
CONTRACT nr. 187-VM 
de achiziţionare a lucrărilor de valoare mică 

C o d C P V : 45000000-7 

04 iunie 2021 mun. Chişinău 

SC "P.V Const-Service" SRL IMSP Institutul Oncologic, 
reprezentată prin Director Valeriu GHEORGHIU, 
care acţionează în baza Statutului 
denumit(a) în continuare Antreprenor 
înregistrat (ă) în Registrul de Stat 
nr. 1004600070745 
pe de o parte, 

reprezentată prin Director Larisa CATRINICI, 
care acţionează în baza Regulamentului, 
denumit(a) în continuare Bneficiar 
înregistrat (ă) în Registrul de Stat 
nr. 1003600151023 
pe de o parte, 

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

a. Achiziţionarea: 
Lot nr. I - Lucrări de reparaţie a acoperişului de tip plat a Departamentului de Radioterapie din 
incinta IMSP IO; 
Lot nr. II - Lucrări de reparaţie a scării exterioare în incinta teritoriului IMSP IO; 
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. 
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2. Termeni şi condiţii de executare 
2.1. Executarea Lucrărilor se efectuează de către Antreprenor, în decurs de 30 zile din momentul 

emnârii contractului de antrepriză. 

2.2. Documentaţia de însoţire a Lucrărilor include: 
factura fiscală 2 ex 
act de primire-predare 2 ex 

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Beneficiarului cel tîrziu la 
momentul finisării prestării serviciilor. 

3. Preţul şi condiţii de plată 
3.1. Preţul 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 293 528,436 lei (două sute nouăzeci şi trei mii cinci sute douăzeci şi opt lei, 436 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 facturilor 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 unpr cazuri de forţă majoră 
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(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 
trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din 
ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. 

8. Rezilierea 
8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. 
8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către: 
a) 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 



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

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

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate şi documentele perfectate 
anterior îşi pierd valabilitatea. 

12.3. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra 
modificării 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. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în 
prezentul Contract unor terţe persoane fără 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, 

04.06.2021. 

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 

SC P.V Const-Service SRL IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC 
Or. Chişinău, str.Gheorghe Asachi 79/2 mun. Chişinău, str.Testimiţeanu 30 
Telefon: 28-80-83 Telefon (022)852-670 
IBAN: MD05EN000002224200788845 IBAN: MD94ML000000002251702316 
Banca: BC Energ Bank SA Banca: BC „Moldindconbank" SA 
Cod: ENEGMD22 Filiala „Testimiţeanu" 
Filiala or. Chişinău Cod: MOLDMD2X302 
Cod fiscal: 1004600070745 Cod fiscal: 1003600151023 
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Anexa nr.l 
la contractul 187-VM din 04.06.2020 

S P E C I F I C A Ţ I A 9 

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

Preţ cu 
TVA 

Suma fără 
TVA 

Suma cu 
TVA 

1 

Lucrări de reparaţie 
a acoperişului de tip 

plat a 
Departamentului de 

Radioterapie din 
incinta IMSP IO 

unitate 1 120 821,197 144 985,436 120 821,197 144 985.436 

2 

Lucrări de reparaţie 
a scării exterioare în 

incinta teritoriului 
IMSP IO 

unitate 1 123 785,83 148 543,00 123 785,83 148 543.00 

TOTAL 244 607,03 293 528,436 

Director / 

L.Ş. 
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Formular Nr.7 
WinCmeta 

Lucrări de reparaţie a acoperişului 
de tip plat a departamentului de 

radioterapie în inicinta l i S P 
institutul OncoSogic 

(denumirea obiectivului) 

DEVIZ LOCAL Ni 
Lucrări de reparaţie a acoperişului 

Valoarea de deviz 144 985,436 Iei 
Întocmit in preţuri curente 

Ns 
crt. 

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

Cantitate 
conform datelor 

din proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Ns 
crt. 

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

Cantitate 
conform datelor 

din proiect 

Pe unitate de 
măsură Total Ns 

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. Reparaţia balcoanelor 

1. Acoper iş tip moale 

1 

IzFOlB 

Amorsarea suprafeţelor pentru 
aplicarea stratului de difuzie, a 
barierei contra vaporilor, a 
termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe 
suprafeţe orizontale, inclinte sau 
verticale, cu suspensie de bitum 
filerizat (subif) intr-un strat 

m2 232,000 17,014 3 947,235 

1 

IzFOlB 

Amorsarea suprafeţelor pentru 
aplicarea stratului de difuzie, a 
barierei contra vaporilor, a 
termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe 
suprafeţe orizontale, inclinte sau 
verticale, cu suspensie de bitum 
filerizat (subif) intr-un strat 

m2 232,000 
2,306 535,085 

2 

RpCI34A 

Invelitori la acoperişuri cu membrane 
bituminoase lipite cu flacara in sistem 
monostrat pe suprafaţa orizontale 
montate pe suport continuu (Uniflex 
Expres 3 M H grosimea stratului nu 
mai mica de 3.8 mm) sau analogic, 
inclusiv parapetele 

m2 
232,000 167,336 38 821,906 

2 

RpCI34A 

Invelitori la acoperişuri cu membrane 
bituminoase lipite cu flacara in sistem 
monostrat pe suprafaţa orizontale 
montate pe suport continuu (Uniflex 
Expres 3 M H grosimea stratului nu 
mai mica de 3.8 mm) sau analogic, 
inclusiv parapetele 

m2 
232,000 

50,741 11 771,866 

3 

RpCI34A 

Invelitori la acoperişuri cu membrane 
bituminoase lipite cu flacara in sistem 
monostrat pe suprafaţa orizontale 
montate pe suport continuu 
(Tehnoelast 3KF1 grosimea stratului 
nu mai mica de 4.2 mm) sau ana'ogic. 
inclusiv parapetele 

