
CONTRACT nr. 206-VM 
de achiziţionare a lucrărilor de valoare mică 

C o d C P V : 45000000-7 
08 iulie 2021 mun, Chişinău 

„Consor & Com " SRL, IMSP Institutul Oncologic, 
reprezentată prin Director Valentin TAŞIVAN 
care acţionează în baza Statutului 
denumit(a) în continuare Antreprenor 
nr. 1014600021357 
pe de o parte, 

reprezentată prin Vicedirector Corneliu 
PREPELIŢA, 
care acţionează în baza Regulamentului, 
denumit(a) în continuare Beneficiar 
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 Lucrări de reparaţie a apeductului interior Laborator Radiologie IMSP Institutul 
Oncologic 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. 

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. 

i . 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 3 zile lucrătoare din 



momentul semnării contractului. 
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 152 556,18 lei (una suta cincizeci şi două mii cinci sute cincizece şi şase lei, 18 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. In 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 

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. în 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 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 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, 

. p y . 2 0 2 1 

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 

„Consor & Com " SRL IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC 
mun. Chişinău, str.Uzinelor 203 mun. Chişinău, str.Testimiţeanu 30 

Telefon: 022- 42-88-58 Telefon (022)852-670 
IBAN: MD71EN000000222447716845 IBAN: MD94ML000000002251702316 
Banca: BC„EnergBank" SA Banca: BC „Moldindconbank" SA 
Filiala: "Chişinău" Filiala „Testimiţeanu" 
Cod: ENEGMD22 Cod: MOLDMD2X302 
Cod fiscal: 1014600021357 Cod fiscal: 1003600151023 

/ 14. Semnăturile părţilor 
ANTREPRENOR / / / 

Semnătura autorizată: Zi--—-/ /£ \ j y \Semnătura autori jţfc&^S)' î y ^ V / / 
^ n u lk 0jts>: mfţrsbSL.wz / 

1 

4 



Anexa nr.l la contractul 206-VM 
din 08 iulie 2021 

SPECIFICAŢIA 

Nr. 
d/o Denumirea U/M 

Cantit 
atea 

Preţ fără 
TVA 

Preţ cu TVA 
Suma fără 

TVA 
Suma cu 

TVA 

1 

Lucrări de reparaţie a 
apeductului interior 

Laborator Radiologie 
IMSP IO 

unitate 1 127 130,15 152 556,18 127 130,15 152 556,18 

TOTAL 127 130,15 152 556,18 

„Antreprenor ": .Beneficiar ": 

Director /> / V alentin/PAŞIVAN Vicedirector / / Corneliu PREPELIŢA 

r 



Lucrările de reparaţie a 
apeductului interior blocul 3 

IMSP Institutul Oncologic 
(denumirea obiectivului) 

Formular Nr.7 
WinCmeta 

întocmit in preţuri curente 

DEVIZ LOCAL M 
Valoarea de deviz 152 556,18 lei 

m 
crt. 

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

Cantitate 
conform 

datelor din 
proiect 

Valoarea de deviz, lei 

m 
crt. 

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

Cantitate 
conform 

datelor din 
proiect 

Pe unitate de 
măsură Total m 

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. Lucrări de constructii 

1. Lucrări de demontare 

1 
RpSFOlA 

Golirea instalatiei de apa in vederea 
executării reparaţiilor lOm 16,000 2,31 36,90 1 

RpSFOlA 
Golirea instalatiei de apa in vederea 
executării reparaţiilor lOm 16,000 

2,31 36,90 
2 

RpSA03A 

Demontarea ţevii din otel zincata 
existenta in interiorul clădirii, avind 
diametru de l/2"-l" m 60,000 17,30 1 037,88 

2 

RpSA03A 

Demontarea ţevii din otel zincata 
existenta in interiorul clădirii, avind 
diametru de l/2"-l" m 60,000 

17,30 1 037,88 

3 

RpSA03B 

Demontarea ţevii din otel zincata 
existenta in interiorul clădirii, avind 
diametru de 1 l/4"-2" m 80,000 21,91 1 752,86 

3 

RpSA03B 

Demontarea ţevii din otel zincata 
existenta in interiorul clădirii, avind 
diametru de 1 l/4"-2" m 80,000 

21,91 1 752,86 

4 

RpSDIOA 

Demontarea unui robinet de trecere cu 
sau fara descarcare, a unui robinet cu 
sertar pana cu mufe filetate, avind 
diametru de 3/8"-l/2" 

buc 20,000 4,61 92,26 
4 

RpSDIOA 

Demontarea unui robinet de trecere cu 
sau fara descarcare, a unui robinet cu 
sertar pana cu mufe filetate, avind 
diametru de 3/8"-l/2" 

buc 20,000 
4,61 92,26 

5 

RpSDIOB 

Demontarea unui robinet de trecere cu 
sau fara descarcare, a unui robinet cu 
sertar pana cu mufe filetate, avind 
diametru de 3/4"-1" 

buc 2,000 6,34 12,69 
5 

RpSDIOB 

Demontarea unui robinet de trecere cu 
sau fara descarcare, a unui robinet cu 
sertar pana cu mufe filetate, avind 
diametru de 3/4"-1" 

buc 2,000 
6,34 12,69 

6 

RpSDIOD 

Demontarea unui robinet de trecere cu 
sau fara descarcare, a unui robinet cu 
sertar pana cu mufe filetate, avind 
diametru de 2" 

buc 2,000 13,26 26,52 
6 

RpSDIOD 

Demontarea unui robinet de trecere cu 
sau fara descarcare, a unui robinet cu 
sertar pana cu mufe filetate, avind 
diametru de 2" 

buc 2,000 
13,26 26,52 

Total Lucrări de demontare 
Inclusiv salariu 

2 959,11 
2 959,11 

2. Apeduct Al , T3, T4 

7 

SA16E 

Ţeava din material plastic îmbinata prin 
sudura prin polifuziune, in coloane, la 
clădiri de locuit si social culturale, avind 
diametrul de 50 mm 

m 

' i 

60,000 180,61 10 836,35 
7 

SA16E 

Ţeava din material plastic îmbinata prin 
sudura prin polifuziune, in coloane, la 
clădiri de locuit si social culturale, avind 
diametrul de 50 mm 

m 

' i 

60,000 
27,68 1 660,61 

8 
SA16C 

Ţeava din material plastic imbinara pr:r. 
sudura prin polifuziune, in coloare, '.a 
clădiri de locuit si social culturale. ir.i-

r ni 
40,000 146,36 5 854,50 8 

SA16C 
Ţeava din material plastic imbinara pr:r. 
sudura prin polifuziune, in coloare, '.a 
clădiri de locuit si social culturale. ir.i-

