice, (restabilirea patului de beton 
armat sub pardosea) 

m3 
3 091,61 

253,71 

7123010010200 Betonist h-om 4,0000 57,66 230,64 
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,4000 57,66 23,07 
2663102100000 Beton M250 m3 1,0250 2 555,00 2 657,96 
2952270003100 Vibrator de adincime h-ut 0,6000 100,00 59,99 
3410520006752 Automacara 6 - 1 0 tf h-ut 0,2500 480,00 119,96 



Reconstrucţia parţial a FormularNr 3 
încăperilor departamentului de 
radioterapie din imobilul cu nr. 

cadastral 0100214.147.01 
(subsol,parter) din str. 

Testemiteanu nr.30 mun. 
Chişinău 

(denumirea obiectivului) WinCmeta 

Deviz local de resurse 

Valoarea de deviz 187 733,46 lei 
întocmit in preţuri curente 

N° Simbol norme Cantitate Valoarea de deviz, lei 
crt. şi Cod Denumire lucrări şi cheltuieli U.M. conform Pe unitate Total 

resurse datelor din de măsură 
proiect 

1 2 3 4 5 6 7 
Total borderou de resurse 

M a n o p e r a : 

1. 7122050013400 Zidar h-om 0,293 57,66 16,89 
2. 7123010010200 Betonist h-om 109,934 57,66 6 338,79 
3. 7123020011140 Fierar beton h-om 19,187 57,66 1 106,32 
4. 71240100107001 Dulgher h-om 5,565 57,66 320,88 
5. 7132040012700 Parchetar h-om 14,421 57,66 831,51 
6. 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 82,893 57,66 4 779,61 
7. 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 47,555 57,66 2 742,02 
8. 9312040019600 Săpător h-om 46,841 57,66 2 700,85 

Total manopera 18 836,87 
Materiale: 

1. 1421102200068 Prundis fr. 20/40 m3 9,203 2 100,00 19 326,30 
2. 2010102900900 Lemn rotund de rasinoase m3 0,003 3 790,00 11,37 
3. 2010102903495 Scinduri de rasinoase m3 0,019 3 864,00 73,42 
4. 2010237318750 Distantieri buc 65,111 60,00 3 906,66 
5. 2020212928347 Panou de cofraj tip P fag g 15 mm m2 0,530 672,00 356,16 
6. 2320166200729 Parchetin 1 1,881 185,00 347,99 
7. 2320187315789 Decofrol kg 0,636 195,00 124,02 
8. 2663102100000 Beton M250 m3 8,660 2 555,00 22 126,29 
9. 2663102110000 Beton procurat din statii M250 m3 5,316 2 555,00 13 582,38 
10. 

2710602100000 
Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 
mm kg 31,665 17,90 566,80 

11. 2710602200000 Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm kg 261,272 17,90 4 676,77 
12. 2734113803233 Sirma neagra moale d = kg 0,265 19,85 5,26 
13. 2734113803881 Sirma din otel moale, kg 3,597 18,90 67,98 
14. 2873122004100 Plase sudate kg 75,063 45,72 3 431,88 
15. 2873145887000 Cuie cu cap conic tip A^entru.constructy^ . kg 0,424 35,00 14,84 
16. 2874115825003 Şuruburi uzuale pafrat^M 10 x buc 1,590 40,00 63,60 

i moloc 



17. 2874115841033 Piuliţe uzuale patrate M 10 buc 1,590 30,00 47,70 
18. 2874125881241 Şaibe uzuale M 10 kg 0,026 60,00 1,56 
19. 2875276311528 Scoabe din otel pentru constructii kg 0,159 35,00 5,57 
20. 63102100000 Beton M l 5 0 m3 6,091 1 950,00 11 877,45 

Total materiale de construcţii 80 614,00 
Utilaje de construcţii: 

1. 2592270004021 Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg h-ut 3,361 890,00 2 991,29 
2. 

2912340002506 
Compresor mobil motor ardere interna, 
presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min h-ut 1,681 725,00 1 218,73 

3. 
2912340002509 

Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, 
debit 4,0 - 5,9 mc/min h-ut 3,382 894,00 3 023,51 

4. 2922140006702 Macara de fereastra h-ut 3,866 295,00 1 140,46 
5. 2922140007000 Macara h-ut 1,516 480,00 727,68 
6. 2952270003000 Vibrator de suprafaţa h-ut 2,354 80,00 188,32 
7. 2952270003100 Vibrator de adincime h-ut 4,994 100,00 499,40 
8. 2952270003370 Ciocan pneumatic 8-15 kg h-ut 3,382 620,00 2 096,84 
9. 

2952270003717 
Vibrator de interior pentru beton actionat 
pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de 
aer comprimat) 

h-ut 3,066 80,00 245,28 

10. 3410520001373 Automacara 5 tf h-ut 0,767 480,00 368,16 
11. 3410520006752 Automacara 6 - 1 0 tf h-ut 2,081 480,00 998,88 
12. 3410540000006 Autobasculanta h-ut 12,642 480,00 6 068,16 

Total utilaje de construcţii 19 566,71 

Total lei 119 017,58 

Asigurări sociale si medicale 22,50 % 4 238,30 

Total 100,00 + 123 255,88 

Cheltuieli de transport 7,00 % 5 642,98 

Cheltuieli de regie 14,50 % 18 690,33 

Total 100,00 + 147 589,19 

Beneficiu 6,00 % 8 855,35 

Total 100,00 + 156 444,54 

TVA 20,00 % 31 288,92 

Total deviz: 
187 733,4 

6 