m2 232,000 194,549 45 135,368 

3 

RpCI34A 

Invelitori la acoperişuri cu membrane 
bituminoase lipite cu flacara in sistem 
monostrat pe suprafaţa orizontale 
montate pe suport continuu 
(Tehnoelast 3KF1 grosimea stratului 
nu mai mica de 4.2 mm) sau ana'ogic. 
inclusiv parapetele 

m2 232,000 
50,741 11 771,866 

4 

CE24D 
Montarea aeratoarelor pentru 
acoperişuri din membrane 
bituminoase 

buc 2,000 109,554 219,108 4 

CE24D 
Montarea aeratoarelor pentru 
acoperişuri din membrane 
bituminoase 

buc 2,000 
109,554 219,108 

T r / 
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4 2 3 4 5 6 7 

5 
Pret de piaţa 

Aerator pentru acoperişuri cu 
membrane bituminoase buc 2,000 550,000 1 100,000 5 

Pret de piaţa 
Aerator pentru acoperişuri cu 
membrane bituminoase buc 2,000 

0,000 0,000 

Total Acoperiş tip moale 
Inclusivsalariu 

89 223,617 
24 297,925 

Total Reparaţia balcoanelor 
Inclusivsalariu 

89 223,617 
24 297,925 

Total lei 89 223,617 

Asigurarea sociala 24,00 % 5 831,502 
I Cheltuieli de transport 7,00 % 4 492,708 

Cheltuieli de regie 14 ,50% 14 434,435 

Beneficiu 6,00 % 6 838,935 

Total 100,00 + 120 821,197 

TVA 20,00 % 24 164,239 

144985,436 
Total deviz: / 
Inclusivsalariu / 24 297,925 

întocmit 

Verificat 

yjvŞRL P.V.CONST-SERICE 
ra,numele, prenumele) 

( f u n ^ Ş ^ i a t u r a . numele, prenumele) 
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Lucrări de reparaţie a acoperişului de tip plat a 
departamentului de radioterapie in inicintalMSP 

Institutul Oncologic 
(denumirea obiectivului) 

Deviz local de resurse N2 
Lucrări de reparaţie a acoperişului 

Valoarea de deviz 144 985,436 lei 
întocmit in preţuri curente 
Ns Simbol norme Cantitate Valoarea de deviz, lei 
crt. şi Cod resurse Denumire lucrări şi cheltuieli U.M. conform Pe unitate Total 

datelordin de măsură 
proiect 

1 2 3 4 5 6 7 
Total borderou de resurse Ne: 

Formular Nr.3 

WinCmeta 

Manopera: 
1. 7134030012200 Izolator hidrofug h-om 348,000 57,66 20 065,681 | 
2. 7213050013100 Tinichigiu h-om 3,800 57,66 219,108 
3, 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 69,600 57,66 4013 ,136 

Total manopera 24 297,925 
Materiale: 

1. 111-1 Aerator buc 2,000 550,00 1 100,000 
2. 1120206201035 Gaz metan in butelii kg 146,856 14,50 2 129,412 
3. 2413317346000 Suspensie de bitum filerizat-subif kg 69,600 49,00 3 410,400 
4. 2682132600471 Membrane bituminoase Uniflex Expres 3MI1 m2 281,474 91,00 25 614,134 
5. 2682132600472 Membrane bituminoase Tehnoelast 3KI1 m2 281,474 113,43 31 927,596 
6. 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,232 0,00 0 , 0 0 0 
7. U2430226101399 Chit pe baza de bitum filerizat kg 0,412 0,00 0 , 0 0 0 

8. U2710403642598 Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm kg 0,618 0,00 0 , 0 0 0 

9. U2744125904770 Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G kg 0,124 0,00 0 , 0 0 0 

Total materiale de construcţii 64 181,542 
Utilaje de construcţii 

1. 2921140007681 Arzător cu flacara h-ut 4,640 35,00 162,400! 
2. 2922140006702 Macara de fereastra h-ut 23,200 25,00 580,000 
3. 2922140006703 Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) h-ut 0,070 25,00 1,7£C 

Total utilaje de construcţii 744,150 

Total lei 89 223,617 

Asigurarea sociala 24,00 % 5 831,502 

Cheltuieli de transport 7,00 % 4 492,708 

Cheltuieli de regie 14 ,50% 14 434,435 

Beneficiu 6,00 % 6 838,935 

Total 100,00 + 120 821,197 

TVA 20,00 % 24 164,239 

Total deviz: j 

întocmit _ <C 4 ' SRL P.V.CONST-SERICE 

144 985,43 
6 

r 0 •_' ' j i ^ semnătura,numele, prenumele) 

Verificat 
semnătura, numele, prenumele) 
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Formular Nr.5 
WinCmeta 

Obiect Lucrări de reparaţie a acoperişului de tip plat a Investitor 
departamentului de radioterapie in inicinta IMSP 
Institutul Oncologic 

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

Ns 
crt. 