r ni 
40,000 

23,64 945,62 



1 2 3 4 5 6 7 
diametrul de 40*3.7 mm 

9 

SA16B 

Ţeava din material plastic imbinata prin 
sudura prin polifuziune, in coloane, la 
clădiri de locuit si social culturale, avind 
diametrul de 32*3.0 mm 

m 8,000 100,90 807,23 
9 

SA16B 

Ţeava din material plastic imbinata prin 
sudura prin polifuziune, in coloane, la 
clădiri de locuit si social culturale, avind 
diametrul de 32*3.0 mm 

m 8,000 
20,18 161,45 

10 

SA16A 

Ţeava din material plastic imbinata prin 
sudura prin polifuziune, in coloane, la 
clădiri de locuit si social culturale, avind 
diametrul de 25*2.5 mm 

m 4,000 73,86 295,42 
10 

SA16A 

Ţeava din material plastic imbinata prin 
sudura prin polifuziune, in coloane, la 
clădiri de locuit si social culturale, avind 
diametrul de 25*2.5 mm 

m 4,000 
19,03 76,11 

11 

SA15B 

Ţeava din material plastic imbinata prin 
sudura prin polifuziune, in conducte de 
legătură, la obiecte sanitare, la obiecte de 
locuit si soccial-culturale, avind 
diametrul de 20*2.1 mm 

m 80,000 157,54 12 603,10 

11 

SA15B 

Ţeava din material plastic imbinata prin 
sudura prin polifuziune, in conducte de 
legătură, la obiecte sanitare, la obiecte de 
locuit si soccial-culturale, avind 
diametrul de 20*2.1 mm 

m 80,000 
36,33 2 906,06 

12 

RpIF09B 

Izolarea conductelor cu mansoane de 
izolaţie speciala, introduse pe conducte, 
avind diametrul si grosimea de la 
D=12x9 la D=54x9 mm 

m 60,000 40,76 2 445,85 
12 

RpIF09B 

Izolarea conductelor cu mansoane de 
izolaţie speciala, introduse pe conducte, 
avind diametrul si grosimea de la 
D=12x9 la D=54x9 mm 

m 60,000 
24,22 1 453,03 

13 

RpIF09A 

Izolarea conductelor cu mansoane de 
izolaţie speciala, introduse pe conducte, 
avind diametrul si grosimea de la 
D=40*9mm 

m 40,000 29,91 1 196,58 
13 

RpIF09A 

Izolarea conductelor cu mansoane de 
izolaţie speciala, introduse pe conducte, 
avind diametrul si grosimea de la 
D=40*9mm 

m 40,000 
20,18 807,24 

14 

RpIF09A 

Izolarea conductelor cu mansoane de 
izolaţie speciala, introduse pe conducte, 
avind diametrul si grosimea de la 
D=32*9mm 

m 8,000 28,83 230,67 
14 

RpIF09A 

Izolarea conductelor cu mansoane de 
izolaţie speciala, introduse pe conducte, 
avind diametrul si grosimea de la 
D=32*9mm 

m 8,000 
20,18 161,45 

15 

RpIF09A 

Izolarea conductelor cu mansoane de 
izolaţie speciala, introduse pe conducte, 
avind diametrul si grosimea de la 
D=25*9mm 

m 4,000 27,75 111,00 
15 

RpIF09A 

Izolarea conductelor cu mansoane de 
izolaţie speciala, introduse pe conducte, 
avind diametrul si grosimea de la 
D=25*9mm 

m 4,000 
20,18 80,72 

16 

RpIF09A 

Izolarea conductelor cu mansoane de 
izolaţie speciala, introduse pe conducte, 
avind diametrul si grosimea de la 
D=20*9mm 

m 80,000 26,67 2 133,60 
16 

RpIF09A 

Izolarea conductelor cu mansoane de 
izolaţie speciala, introduse pe conducte, 
avind diametrul si grosimea de la 
D=20*9mm 

m 80,000 
20,18 1 614,48 

17 

SF01C 

Efectuarea probei de etansare la presiune 
a instalatiei de apa calda sau rece 
executata din ţeava din policlorura de 
vinii tip greu sau din material plastic, 
avind diametrul de 16-110 mm 

m 192,000 9,23 1 771,32 

17 

SF01C 

Efectuarea probei de etansare la presiune 
a instalatiei de apa calda sau rece 
executata din ţeava din policlorura de 
vinii tip greu sau din material plastic, 
avind diametrul de 16-110 mm 

m 192,000 
9,23 1 771,32 

18 

SF02C 

Efectuarea probei de funcţionare a 
instalatiei de apa rece executata cu ţeava 
din policlorura de vinii tip greu sau 
material plastic, avind diametrul de 16 -
110 mm 

lOm 19,200 6,34 121,78 

18 

SF02C 

Efectuarea probei de funcţionare a 
instalatiei de apa rece executata cu ţeava 
din policlorura de vinii tip greu sau 
material plastic, avind diametrul de 16 -
110 mm 

lOm 19,200 
6,34 121,78 

19 

SF05C 

Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, 
executata din tevi din material plastic, 
avind diametrul de 20-75 mm m 192,000 2,88 553,54 

19 

SF05C 

Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, 
executata din tevi din material plastic, 
avind diametrul de 20-75 mm m 192,000 

2,88 553,54 

20 

SD07E 

Robinet de trecere cu ventil si mufa. cu 
sau fara descarcare, pentru ţeava din "buc 1,000 271,28 271,28 

20 

SD07E otel, avind diametrul de 1 12" "buc 1,000 
27,68 27,68 



1 2 3 4 5 6 7 
21 

SD07D 
Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu 
sau fara descarcare , pentru ţeava din 
otel, avind diametrul de 1 1/4" buc 2,000 329,06 658,13 

21 

SD07D 
Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu 
sau fara descarcare , pentru ţeava din 
otel, avind diametrul de 1 1/4" buc 2,000 