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

Consum de 
resurse pe unitate 

de măsură 

Valoare, lei 
Ns 

crt. 
Simbol norme şi Cod 

resurse Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse U.M. 
Consum de 

resurse pe unitate 
de măsură 

Pe unitate de 
măsură 

Total 

inel. sa lar iu 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Reparaţia balcoanelor 

1. Acoperiş tip moale 

1 I zFO lB A m o r s a r e a sup ra fe te lo rpen t ru apl icarea stratului 
de d i fuz ie, a bar iere i cont ra vapori lor, a 
termoizo la t ie i sau a hidro izo la te i pe suprafeţe 
or izonta le , incl inte sau vert icale, cu suspensie de 
b i t um fi lerizat (subif) intr-un strat 

m2 
17 ,014 

2,306 

7134030012200 Izolator hidrofug h-om 0,0400 57,66 2,306 
2413317346000 Suspensie de bitum filerizat-subif kg 0.3000 49,00 14,700 
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0010 0,00 0,000 
2922140006703 Macara fereastra de 0.0015 MN (0,15 tf) h-ut 0,0003 25,00 0,008 

2 R p C I 3 4 A Invel i tor i la acoper işur i cu m e m b r a n e bi tuminoase 
lipite cu f lacara in s is tem monos t ra t pe suprafa ţa 
or izonta le m o n t a t e p e suport cont inuu (Unif lex 
Exp res 3MF1 g ros imea stratulu i nu ma i mica de 
3 .8 mm) sau ana log i c , inclusiv parapetele 

m2 
167,336 

50,741 

7134030012200 Izolator hidrofuq h-om 0.7300 57,66 42,092 
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,1500 57,66 8,649 
2682132600471 Membrane bituminoase Uniflex Expres 3 M n m2 1,1500 91.00 110,406 
1120206201035 Gaz metan in butelii kq 0,3000 14,50 4,589 
2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0500 25,00 1,250 
2921140007681 Arzător cu flacara h-ut 0,0100 35,00 0,350 

3 R p C I 3 4 A Invel i tor i la acoper işur i cu m e m b r a n e bi tuminoase 
lipite cu f lacara in s is tem monos t ra t pe suprafa ţa 
or izonta le m o n t a t e pe suport cont inuu (Tehnoelast 
3 K n g ros imea st ratu lu i nu mai mica de 4 .2 mm) 
sau ana log ic , inclusiv parapetele 

m2 
1 9 4 , 5 4 9 

50,741 

7134030012200 Izolator hidrofug h-om 0,7300 57,66 42,092 
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,1500 57,66 8,649 
2682132600472 Membrane b i tuminoaseTehnoebsOKn m2 1,1500 113,43 137,619 
1120206201035 Gaz metan in butelii kq 0,3000 14,50 4,589 
2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0500 25,00 1,250 
2921140007681 Arzător cu flacara h-ut 0,0100 35,00 0,350 

4 C E 2 4 D M o n t a r e a aera toare lo rpen t ru acoperişuri d in 
m e m b r a n e b i tuminoase buc 

109,554 

109,554 
7213050013100 Tinichiqiu h-om 1,9000 57,66 109,554 
U2710403642598 Tabla zincata 0.5 x800 x 2000 r r ~ kq 0,3000 0,00 0,000 
U2430226101399 Chit pe baza de bitum filerizat kq 0,2000 0,00 0,000 
U2744125904770 Aliai de lipit staniu-plumb LP-30 c : 3 kq 0,0600 0,00 0,000 

5 P r e t d e p ia ţa A e r a t o r p e n t r u acoper isur icu n e m b r a r e 
b i t um inoase buc 

550,000 

0,000 
111-1 Aerator buc 1.0000 550.00 550.000 JUUU 7 





Lucrări de reparaţie a scării exterioare in incinta 
teritoriului IMSP Institutul Oncologic 

Formular Nr.7 
WinCmeta 

(denumirea obiectivului) 

întocmit in preţuri curente 

DEVIZ LOCAL Ns 
Lucrări de reparaţie 

Valoarea de deviz 148 543 lei 

NQ 
crt. 

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

Cantitate 
conform datelor 

din proiect 

Valoarea c e deviz, lei 

NQ 
crt. 

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

Cantitate 
conform datelor 

din proiect 

Pe unitate de 
măsură 

inel. salariu 

Total 

ind. salariu 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Scara Exterioara 

1 
DG04B 

Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de 
orice dimensiune, aşezate pe beton m 1,800 18,45 33,21 1 

DG04B 
Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de 
orice dimensiune, aşezate pe beton m 1,800 

18,45 33,21 
2 

TsA02A 

Săpătură manuala de pamintin spatii limitate, 
avind sub 1,00 m sau peste 1,00m latime, 
executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la 
fundaţii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de 
înfrăţire, in pamint necoeziv sau slab coeziv 
adincime <0 ,75 mteren uşor 

m3 6,990 43,24 302,25 

2 

TsA02A 

Săpătură manuala de pamintin spatii limitate, 
avind sub 1,00 m sau peste 1,00m latime, 
executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la 
fundaţii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de 
înfrăţire, in pamint necoeziv sau slab coeziv 
adincime <0 ,75 mteren uşor 

m3 6,990 
43,24 302,25 

3 
TsC54B Strat de fundaţie din piatra sparta 

m3 
1,750 1 161,95 2 033,41 3 

TsC54B Strat de fundaţie din piatra sparta 
m3 

1,750 

57,07 99,87 
4 

CA02A 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la 
inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu 
centrala de betoane si turnarea cu mijloace clas'ce 
beton clasa C 5/4 (Bc5/B 75) 

m3 
1,750 1 924,64 3 368,12 

4 

CA02A 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la 
inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu 
centrala de betoane si turnarea cu mijloace clas'ce 
beton clasa C 5/4 (Bc5/B 75) 

m3 
1,750 

265,23 464,16 

5 

CC02F2 

Armaturi din otel beton PC52 fasonate in ateliere 
de şantier, cu diametrul barelorpeste 8 mm, 
pentru placi, exclusiv construcţiile executate cu 
cofraje glisante 

kg 
198,000 34,70 6 870,90 

5 

CC02F2 

Armaturi din otel beton PC52 fasonate in ateliere 
de şantier, cu diametrul barelorpeste 8 mm, 
pentru placi, exclusiv construcţiile executate cu 
cofraje glisante 

kg 
198,000 

1,61 319,67 

6 

CB02C 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din 
scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru 
turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv 
susţinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 

m2 
2,190 110,17 241,27 

6 

CB02C 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din 
scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru 
turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv 
susţinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 

m2 
2,190 

69,19 151,53 

7 

CA03D 

Beton turnat in fundaţii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereţi sub cota zero, preparat cu centrala de 
betoane si turnarea cu mijloace clasice beton 
armat clasa C15/12 (Bc 15/B 200) 

m3 2,420 2 275,98 5 507,88 

| 

CA03D 

Beton turnat in fundaţii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereţi sub cota zero, preparat cu centrala de 
betoane si turnarea cu mijloace clasice beton 
armat clasa C15/12 (Bc 15/B 200) 

m3 2,420 
259,47 627,92 

8 

DE14A 

Placi prefabricate din beton la trotuare, aşezate pe 
o fundaţie de beton de 10 cm grosime, prin 
intermediul unui strat de 2 cm mortarde ciment, 
inclusiv rostuirea 

m2 
15,200 613,48 9 324,92 

8 

DE14A 

Placi prefabricate din beton la trotuare, aşezate pe 
o fundaţie de beton de 10 cm grosime, prin 
intermediul unui strat de 2 cm mortarde ciment, 
inclusiv rostuirea 

m2 
15,200 

76,11 1 156,89 

9 

CH06A 

Mina curenta metalica montata pe suporţi ce 15 
cm inaltime, aşezaţi la distanteae 1 1,2 m 
prevăzuţi cu rondele sudate, fixata in zid de 
cărămidă sau parapet de beton, confect'cnata din 
ţeava din otel D=11/4" si otel laminat, dreapta 

m 10,600 1 857,18 19 686,11 

9 

CH06A 

Mina curenta metalica montata pe suporţi ce 15 
cm inaltime, aşezaţi la distanteae 1 1,2 m 
prevăzuţi cu rondele sudate, fixata in zid de 
cărămidă sau parapet de beton, confect'cnata din 
ţeava din otel D=11/4" si otel laminat, dreapta 

m 10,600 
51,89 550,08 

10 

CN20A 
Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsee pe 
baza de ulei aplicate petimplarie metal :a n 3 
straturi (mina curenta) m2 

2,920 86,44 252,40 10 

CN20A 
Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsee pe 
baza de ulei aplicate petimplarie metal :a n 3 
straturi (mina curenta) m2 

2,920 

72,65 212,13 

11 TrB01 B1-1 Transportulmaterialelordin grupa 1-3 . ncarcare. 
aruncare, descarcare, aruncare), cu r o a : e : e t 11,180 457,70 



1 2 3 4 5 6 7 
pneuri, pe distanta de 10m(Dislocarea pamintului 
anteriorsapat) 

40,94 457,70 

Total Scara Exterioara 
Inclusivsalariu 

48 078,17 
4 375,41 

2. Protectia scurgerilor 

12 
DG04B 

Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de 
orice dimensiune, aşezate pe beton m 

35,000 18,45 645,79 12 
DG04B 

Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de 
orice dimensiune, aşezate pe beton m 

35,000 

18,45 645,79 
13 

TsA02A 

Săpătură manuala de pamintin spatii limitate, 
avind sub 1,00 m sau peste 1,00m latime, 
executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la 
fundaţii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de 
infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv 
adincime < 0,75 mteren uşor 

m3 5,250 43,25 227,06 

13 

TsA02A 

Săpătură manuala de pamintin spatii limitate, 
avind sub 1,00 m sau peste 1,00m latime, 
executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la 
fundaţii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de 
infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv 
adincime < 0,75 mteren uşor 

m3 5,250 
43,25 227,06 

14 
TsC54B Strat de fundaţie din piatra sparta 

m3 
1,050 1 163,17 1 221,33 14 

TsC54B Strat de fundaţie din piatra sparta 
m3 

1,050 
57,11 59,97 

15 

CB02C 

Cofraje din panourirefolosibile, cu asteriala din 
scinduride rasinoase scurte sisubscurte pentru 
turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv 
susţinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 

m2 28,000 110,97 3 1 0 7 , 1 4 
15 

CB02C 

Cofraje din panourirefolosibile, cu asteriala din 
scinduride rasinoase scurte sisubscurte pentru 
turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv 
susţinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 

m2 28,000 
69,19 1 937,38 

16 

CC02F2 

Armaturi din otel beton PC52 fasonate in ateliere 
de şantier, cu diametrul barelorpeste 8 mm, 
pentru placi, exclusiv construcţiile executate cu 
cofraje glisante 

kg 
240,000 34,70 8 328,36 

16 

CC02F2 

Armaturi din otel beton PC52 fasonate in ateliere 
de şantier, cu diametrul barelorpeste 8 mm, 
pentru placi, exclusiv construcţiile executate cu 
cofraje glisante 

kg 
240,000 

1,61 387,48 

17 

CA03D 

Beton turnat in fundaţii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereţi sub cota zero, preparat cu centrala de 
betoane si turnarea cu mijloace clasice beton 
armat clasa C15/12 (Bc15/B 200) 

m3 
10,200 2 275,79 23 213,07 

17 

CA03D 

Beton turnat in fundaţii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereţi sub cota zero, preparat cu centrala de 
betoane si turnarea cu mijloace clasice beton 
armat clasa C15/12 (Bc15/B 200) 

m3 
10,200 

259,47 2 646,59 

Total Protectia scurgerilor 
Inclusiv salariu 

36 742,75 
5 904,27 

3. Demontarea scara ezata 

18 
RpCB18C 

Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, 
beton armat in fundaţii, pereţi, stilpi etc m3 