23,07 46,13 

22 
SD07C 

Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu 
sau fara descarcare , pentru ţeava din 
otel, avind diametrul de 1" 

buc 1,000 220,72 220,72 22 
SD07C 

Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu 
sau fara descarcare , pentru ţeava din 
otel, avind diametrul de 1" 

buc 1,000 
16,72 16,72 

23 
SD07B 

Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu 
sau fara descarcare , pentru ţeava din 
otel, avind diametrul de 3/4" 

buc 2,000 114,82 229,64 23 
SD07B 

Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu 
sau fara descarcare , pentru ţeava din 
otel, avind diametrul de 3/4" 

buc 2,000 
13,84 27,68 

24 
SD07A 

Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu 
sau fara descarcare , pentru ţeava din 
otel, avind diametrul de 1/2" 

buc 16,000 81,78 1 308,46 24 
SD07A 

Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu 
sau fara descarcare , pentru ţeava din 
otel, avind diametrul de 1/2" 

buc 16,000 
10,38 166,06 

25 

SA34B 
Confecţionarea, montarea si cimentarea 
ţevii de protectie la trecerea conductelor 
prin ziduri, avind diametrul de 
32*3.Omm 

buc 70,000 36,46 2 552,12 
25 

SA34B 
Confecţionarea, montarea si cimentarea 
ţevii de protectie la trecerea conductelor 
prin ziduri, avind diametrul de 
32*3.Omm 

buc 70,000 
23,06 1 614,48 

26 

SA34C 
Confecţionarea, montarea si cimentarea 
ţevii de protectie la trecerea conductelor 
prin ziduri, avind diametrul de 
45*3.Omm 

buc 1,000 38,72 38,72 
26 

SA34C 
Confecţionarea, montarea si cimentarea 
ţevii de protectie la trecerea conductelor 
prin ziduri, avind diametrul de 
45*3.Omm 

buc 1,000 
24,79 24,79 

27 

SA34D 
Confecţionarea, montarea si cimentarea 
ţevii de protectie la trecerea conductelor 
prin ziduri, avind diametrul de 
57*3.Omm 

buc 2,000 43,59 87,19 
27 

SA34D 
Confecţionarea, montarea si cimentarea 
ţevii de protectie la trecerea conductelor 
prin ziduri, avind diametrul de 
57*3.Omm 

buc 2,000 
25,95 51,89 

28 

SA37F 

Bratara pentru fixarea conductelor de 
alimentare cu apa si gaze, din otel sau 
PVC montata prin încastrare, conductele 
avind diametrul de 2" 

buc 60,000 46,82 2 809,29 
28 

SA37F 

Bratara pentru fixarea conductelor de 
alimentare cu apa si gaze, din otel sau 
PVC montata prin încastrare, conductele 
avind diametrul de 2" 

buc 60,000 
24,79 1 487,63 

29 

SA37E 

Bratara pentru fixarea conductelor de 
alimentare cu apa si gaze, din otel sau 
PVC montata prin încastrare, conductele 
avind diametrul de 1 1/2" 

buc 40,000 39,84 1 593,78 
29 

SA37E 

Bratara pentru fixarea conductelor de 
alimentare cu apa si gaze, din otel sau 
PVC montata prin încastrare, conductele 
avind diametrul de 1 1/2" 

buc 40,000 
23,06 922,56 

30 

SA37D 

Bratara pentru fixarea conductelor de 
alimentare cu apa si gaze, din otel sau 
PVC montata prin încastrare, conductele 
avind diametrul de 1 1/4" 

buc 4,000 37,12 148,50 
30 

SA37D 

Bratara pentru fixarea conductelor de 
alimentare cu apa si gaze, din otel sau 
PVC montata prin încastrare, conductele 
avind diametrul de 1 1/4" 

buc 4,000 
21,34 85,34 

31 

SA37C 

Bratara pentru fixarea conductelor de 
alimentare cu apa si gaze, din otel sau 
PVC montata prin încastrare, conductele 
avind diametrul de 1" 

buc 8,000 33,72 269,74 
31 

SA37C 

Bratara pentru fixarea conductelor de 
alimentare cu apa si gaze, din otel sau 
PVC montata prin încastrare, conductele 
avind diametrul de 1" 

buc 8,000 
19,03 152,22 

32 

SA37B 

Bratara pentru fixarea conductelor de 
alimentare cu apa si gaze, din otel sau 
PVC montata prin încastrare, conductele 
avind diametrul de 3/4" 

buc 80,000 30,40 2 432,15 
32 

SA37B 

Bratara pentru fixarea conductelor de 
alimentare cu apa si gaze, din otel sau 
PVC montata prin încastrare, conductele 
avind diametrul de 3/4" 

buc 80,000 
16,72 1 337,71 

Total Apeduct Al , T3, T4 
Inclusiv salariu 

51 580,66 
18 274,30 

3. Restabilirea suprafeţelor 

33 

CK29F 

Tavane suspendate din panouri 
prefabricate "Armstrong", inclusiv 
sistemul-grila m2 36,000 360,83 12 989,77 

33 

CK29F 

Tavane suspendate din panouri 
prefabricate "Armstrong", inclusiv 
sistemul-grila m2 36,000 

126,85 4 566,67 

34 
R p C 0 5 6 B 

Demontări: lambriuri la pereţi si ta\ ane 
din lemn, placaj, PFL, PAS etc. m2 80,000 54,20 4 336,04 34 

R p C 0 5 6 B 
Demontări: lambriuri la pereţi si ta\ ane 
din lemn, placaj, PFL, PAS etc. m2 80,000 

54,20 4 336,04 
35 CF54A Placarea pereţilor cu placi din ghips- < m2 24,000 287,05 6 889,27 



1 2 3 4 5 6 7 
carton, grosime 12,5 mm, montati pe 
structura din profil zincat: pe suprafeţe 
plane, exclusiv glafurile uşilor si 
ferestrelor 

147,03 3 528,79 

36 

CF52B 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, 
executate manual, cu amestec uscat pe 
baza de ipsos, la tavan, preparare 
manuala a mortarului 

m2 24,000 122,62 2 942,91 
36 

CF52B 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, 
executate manual, cu amestec uscat pe 
baza de ipsos, la tavan, preparare 
manuala a mortarului 

m2 24,000 
88,22 2 117,28 

37 
CK18C Montarea coltare din aluminiu m 35,000 26,36 922,47 37 
CK18C Montarea coltare din aluminiu m 35,000 

14,99 524,71 
38 

CF57A 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de 
ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe 
suprafeţele pereţilor, coloanelor si 
tavanelor 

m2 24,000 43,40 1 041,66 
38 

CF57A 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de 
ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe 
suprafeţele pereţilor, coloanelor si 
tavanelor 

m2 24,000 
31,71 761,11 

39 
CN53A 

Grunduirea suprafeţelor interioare a 
pereţilor si tavanelor m2 24,000 4,83 115,92 39 