7,850 778,41 6 1 1 0 , 5 2 18 
RpCB18C 

Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, 
beton armat in fundaţii, pereţi, stilpi etc m3 

7,850 
778,41 6 110,52 

19 

TrI1 AA02B1 
Incarcarea materialelordin grupa A -grele, in 
bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, 
categoria 1 t 

17,270 34,60 597,47 19 

TrI1 AA02B1 
Incarcarea materialelordin grupa A -grele, in 
bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, 
categoria 1 t 

17,270 

34,60 597,47 

20 
Tsl50B10 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 51 
la distanta de 20 km t 

17,270 79,50 1 373,00 20 
Tsl50B10 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 51 
la distanta de 20 km t 

17,270 

0,00 0,00 

Total Demontarea scara ezata 
Inclusivsalariu 

8 080,99 
6 707,99 

Total lei 92 902 

Fondul social de stat 24,00 % 4 077 

Transportarea materialelor 7,00 % 5 012 

Total 100,00 + 101 991 

Cheltuieli de regie 1 4 , 5 0 % 14 789 

Total 100,00 + 116 780 

Beneficiu de deviz 6,00 % 7 007 

TVA 20,00 % 24 756 

Total deviz: / " 148543 



1 2 3 5 6 7 
Inclusiv salariu 

W \ 1 6 9 8 8 

întocmit ^ 
fer• y i ^ .CONST-SERICE 

Verificat 
(funcţ'a, semnătura, numele, prenumele) 



Lucrări de reparaţie a scării exterioare in incinta 
teritoriului IMSP Institutul Oncologic 

Formular Nr.7 
WinCmeta 

(denumirea obiectivului) 

DEVIZ LOCAL N2 
Lucrări de reparaţie 

Valoarea de deviz 148 543 lei 
întocmit in preţuri curente 

NQ 
crt. 

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

Cantitate 
conform 

datelordin 
proiect 

Valoarea de deviz, lei NQ 
crt. 

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

Cantitate 
conform 

datelordin 
proiect 

Pe unitate 
de măsură 

Total 

1 2 3 4 5 6 7 
Total borderou de resurse N°: 

Manopera; 
1. 7123010010200 Betonist h-om 137,155 57,66 7 908,358 
2. 7123020011140 Fierar beton h-om 12,264 57,66 707,142 
3. 7124010010700 Dulgher h-om 30,190 57,66 1 740,755 
4. 7129020012800 Pavator h-om 20,064 57,66 1 156,890 
5. 7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 3,679 57,66 212,131 
6. 7214240021810 Lacatus CM h-om 9,540 57,66 550,076 
7. 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 42,028 57,66 2 423,334 

8. 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 39,698 57,66 2 288,987 
Total manopera 16 988 

Materiale: 
1. 1010126200341 Cărbuni de forja (huila) kg 2,120 8,00 16,960 
2. 1411122201752 Piatra sparta m3 3,220 556,67 1 792,477 
3. 1421102200513 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm m3 0,076 363,50 27,626 
4. 1542126108945 Ulei de in sicativat kg 0,292 21,00 6,132 
5. 1711317306661 Bumbac de sters kg 0,175 0,50 0,087 
6. 2010102903495 Scinduri de rasinoase m3 0,030 4 933,00 147,990 
7. 2010102904340 Dulapi de rasinoase m3 0,030 4 933,00 147.990 
8. 2020212928347 Panou de cofraj tip P fag g 15 mm m2 3,925 145,00 569.125 
9. 2320116200573 Benzina auto tip CO/R 75 I 0,058 14,50 0,841 
10. 2320187315789 Decofrol kg 3,623 23,00 83,329 
11. 2430116103000 Vopsea pe baza de ulei kg 0,701 43,00 30,143 
12. 2430126103294 Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 kg 0,265 43,00 11,395 
13. 2430226101337 Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 kg 0,146 3,00 0,438 
14. 2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 kg 7,420 1,33 9,869 
15. 2651122100440 Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 kg 24,320 1,33 3 2 , 3 4 6 

16. 2661112800656 Placi din beton, pentru pavaje m2 15,428 355,00 5 476.9-0 
17. 2663102100100 Beton clasa B 7.5 m3 3,332 1 505,00 5 014,66C 
18. 2663102100200 Beton clasa B 15/ B200 m3 13,130 1 840,00 24 159,200 
19. 2664102100000 Mortar m3 0,304 1 130,00 343,520 
20. 2681126001472 Hirtie şlefuita uscata 23x30 gr 6 buc 0,876 3,00 2.628 
21. 2710602200000 Confecţii din metal kg 448,950 32,28 14 492.1C6 
22. 2734113803233 Sirma neagra moale d = 2,5 mm kg 1,510 14,00 21,140 
23. 2812106305714 Mina curenta drepta din ţeava de otel D=1 1/4" si 

otel laminat (inclusiv suDortii) m 10,600 1 800,00 19 080,000 

24. 2873145887000 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii kg 0,755 17,50 13,213 
25. 2873155900800 Electrozi de sudura kg 0,636 28,00 17.808 
26. 2874115825003 Şuruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm buc 9,057 8,92 80.788 
27. 2874115841033 Piuliţe uzuale patrate M 10 buc 9,057 0,30 2,717 
28. 2874125881241 Şaibe uzuale M 10 kg 0,151 13,50 2,038 
29. 2875276311528 Scoabe din otel pentru construc: i kg 0,906 11,00 9,966 



Total materiale de construcţii 71 593 
Utilaje de construcţii: 

1. 2592270004021 Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg h-ut 1,176 615,00 723 2 - 1 
2. 

2912340002506 
Compresor mobil motor ardere interna, presiunea 
pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min 

h-ut 0,588 985,00 579 151 

3. 2922140007000 Macara h-ut 0,438 300,00 ' 3 ' - : : 
4. 2952270003000 Vibrator de suprafaţa h-ut 0,700 65,00 4 5 5 : : 
5. 2952270003100 Vibrator de adincime h-ut 7,572 45,00 3 - : 7 - : 
6. 3410520006752 Automacara 6 - 1 0 tf h-ut 3,759 300,00 1 1 2 7 . 7 : : 
7. 3410540000006 Autobasculanta-5t h-ut 5,492 250,00 1373.0c: 
8. U2922140006702 Macara de fereastra h-ut 1,570 0,00 0.0c: 
9. U2952260003540 Buldozer h-ut 0,260 0,00 0,0c: 
10. U2952270003700 Centrala de beton h-ut 0,819 0,00 0.0:: 

Total utilaje de construcţii 4 321 

Total lei 92 9C2 

Fondul social de stat 24,00 % 4 077 

Transportarea materialelor 7,00 % 5 0 1 2 

Total 100,00 + 101 991 | 

Cheltuieli de regie 14 ,50% 14 789 

Total 100,00 + 116 780 

Beneficiu de deviz 6,00 % 7 007 

TVA 20,00 % 24 756 

Total deviz: 

întocmit ^ ^ ^ i o o a s S ^ ^ R L P . V . C O N S T - S E R I C E 

148 543 

V v t î î S i 2 ^ ^ S « S m n ă t u r a , numele, prenumele) 

Verificat 
(funcţia, semnătura, numele,prenumele) 

( 



FormularNr.5 
WinCmeta 

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

N2 
crt. 

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

Consum de 
resurse pe unitate 

de măsură 

Valoare, lei 
N2 
crt. 

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

Consum de 
resurse pe unitate 

de măsură 

Pe unitate de 
măsură 

Total 

inel. sa lar iu 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Scara Exterioara 

1 D G 0 4 B Des face rea de bordur i de piatra sau de beton de 
or ice d imens iune , aşezate pe be ton m 

18,45 

18 ,45 
9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,3200 57,66 18,451 

2 T s A 0 2 A S ă p ă t u r ă manua la de pamin t i n spat i i l imitate, 
av ind sub 1,00 m sau pes te 1,00 m lat ime, 
e x e c u t a t a fara sprijiniri, cu ta luz vert ical , la 
fundaţ i i , canale , subsolur i , drenuri , t repte de 
infrat i re, in pamin t necoez iv sau slab coez iv 
ad inc ime < 0 ,75 m t e r e n uşor 

m3 
4 3 , 2 4 

4 3 , 2 4 

9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,7500 57,66 43.241 
3 TsC54B Strat de funda ţ ie din piatra spar ta 

m3 
1 161 ,95 

5 7 , 0 7 
9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0.9900 57,66 57,067 
1411122201752 Piatra sparta m3 1.1500 556,67 640,011 
4100126202818 Apa m3 0.1000 0,00 0,000 
2912340002506 Compresor mobil motcr ardere interna, presiunea pina la 

686 kPa (7atm). 2 , 2 m ^ m i n 
h-ut 0,2100 985,00 206,569 

2592270004021 Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kq h-ut 0,4200 615,00 258,300 
4 C A 0 2 A B e t o n s implu tu rna t in egalizari, p a n t e , s a p e la 

inal t imi p ina la 35 m inclusiv, p repara rea cu 
cent ra la de b e t o a n e si tu rnarea cu mi j loace clasce 
b e t o n c lasa C 5/4 ( B c 5 / B 75) 

m3 
1 924,64 

265,23 

7123010010200 Betonist h-om 3,9500 57,66 227,774 
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,6500 57,66 37,462 
2663102100100 Beton clasa B 7.5 m3 1,0250 1 505,00 1 558,320 
U2651122100397 Ciment metalurqic cu adaosuri M 30 kq 185,0000 0,00 0,000 
U1421102200525 Nisip sortat nespalatde riu si lacuri 0,0-7,0 mm m3 0,7800 0,00 0,000 
U1421102200290 Pietriş ciuruit spalatde mal 7-30 mm m3 0,7200 0,00 0,000 
U4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,2700 0,00 0,000 
U2952270003700 Centrala de beton h-ut 0,0570 0,00 0,000 
U2952260003540 Buldozer h-ut 0,0180 0,00 0,000 
2922140007000 Macara h-ut 0,2500 300,00 75,086 
2952270003000 Vibrator de suprafaţa h-ut 0,4000 65,00 26,000 

5 C C 0 2 F 2 Armatur i din o te l b e t o n P C 5 2 fasonate in atel iere 
d e şant ier , cu d iamet ru l ba re lo rpes te 8 mm ; 

pen t ru placi, exc lus iv construcţi i le executate cu 
cof ra je g l isante 

kg 
34 ,70 

1,61 

7123020011140 Fierar beton h-om 0,0280 57.66 1,614 
2710602200000 Confecţii din metal kq 1,0250 32,28 33,087 

6 C B 0 2 C Cofra je din p a n o u r i refolosibi le, cu asteriala c in 
sc indur i de ras inoase scurte si subscur te centru 
tu rna rea betonu lu i in p lac i si gr inzi e x c l u s . 
susţ iner i le la inalt imi p ina la 20 m nc lus i . 