CN53A 
Grunduirea suprafeţelor interioare a 
pereţilor si tavanelor m2 24,000 

1,73 41,52 
40 

CN07A 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza 
de copolimeri acriloetilenici in emulsie 
apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafeţe 
de beton sau zidărie pe glet existent, 
executate manual 

m2 24,000 54,43 1 306,41 

40 

CN07A 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza 
de copolimeri acriloetilenici in emulsie 
apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafeţe 
de beton sau zidărie pe glet existent, 
executate manual 

m2 24,000 
33,44 802,63 

41 

CL20A 

Grile de ventilatie gata confecţionate din 
tabla neagra, cu jaluzele reglabile 
manual, vopsite si montate in zidărie 
dim-300x250mm 

buc 24,000 282,43 6 778,32 
41 

CL20A 

Grile de ventilatie gata confecţionate din 
tabla neagra, cu jaluzele reglabile 
manual, vopsite si montate in zidărie 
dim-300x250mm 

buc 24,000 
28,83 691,92 

Total Restabilirea suprafeţelor 
Inclusiv salariu 

37 322,77 
17 370,67 

Total Lucrări de constructii 
Inclusiv salariu 

91 862,54 
38 604,08 

Total lei 91 862,54 

Asigurarea sociala 24,00 % 9 264,98 

Total 100,00 + 101 127,52 

Cheltuieli de transport 7,00 % 3 618,42 

Total 100,00 + 104 745,94 

Cheltuieli de regie 14,50 % 15 188,16 
Total 100,00 + 119 934,10 
Beneficiu 6.00 % 7 196,05 
Total 100,00 127 130,15 
TVA 20,00 % 25 426,03 
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Lucrările de reparaţie a 
apeductului interior blocul 3 

IMSP Institutul Oncologic 
(denumirea obiectivului) 

Formular Nr.3 
WinCmeta 

DEVIZ LOCAL M 
Valoarea de deviz 152 556,18 lei 

întocmit in preţuri curente 

crt. 
Simbol norme 

şi Cod 
resurse 

Denumire lucrări şi cheltuieli U.M. 
Cantitate 
conform 

datelor din 
proiect 

Valoarea de deviz, lei 
crt. 

Simbol norme 
şi Cod 
resurse 

Denumire lucrări şi cheltuieli U.M. 
Cantitate 
conform 

datelor din 
proiect 

Pe unitate 
de măsură 

Total 

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

M a n o p e r a : 
1. 2852107335349 Lucru la maşina h-om 1,200 57,66 69,19 
2. 7122050013400 Zidar h-om 11,280 57,66 650.40 
3. 7122050013401 Zidar cat.4 h-om 10,800 57,66 622,73 
4. 7122050013442 Tencuitor h-om 36,720 57,66 2 117,28 
5. 7136020011620 Instalator apa, canal h-om 268,052 57,66 15 455,88 
6. 7136020011620 Instalator apa, canal h-om. 28,800 57,66 1 660,61 
7. 7136040011800 Instalator incalzire h-om 46,200 57,66 2 663,89 
8. 7136040011800 Instalator incalzire h-om. 25,200 57,66 1 453,03 
9. 7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 14,640 57,66 844,15 
10. 7422010060100 Timplar h-om 175,700 57,66 10 130,87 
11. 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 13,320 57,66 768,03 
12. 9310060019922 Muncitor deservire h-om 37,600 57,66 2 168,02 

Total manopera 38 604,08 
M a t e r i a l e : 

1. 1421102200496 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-1.0 mm m3 0,035 227,00 7,95 
2. 1421102200525 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7,0 mm m3 0,320 200,00 64,00 
3. 1711317306661 Bumbac de sters kg 1,200 5,00 6,00 
4. 2112307325046 Hirtie absorbanta kg 3,840 10,00 38,40 
5. 2121117308308 Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m kg 1,020 47,20 48,14 
6. 2411115904512 Oxigen tehnic gazos S2031 m3 0,889 9,50 8,44 
7. 2413547308164 Carbura de calciu tehnica (carbid) SI02 kg 0,516 33,30 17,19 
8. 2416586105303 Amorsa-grund kg 3,600 19,00 68,40 
9. 2430116100798 Grund, ulei anticoroziv kg 0,370 36,20 13,40 
10. 2430116103900 Vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici kg 12,000 36,00 432,00 
11. 2462107332752 Pasta etansare pentru filete metalice kg 0,160 97,00 15,52 
12. 2521216717050-

20 
Ţeava din material plastic d20*2.1 m 81,600 83,00 6 772,80 

13. 2521216717050-
25 

Ţeava din material plastic 25*2.5 m 4,080 44,00 179,52 

14. 2521216717050-
32 

Ţeava din material plastic 32*3.0 m 8,160 65,00 530,40 

15. 2521216717050-
40 

Ţeava din material plastic 40*3 " m 40,800 90,00 3 672,00 

16. 25212167170505 
0 

Ţeava din material plastic 50 m 61,200 110,00 6 732,00 

17. 2522103304840-
32 

Ţeava din otel neagra pt. instalatiL 
longitudinal 32*3.0mm m 10,500 77,40 812,70 

18. 2522103304840- Ţeava din otel neagra pt. instalatiL sudau m 0,150 83,30 12,49 



45 longitudinal 45*3.Omm 
19. 2522103304840-

57 
Ţeava din otel neagra pt. instalatii, sudata 
longitudinal 57*3.0 

m 0,300 105,00 31,50 

20. 2523156719400-
25 

Mufa din material plastic d25 buc 0,280 4,30 1,20 

21. 2523156719400-
32 

Mufa din material plastic d32 ( buc 0,560 6,00 3,36 

22. 2523156719400-
40 

Mufa din material plastic d40 buc 2,800 10,00 28,00 

23. 25231567194005 
0 

Mufa din material plastic 50 buc 4,200 12,00 50,40 

24. 2523156719430-
20 

Cot din material plastic d20 buc 56,000 4,00 224,00 

25. 2523156719430-
25 

Cot din material plastic d25 buc 0,320 5,00 1,60 

26. 2523156719430-
32 

Cot din material plastic d32 buc 0,640 10,00 6,40 

27. 2523156719430-
40 

Cot din material plastic d40 buc 3,200 20,00 64,00 

28. 25231567194305 
0 

Cot din material plastic 50 buc 4,800 30,00 144,00 

29. 2523156719450-
20 

Teu din material plastic d20 buc 36,000 4,00 144,00 

30. 2523156719450-
25 

Teu din material plastic d25 buc 2,840 5,00 14,20 

31. 2523156719450-
32 

Teu din material plastic d32 buc 5,680 10,00 56,80 

32. 2523156719450-
40 

Teu din material plastic d40 buc 28,400 30,00 852.00 

33. 25231567194505 
0 

Teu din material plastic 50 buc 42,600 40,00 1 704,00 

34. 2523156719460-
20 

Reducţie din material plastic d20 buc 8,000 4,00 32,00 

35. 2523156719460-
25 

Reducţie din material plastic d25 buc 0,440 4,70 2,07 

36. 2523156719460-
32 

Reducţie din material plastic d32 buc 0,880 6,00 5,28 

37. 2523156719460-
40 

Reducţie din material plastic d40 buc 4,400 9,00 39,60 

38. 25231567194605 
0 

Reducţie din material plastic 50 buc 6,600 15,00 99,00 

39. 2523156719530-
20 

Racord drept M x Fe d20 buc 80,000 22,00 1 760,00 

40. 2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci 
SI 500 kg 12,875 1,50 19,31 