m2 
110,17 

69,19 

9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,2000 57,66 11,532 
7124010010700 Dulqher h-om 1,0000 57,66 57,660 
2874125881241 Şaibe uzuale M 10 kq 0,0050 13,50 0,068 
2874115841033 Piuliţe uzuale patrate M10 buc 0,3000 0,30 0,090 
2874115825003 Şuruburi uzuale patrate M 10x 140n-~i buc 0,3000 8,92 2,676 

a 



1 2 3 4 5 6 I 7 
2875276311528 Scoabe din otel pentru constructi kq 0,0300 11,00 0,332 
2734113803233 Sirma neaqra moale d = 2,5 mm kq 0.0500 14.00 0,703 
2873145887000 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii kq 0.0250 17,50 0,440 
2020212928347 Panou de cofraj tip P faq q 1 5 m m m2 0.1300 145,00 18,870 
2010102904340 Dulapi de rasinoase m3 0,0010 4 933,00 4,505 
2010102903495 Scinduriderasinoase m3 0,0010 4 933,00 4,505 
2320187315789 Decofrol kq 0.1200 23,00 2,762 
3410520006752 Automacara 6 - 1 0 tf h-ut 0.0200 300,00 6,027 

7 C A 0 3 D B e t o n tu rnat in fundaţi i , socluri , z idur i de sprijin, 
pere ţ i sub cota ze ro , preparat cu centrala de 
b e t o a n e si turnarea cu mij loace c lasice beton 
armat c lasa C 1 5 / 1 2 (Bc 15/B 200 ) 

m3 
2 275,98 

259,47 
7123010010200 Betonist h-cm 4,1000 57,66 236,406 
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0.4000 57,66 23,064 
2663102100200 Beton clasa B15 /B200 m3 1,0250 1 840,00 1914,512 
U2651122100414 Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 kg 273,0000 0,00 0,000 
U1421102200525 Nisip sortat nespalatde riu si lacuri 0.0-7,0 mm m3 0,7400 0,00 0,000 
U1421102200290 Pietriş ciuruit spa la tdema l7 -30mm m3 0,6800 0,00 0,000 
U4100118202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0.2900 0,00 0,000 
U2952270003700 Centrala de beton h-ut 0,0570 0,00 0,000 
U2952260003540 Buldozer h-ut 0.0180 0,00 0,000 
2952270003100 Vibrator de adincime h-ut 0,6000 45,00 27.000 
3410520006752 Automacara 6 - 1 0 tf h-ut 0,2500 300,00 75,000 

8 D E 1 4 A Placi pre fabr ica te din be ton la t rotuare, aşezate pe 
o f unda ţ i e de b e t o n d e 10 cmgros ;me , prin 
in te rmed iu l unu i strat de 2 cm mortar de c iment , 
inclusiv rostui rea 

m2 
613 ,48 

76,11 
7129020012800 Pavator h-om 1,3200 57,66 76,111 
2663102100100 Beton clasa B 7.5 m3 0,1000 1 505.00 150,500 
2664102100000 Mortar m3 0.0200 1 130,00 22,600 
2661112800656 Placi din beton, pentru pavaje m2 1,0150 355,00 360,325 
2651122100440 Ciment portland cuadaosuri PA 35 saci S1500 kq 1,6000 1,33 2,128 
1421102200513 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm m3 0,0050 363,50 1,818 
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0020 0,00 0,000 

9 C H 0 6 A Mina cu ren ta meta l ica montata pe suporţ i de 15 
c m inal t ime, aşeza ţ i la d i s t a n t e d e 1.... 1.2 m 
p revăzu ţ i cu ronde le sudate, fixata in zid de 
că rămidă sau parape t de beton, con fec tona ' .ad in 
ţ eava din ote l D=1 1/4" si o te l laminat, dreapta 

m 
1 8 5 7 , 1 8 

51,89 

7214240021810 Lacatus CM h-om 0,9000 57,66 51,894 
2812106305714 Mina curenta drepta din ţeava de otel D=11/4" si otel 

laminat (inclusivsuportii) 
m 1,0000 1 800.00 1 800,000 

4011106202741 Energie electrica kw 0,1000 0.00 0,000 
2873155900800 Electrozi de sudura kg 0.0600 28,00 1,680 
2651122100402 Ciment metalurqic cu adaosuri M 30 saci S1500 KQ 0,7000 1,33 0,931 
2430126103294 Vopsea minium de plumb v.351-3 nţr90-80 kq 0,0250 43,00 1,075 
1010126200341 Cărbuni de forja (huila) kq 0,2000 8,00 1,600 

10 CN20A Vopsi tor i i in ter ioare sau exter ioare cu vopsele pe 
baza de ulei ap l ica te pe t impiarie metal ica in 3 
stratur i (mina cu ren ta ) 

m2 
86 ,44 

72,65 
7141020013300 Zuqrav vopsitor h-om 1,2600 57,66 72,648 
2430116103000 Vopsea pe baza de ulei kq 0.2400 43,00 10,323 
1542126108945 Ulei de insicativat kq 0,1000 21,00 2.100 
2320116200573 Benzina auto tip CO/R75 I 0.0200 14,50 0,288 
2681126001472 Hirtie şlefuita uscata 23x30 qr 6 buc 0,3000 3.00 0,900 
1711317306661 Bumbac desters kq 0,0600 0,50 0,030 
2430226101337 Chit de cuţit pe baza de ulei C 101 -2 kg 0,0500 3,00 0,150 

11 T r B 0 1 B 1 -1 T ranspor tu l ma te r ia le lo rd in grupa 1-3 (incarcare, 
a runcare , descarcare , aruncare), cu roabe pe 
pneur i , pe d is tan ta de 1 0 m (Dislocarea pamintulu i 
a n t e r i o r s a p a t ) 

t 
4 0 , 9 4 

4 0 , 9 4 

9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,7100 57,66 40.940 
2. Protectia scurgerilor 