41. 2651122100440 Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci SI500 kg 75,356 1,55 116,80 
42. 2652102100713 Var pasta m3 0,007 4 000,00 28,00 
43. 2653102100830 Ipsos pentru constructii tip A kg 1,200 4,00 4,80 
44. 2653102100831 Amestec uscat kg 171,360 4,00 685,44 
45. 2653102100833 Chit pe baza de ipsos "Eurofin" kg 25,318 11,00 278,50 
46. 2662102700201 Placi ghips-carton 250x120x1.25 cm buc 8,400 91,00 764,40 
47. 2681126001472 Hirtie şlefuita uscata 23x30 gr 6 buc 12,000 5,00 60,00 
48. 

2732103646151 
Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta 
sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor 
prefabricate 

m2 37,800 220,00 8 316,00 

49. 2735725903453 Sirmapt. sudura, obişnuita dn=3.25 kg 0,657 29,00 19,05 
50. 2743123549025 Baghete din aluminiu m 36,750 6,00 220,50 
51. 2811236306200 Grila ventilatie 300x250mm buc 24,000 250,00 6 000,00 
52. 2822115708000 Element de susţinere buc 64,800 9,50 615,60 
53. 2840136312702 Profile tabla zincata CD 60x2" mrr. L=- m buc 21,600 56,00 1 209,60 
54. 2840136312703 Profile tabla zincata UD 27x28 mrn L=4 m buc 9,600 44,00 422,40 
55. 2874115829126 Şuruburi cu cap inecat crestat 6 \ 3' rr.:~. buc 210,000 0,80 168,00 
56. 2874115833871 Şuruburi cu autofiletare 3.5x25 mm buc 1 152,000 0,25 288,00 
57. 2874115833874 Şuruburi autofiletante 3,5x9.5 rr.rr. buc 672,000 0,09 60,48 
58. 2874136313300 Diblu din metal buc 144,000 0,50 72,00 
59. 2874207327005 Lant cu zale înnodate D=2 mrr. kg 3,600 19,00 68,40 
60. 2875274201000-

1 1/2" 
Robinet de trecere cu ventil cu rr. _ I buc 1,015 240,00 243,60 

61. 2875274201000-
1 1/4" 

Robinet de trecere cu ventii cu muri buc 2,040 300,00 612,00 

62. 2875274201000-
1" 

Robinet de trecere cu ventil cu - buc 1,020 200,00 204,00 



63. 2875274201000-
1/2" 

Robinet de trecere cu ventil cu mufa 1/2" buc 16,320 70,00 1 142,40 

64. 2875274201000-
3/4" 

Robinet de trecere cu ventil cu mufa 3/4" buc 2,040 99,00 201,96 

65. 2875274204040-
1 1/2" 

Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 
1/2" buc 40,000 15,80 632,00 

66. 2875274204040-
1 1/4" 

Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 
1/4" buc 4,000 14,80 59,20 

67. 2875274204040-
1" 

Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1" buc 8,000 13,70 109,60 

68. 2875274204040-
2" 

Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2" buc 60,000 21,00 1 260,00 
69. 2875274204040-

3/4" 
Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4" buc 80,000 12,70 1 016,00 

70. 3220137315778 Decapant kg 1,372 60,00 82,32 
71. 332051735223 Termoizolatie conducte 50*9.0mm m 64,890 15,30 992.82 
72. 332051735223-

20 
Termoizolatie conducte 20*9.0mm m 86,520 6,00 519.12 

73. 332051735223-
25 

Termoizolatie conducte 25*9.0mm m 4,326 7,00 30,28 
74. 332051735223-

32 
Termoizolatie conducte 32*9.0mm m 8,652 8,00 69,22 

75. 332051735223-
40 

Termoizolatie conducte 40*9.Omm m 43,260 9,00 389,34 
76. 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,144 20,50 2,95 
77. 4100116202820 Apa potabila m3 0,265 24,00 6,36 
78. 4100126202818 Apa m3 0,024 20,50 0.49 
79. 810741 Hirtie pentru şlefuit uscata buc 1,200 5,00 6,00 

Total materiale de construcţii 51 691,70 
U t i l a j e de construcţ i i : 

1. 2940600002994 Aparat de sudura h-ut 4,714 210,00 989,94 
2. 2940600002994 Aparat de sudura h/ut 1,914 210,00 401,94 
3. 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj h-ut 2,460 65,00 159,90 
4. 2952240004021 Mixer electric h-ut 0,468 32,00 14,98 

Total utilaje de construcţii 1 566,76 

Total lei 91 862,54 

Asigurarea sociala 24,00 % 9 264,98 

Total 100,00 + 101 127,52 

Cheltuieli de transport 7,00 % 3 618,42 

Total 100,00 + 104 745,94 

Cheltuieli de regie 14,50 % 15 188,16 

Total 100,00 + 119 934,10 

Beneficiu 6,00 % 7 196,05 

Total 100,00 + 127 130,15 

TVA 20,00 % 25 426,03 

Tot 
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Formular Nr.5 
WinCmeta 

Obiect Lucrări de reparaţie a apeductului Investitor 
interior blocul 3 IMSP Institutul Oncologic mun. 
Chişinău 

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

JVL> 
crt. 

Simbol norme şi Cod 
resurse 

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

resurse pe unitate 
de măsură 

Valoare, lei 

JVL> 
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. salariu 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Lucrări de constructii 

1. Lucrări de demontare 

1 R p S F O l A Gol i rea instalatiei de apa in vederea 
executări i reparaţi i lor 10 m 

2,31 

2,31 
7136020011620 Instalator apa, canal h-om 0,0400 57,66 2,31 

2 R p S A 0 3 A Demon ta r ea ţevii din otel zincata existenta in 
interiorul clădirii, avind diametru de l / 2 " - l " m 

17,30 

17,30 
7136020011620 Instalator apa, canal h-om 0,3000 57,66 17,30 

3 R p S A 0 3 B Demonta rea ţevii din otel zincata existenta in 
interiorul clădirii, avind diametru de I l /4"-2" m 

21,91 

21,91 
7136020011620 Instalator apa, canal h-om 0,3800 57,66 21,91 

4 RpSDIOA Demonta rea unui robinet de trecere cu sau 
fa ra descarcare, a unui robinet cu sertar pana 
cu m u f e filetate, avind diametru de 3 /8" - l /2" 

buc 
4,61 

4,61 
7136020011620 Instalator apa, canal h-om 0,0800 57,66 4,61 

5 RpSDIOB Demon ta r ea unui robinet de trecere cu sau 
fa ra descarcare, a unui robinet cu sertar pana 
cu m u f e filetate, avind diametru de 3/4"-1" 

buc 
6,34 

6,34 
7136020011620 Instalator apa, canal h-om 0,1100 57,66 6,34 

6 R p S D I O D Demon ta r ea unui robinet de trecere cu sau 
fa ra descarcare, a unui robinet cu sertar pana 
cu m u f e filetate, avind diametru de 2" 

buc 
13,26 

13,26 
7136020011620 Instalator apa, canal h-om 0,2300 57,66 13,26 

2. Apeduct A l , T3, T4 

7 SA16E Ţ e a v a din material plastic imbinata prin 
sudura prin pol i fuziune. in coloane, la clădiri 
de locuit si social culturale, avind diametrul 
de 50 m m 

m 
180,61 

27,68 
7136020011620 Instalator apa, canal h-om. 0,4800 57.66 27,68 
252121671705050 Ţeava din material plastic 50 m 1,0200 110,00 112,20 
252315671943050 Cot din material plastic 50 buc 0.0800 30,00 2,40 
252315671945050 Teu din material plastic 50 buc 0.7100 40,00 28,40 
252315671940050 Mufa din material plastic 50 buc 0,0700 12,00 0,84 
252315671946050 Reducţie din material plastic 50 buc 0.1100 15,00 1,65 
2112307325046 Hirtie absorbanta ka 0.0200 10,00 0,20 
3220137315778 Decapant ka 0.0090 60,00 0,54 
2940600002994 Aparat de sudura h u t 0.0319 210,00 6,70 

8 SA16C Ţ e a v a din material plastic imbir.aia prir. 
sudura pr in pol i fuziune, in colcar.e. _ . -
de locuit si social culturale, avind _ _~.e 
de 40*3.7 mm 

m 
146,36 

23,64 
7136020011620 Instalator apa, canal h-om 0.4100 57,66 23,64 
2521216717050-
40 

Ţeava din material plastic 40*3.7 m 1,0200 90,00 91,80 

2523156719430-
40 

Cot din material plastic d40 (MC 0,0800 20,00 1,60 

2523156719450- Teu din material plastic d40 0.7100 30,00 21,30 
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40 
2523156719400-
40 

Mufa din material plastic d40 buc 0,0700 10,00 0,70 

2523156719460-
40 

Reducţie din material plastic d40 buc 0,1100 9,00 0,99 

2112307325046 Hirtie absorbanta kg 0,0200 10,00 0,20 
3220137315778 Decapant kg 0,0070 60,00 0,42 
2940600002994 Aparat de sudura h-ut 0,0272 210,00 5,71 

9 SA16B Ţeava din material plastic îmbinata prin 
sudura prin polifuziune, in coloane, la clădiri 
de locuit si social culturale, avind diametrul 
de 32*3.0 mm 

m 
100,90 

2 0 , 1 8 

7136020011620 Instalator apa, canal h-om 0,3500 57,66 20,18 
2521216717050-
32 

Ţeava din material plastic 32*3.0 m 1,0200 65,00 66,30 

2523156719430-
32 

Cot din material plastic d32 buc 0,0800 10,00 0,80 

2523156719450-
32 

Teu din material plastic d32 buc 0,7100 10,00 7,10 

2523156719400-
32 

Mufa din material plastic d32 buc 0,0700 6,00 0,42 

2523156719460-
32 

Reducţie din material plastic d32 buc 0,1100 6,00 0,66 

2112307325046 Hirtie absorbanta kg 0,0200 10,00 0,20 
3220137315778 Decapant kg 0,0060 60,00 0,36 
2940600002994 Aparat de sudura h-ut 0,0233 210,00 4,88 

10 SA16A Ţeava din material plastic îmbinata prin 
sudura prin polifuziune, in coloane, la clădiri 
de locuit si social culturale, avind diametrul 
de 25*2.5 mm 

m 
73,86 

19,03 

7136020011620 Instalator apa, canal h-om 0,3300 57,66 19,03 
2521216717050-
25 

Ţeava din material plastic 25*2.5 m 1,0200 44,00 44,88 

2523156719430-
25 

Cot din material plastic d25 buc 0,0800 5,00 0,40 

2523156719450-
25 

Teu din material plastic d25 buc 0,7100 5,00 3,55 

2523156719400-
25 

Mufa din material plastic d25 buc 0,0700 4,30 0,30 

2523156719460-
25 

Reducţie din material plastic d25 buc 0,1100 4,70 0,52 

2112307325046 Hirtie absorbanta kg 0,0200 10,00 0,20 
3220137315778 Decapant kg 0,0060 60,00 0,36 
2940600002994 Aparat de sudura h-ut 0,0219 210,00 4,62 

11 SA15B Ţeava din material plastic imbinata prin 
sudura prin polifuziune, in conducte de 
legătură, la obiecte sanitare, la obiecte de 
locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 
20*2.1 mm 

m 
157,54 

3 6 , 3 3 

7136020011620 Instalator apa, canal h-om 0,6300 57,66 36,33 
2521216717050-
20 

Ţeava din material plastic d20*2.1 m 1,0200 83,00 84,66 

2523156719430-
20 

Cot din material plastic d20 buc 0,7000 4,00 2,80 

2523156719450-
20 

Teu din material plastic d20 buc 0,4500 4,00 1,80 

2523156719460-
20 

Reducţie din material plastic d20 buc 0,1000 4,00 0,40 

2523156719530-
20 

Racord drept M x Fe d20 buc 1,0000 22,00 22,00 

2112307325046 Hirtie absorbanta kg 0,0200 10,00 0,20 
3220137315778 Decapant kg 0.0060 60,00 0,36 
2462107332752 Pasta etansare pentru filete metalice kg 0.0020 97,00 0,19 
2940600002994 Aparat de sudura h-ut 0.0419 210,00 8,80 

12 RpIF09B Izolarea conductelor cu mansoane de izolaţie 
speciala, introduse pe conducte. a\ ind 
diametrul si grosimea de la D=12x9 ia 
D=54x9 mm 

ni 
40,76 

24,22 

7136040011800 Instalator incalzire h-om. 0.4200 57,66 24,22 
332051735223 Termoizolatie conducte 50*9.0mm m 1.0300 15,30 16,55 