12 D G 0 4 B Des face rea de borduri de piatra sau c e beton de 
orice d imens iune , aşezate pe beton m 

18,45 

18.45 
9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0.3200 57.66 18,451 

13 T s A 0 2 A S ă p ă t u r ă m a n u a l a d e pamin t i n sca t m t a t e 
av ind sub 1,00 m sau peste 1 , 0 0 r r lat ~ e 
execu ta ta fara sprijiniri, cu ta luz vert ca 3 
fundaţ i i , canale , subsolur i , d r e n „ ' . f e c t e c e 
i n f r a t i r e , i n p a m i n t n e c o e z i v $ 5 „ $ £ : . 
ad inc ime < 0 , 7 5 m teren uşor 

m3 
4 3 , 2 5 

43,25 



1 2 I 3 | 4 I 5 i 6 7 
9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,7500 57,66 43,250 

14 TsC54B S t r a t d e f u n d a t i e d i n p ia t raspar ta 
m3 

1 163 ,17 

57 ,11 
9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,9900 57,66 57,110 
1411122201752 Piatra sparta m3 1,1500 556,67 640,435 
4100126202818 Apa m3 0,1000 0,00 0,000 
2912340002506 Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 

686kPa (7atm). 2,2 mXmin 
h-ut 0,2100 985,00 207,319 

2592270004021 Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kq h-ut 0,4200 615,00 258,300 
15 C B 0 2 C Cofra je din p a n o u r i refolosibi le, cu asteriala din 

sc indur i de ras inoase scurte si subscurte pentru 
tu rna rea betonulu i in p lac i si grinzi exclusiv 
susţ iner i le la inalt imi pina la 20 m inclusiv 

m2 
110 ,97 

6 9 , 1 9 

9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,2000 57.66 11,532 
7124010010700 Dulqher h-om 1,0000 57,66 57,660 
2874125881241 Şaibe uzuale M 10 kq 0,0050 13.50 0,068 
2874115841033 Piuliţe uzuale patrate M10 buc 0,3000 0.30 0,090 
2874115825003 Şuruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm buc 0.3000 8.92 2,676 
2875276311528 Scoabe din otel pentru constructii kq 0,0300 11,00 0,330 
2734113803233 Sirma neagra moale d = 2,5 mm kq 0,0500 14,00 0,700 
2873145887000 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii kg 0,0250 17.50 0,438 
2020212928347 Panou de cofrai tip P faq q 1 5 m m m2 0,1300 145,00 18.850 
2010102904340 Dulapi de rasinoase m3 0.0010 4 933.00 4,933 
2010102903495 Scinduri de rasinoase m3 0.0010 4 933,00 4,933 
2320187315789 •ecof ro l kg 0,1200 23,00 2,760 
3410520006752 Automacara 6 - 1 0 tf h-ut 0,0200 300,00 6,000 

16 CC02F2 Armatur i d in o te l b e t o n P C 5 2 fasonate in atel iere 
de şant ier , cu d iametru l ba re lo rpes te 8 mm, 
pen t ru placi, exc lus iv construcţi i le executate cu 
cof ra je g l isante 

kg 

34 ,70 

1,61 

7123020011140 Fierar beton h-om 0,0280 57.66 1,614 
2710602200000 Confecţii din metal kq 1,0250 32,28 33,087 

17 C A 0 3 D B e t o n tu rnat in fundaţi i , socluri , z iduri de sprijin, 
pere ţ i sub cota zero , preparat cu centrala de 
b e t o a n e si turnarea cu mij loace clasice beton 
armat c lasa C 1 5 / 1 2 (Bc 15/B 200 ) 

m3 
2 2 7 5 , 7 9 

2 5 9 , 4 7 

7123010010200 Betonist h-om 4,1000 57,66 236,406 
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0.4000 57,66 23,064 
2663102100200 Beton clasa B15 /B200 m3 1.0250 1 840.00 1 914.322 
U2651122100414 Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 kq 273,0000 0.00 0,000 
U1421102200525 Nisip sortat nesoalatde riu si lacuri 0.0-7.0 mm m3 0.7400 0.00 0,000 
U1421102200290 Pietriş ciuruit spa la tdema l7 -30mm m3 0.6800 0.00 0,000 
U4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,2900 0,00 0,000 
U2952270003700 Centrala de beton h-ut 0.0570 0,00 0,000 
U2952260003540 Buldozer h-ut 0.0180 0,00 0,000 
2952270003100 Vibrator de adincime h-ut 0.6000 45.00 27,000 
3410520006752 Au tomaca ra6 -10 t f h-ut 0,2500 300,00 75,000 

3. Demontarea scara ezaîa 

18 R p C B 1 8 C Demo la rea be toane lo r vech i cu mi j loace manua le , 
b e t o n armat in fundaţ i i , pereţi, stilpi etc m3 

7 7 8 . 4 1 

7 7 8 , 4 1 
7123010010200 Betonist h-om 10.0000 57,66 576,600 
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 3,5000 57.66 201.810 
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0200 0.00 0,000 
U2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,2000 0,00 0,000 

19 TrM A A 0 2 B 1 Incarnarea mater ia le lor din g rupa A - gre le, in 
bu lgar i prin a runcare - de pe te ren, in vagon , 
ca tegor ia 1 

t 
34 ,60 

34 ,60 
9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,6000 57,66 34,596 

20 T s ! 5 0 B 1 0 T ranspor ta rea pamintulu i cu autobasculanta de 5\ 
la d is tan ta de 20 km 

!h 7 -

ii. 

w 
-

79 ,50 

0 ,00 
3410540000006 Autobasculanta-5t h-ut 0.3180 250,00 79.502 
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