13 RpIF09A Izolarea conductelor cu mansoane de izolaţie 
speciala, introduse pe conducte. a\ ind 
diametrul si grosimea de la D=40*9rr.~ 

m 
29,91 

20,18 
7136040011800 Instalator incalzire h-om 0.3500 57,66 20,18 
332051735223-40 Termoizolatie conducte 40*9.0rr.r- m 1.0300 9,00 9,73 
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14 RpIF09A Izolarea conductelor cu mansoane de izolaţie 
speciala, introduse pe conducte, avind 
diametrul si grosimea de la D=32*9mm 

m 
28,83 

2 0 , 1 8 
7136040011800 Instalator incalzire h-om 0,3500 57,66 20,18 
332051735223-32 Termoizolatie conducte 32*9.0mm m 1.0300 8,00 8,65 

15 RpIF09A Izolarea conductelor cu mansoane de izolaţie 
speciala, introduse pe conducte, avind 
diametrul si grosimea de la D=25*9mm 

m 
27,75 

2 0 , 1 8 
7136040011800 Instalator incalzire h-om 0,3500 57,66 20,18 
332051735223-25 Termoizolatie conducte 25*9.0mm m 1,0300 7,00 7,57 

16 RpIF09A Izolarea conductelor cu mansoane de izolaţie 
speciala, introduse pe conducte, avind 
diametrul si grosimea de la D=20*9mm 

m 
26,67 

2 0 , 1 8 
7136040011800 Instalator incalzire h-om 0,3500 57,66 20,18 
332051735223-20 Termoizolatie conducte 20*9.0mm m 1,0300 6,00 6,49 

17 SF01C Efectuarea probei de etansare la presiune a 
instalatiei de apa calda sau rece executata din 
ţeava din policlorura de vinii tip greu sau din 
material plastic, avind diametrul de 16-110 
mm 

m 
9,23 

9,23 

7136020011620 Instalator apa, canal h-om 0,1600 57,66 9,23 
18 SF02C Efectuarea probei de funcţionare a instalatiei 

de apa rece executata cu ţeava din policlorura 
de vinii tip greu sau material plastic, avind 
diametrul de 16 - 1 1 0 mm 

l O m 
6,34 

6,34 
7136020011620 Instalator apa, canal h-om 0,1100 57,66 6,34 

19 SF05C Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, 
executata din tevi din material plastic, avind 
diametrul de 20-75 mm 

m 
2,88 

2,88 
7136020011620 Instalator apa, canal h-om 0,0500 57,66 2,88 

20 SD07E Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau 
fara descarcare , pentru ţeava din otel, avind 
diametrul de 1 1/2" 

buc 
271,28 

27,68 
7136020011620 Instalator apa, canal h-om 0,4800 57,66 27,68 
2875274201000-1 
1/2" 

Robinet de trecere cu ventil cu mufa 1 1/2" buc 1,0000 240,00 243,60 

21 SD07D Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau 
fara descarcare , pentru ţeava din otel. avind 
diametrul de 1 1/4" 

buc 
329,06 

23,07 
7136020011620 Instalator apa, canal h-om 0,4000 57,66 23,07 
2875274201000-1 
1/4" 

Robinet de trecere cu ventil cu mufa 1 1/4" buc 1,0000 300,00 306,00 

22 SD07C Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau 
fara descarcare , pentru ţeava din otel. avind 
diametrul de 1" 

buc 
220,72 

16,72 
7136020011620 Instalator apa, canal h-om 0,2900 57,66 16,72 
2875274201000-
1" 

Robinet de trecere cu ventil cu mufa 1" buc 1,0000 200,00 204,00 

'! 2 3 

i 

SD07B Robinet de trecere cu ventil si mufa. cu sau 
fara descarcare , pentru ţeava din otel. avind 
diametrul de 3/4" 

buc 
114,82 

13,84 
7136020011620 Instalator apa, canal h-om 0.2400 57,66 13,84 
2875274201000-
3/4" 

Robinet de trecere cu ventil cu mufa 3/4" buc 1,0000 99,00 100,98 

i 24 SD07A Robinet de trecere cu ventil si mufa. cu sau 
fara descarcare, pentru ţeava din otel. avind 
diametrul de 1/2" 

buc 
81,78 

10,38 
7136020011620 Instalator apa, canal h-om 0.1800 57,66 10,38 
2875274201000-
1/2" 

Robinet de trecerc cu ventil cu mufa 1 2" buc 1.0000 70,00 71,40 

25 SA34B Confecţionarea, montarea si cimentarea te\ ii 
de protectie la trecerea conductelor prin 
ziduri, avind diametrul de 32*3.Omm 

buc 
36,46 

23,06 
7136020011620 Instalator apa. canal h-om 0.4000 57,66 23,06 
2522103304840-
32 

Ţeava din otel neagra pt. instalatiL sudau 
longitudinal 32*3.0mm 

m 0,1500 77,40 11,61 

2411115904512 Oxigen tehnic gazos S2031 m3 0.0120 9,50 0,11 
2413547308164 Carbura de calciu tehnica (carbid i S1 2 k£ 0.0070 33,30 0,23 
2735725903453 Sirma pt. sudura, obişnuita dn=3.25 ks 0.0090 29,00 0,26 
2430116100798 Grund, ulei anticoroziv k* 0.0050 36,20 0,18 
2651122100440 Ciment portland cu adaosuri PA 35 ^ :' kg 0.2140 1,55 0,33 
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2652102100713 Var pasta m3 0,0001 4 000,00 0,40 
1421102200525 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7.0 ram m3 0,0012 200,00 0,24 
4100116202820 Apa potabila m3 0,0010 24,00 0,02 

26 SA34C Confecţionarea, montarea si cimentarea ţevii 
de protectie la trecerea conductelor prin 
ziduri, avind diametrul de 45*3.Omm 

buc 
38,72 

24,79 
7136020011620 Instalator apa, canal h-om 0,4300 57,66 24,79 
2522103304840-
45 

Ţeava din otel neagra pt. instalatii, sudata 
longitudinal 45*3.Omm 

m 0,1500 83,30 12,49 

2411115904512 Oxigen tehnic gazos S2031 m3 0,0150 9,50 0,14 
2413547308164 Carbura de calciu tehnica (carbid) SI02 kg 0,0080 33,30 0,27 
2735725903453 Sirma pt. sudura, obişnuita dn=3,25 kg 0,0090 29,00 0,26 
2430116100798 Grund, ulei anticoroziv kg 0.0060 36,20 0.22 
2651122100440 Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 kg 0,2140 1.55 0,33 
2652102100713 Var pasta m3 0,0001 4 000,00 0,00 
1421102200525 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm m3 0,0012 200,00 0,20 
4100116202820 Apa potabila m3 0,0010 24,00 0,02 

27 SA34D Confecţionarea, montarea si cimentarea ţevii 
de protectie la trecerea conductelor prin 
ziduri, avind diametrul de 57*3.Omm 

buc 
43,59 

25,95 
7136020011620 Instalator apa, canal h-om 0,4500 57,66 25,95 
2522103304840-
57 

Ţeava din otel neagra pt. instalatii, sudata 
longitudinal 57*3.0 

m 0,1500 105,00 15,75 

2411115904512 Oxigen tehnic gazos S2031 m3 0,0170 9,50 0,16 
2413547308164 Carbura de calciu tehnica (carbid) SI02 kg 0,0090 33,30 0,30 
2735725903453 Sirma pt. sudura, obişnuita dn=3,25 kg 0,0090 29,00 0,26 
2430116100798 Grund, ulei anticoroziv kg 0,0070 36,20 0,26 
2651122100440 Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 kg 0,3210 1,55 0,50 
2652102100713 Var pasta m3 0,0001 4 000,00 0,00 
1421102200525 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7.0 mm m3 0,0018 200,00 0,40 
4100116202820 Apa potabila m3 0,0010 24,00 0,03 

28 SA37F Bratara pentru fixarea conductelor de 
alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC 
montata prin încastrare, conductele avind 
diametrul de 2" 

buc 
46,82 

24,79 

7136020011620 Instalator apa, canal h-om 0,4300 57,66 24,79 
2875274204040-
2" 

Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2" buc 1,0000 21,00 21,00 

2121117308308 Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m kg 0,0060 47,20 0,28 
2651122100440 Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci SI500 kg 0,3100 1,55 0,48 
1421102200525 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7.0 mm m3 0,0012 200,00 0,24 
4100116202820 Apa potabila m3 0,0010 24,00 0,02 

29 SA37E Bratara pentru fixarea conductelor de 
alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC 
montata prin încastrare, conductele avind 
diametrul de 1 1/2" 

buc 
39,84 

23,06 

7136020011620 Instalator apa, canal h-om 0,4000 57,66 23,06 
2875274204040-1 
1/2" 

Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 1/2" buc 1,0000 15,80 15,80 

2121117308308 Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m kg 0,0050 47,20 0,24 
2651122100440 Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci SI 500 kg 0,3100 1,55 0,48 
1421102200525 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7.0 mm m3 0,0012 200,00 0,24 
4100116202820 Apa potabila m3 0,0010 24,00 0,02 

30 SA37D Bratara pentru fixarea conductelor de 
alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC 
montata prin încastrare, conductele a\ ind 
diametrul de 1 1/4" 

buc 
37,12 

21,34 

7136020011620 Instalator apa, canal h-om 0,3700 57,66 21,34 
2875274204040-1 
1/4" 

Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 114" buc 1,0000 14,80 14,80 

2121117308308 Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m kg 0.0050 47,20 0,23 
2651122100440 Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci SI500 kg 0.3100 1,55 0,48 
1421102200525 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm m3 0.0012 200,00 0,25 
4100116202820 Apa potabila m3 0.0010 24,00 0,03 

31 SA37C Bratara pentru fixarea conductelor de 
alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC 
montata prin încastrare, conductele avind 
diametrul de 1" 

buc 
33,72 

19,03 

7136020011620 Instalator apa, canal h-om 0,3300 57,66 19,03 
2875274204040-
1" 

Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1" buc 1,0000 13,70 13,70 

2121117308308 Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m kg 0.0050 47,20 0,24 
2651122100440 Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S15!! kg 0.3100 1,55 0,48 
1421102200525 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7. m3 0.0012 200,00 0,25 
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4100116202820 Apa potabila m3 0,0010 24,00 0,02 

32 SA37B Bratara pentru fixarea conductelor de 
alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC 
montata prin încastrare, conductele avind 
diametrul de 3/4" 

buc 
30,40 

16,72 

7136020011620 Instalator apa, canal h-om 0,2900 57,66 16,72 
2875274204040-
3/4" 

Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4" buc 1,0000 12,70 12,70 

2121117308308 Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m kg 0,0050 47,20 0,24 
2651122100440 Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci SI500 kg 0,3100 1,55 0,48 
1421102200525 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm ni3 0,0012 200.00 0,24 
4100116202820 Apa potabila m3 0,0010 24,00 0,02 

3. R e s t a b i l i r e a s u p r a f e ţ e l o r 

33 CK29F Tavane suspendate din panouri prefabricate 
"Armstrong", inclusiv sistemul-grila m2 

360,83 

126,85 
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,1500 57,66 8,65 
7422010060100 Timplar h-om 2,0500 57,66 118,20 
2874136313300 Diblu din metal buc 4,0000 0,50 2,00 
2732103646151 Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau 

ascunsa) pentru suspendarea panourilor 
prefabricate 

m2 1,0500 220,00 231,00 

2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj h-ut 0,0150 65,00 0,97 
34 R p C 0 5 6 B Demontări: lambriuri la pereţi si tavane din 

lemn, placaj, PFL, PAS etc. m2 
54,20 

54,20 
7422010060100 Timplar h-om 0,4700 57,66 27,10 
9310060019922 Muncitor deservire h-om 0,4700 57,66 27,10 

35 CF54A Placarea pereţilor cu placi din ghips-carton, 
grosime 12,5 mm, montati pe structura din 
profil zincat: pe suprafeţe plane, exclusiv 
glafurile uşilor si ferestrelor 

m2 
287,05 

147,03 

7422010060100 Timplar h-om 2,3000 57,66 132,62 
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,2000 57,66 11,53 

! 2852107335349 Lucru la maşina h-om 0,0500 57,66 2.88 
2662102700201 Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm buc 0,3500 91,00 31,85 
2840136312702 Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m buc 0,9000 56,00 50,40 
2840136312703 Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m buc 0.4000 44,00 17,60 
2874115833871 Şuruburi cu autofiletare 3.5x25 mm buc 48,0000 0,25 12,00 
2874115833874 Şuruburi autofiletante 3,5x9,5 mm buc 28,0000 0,09 2,52 
2822115708000 Element de susţinere buc 2.7000 9,50 25,65 

36 CF52B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, 
executate manual, cu amestec uscat pe baza 
de ipsos, la tavan, preparare manuala a 
mortarului 

m2 
122,62 

88,22 

7122050013442 Tencuitor h-om 1,5300 57,66 88,22 
2653102100831 Amestec uscat kg 7,1400 4,00 28,56 
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0040 20,50 0,08 
2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj h-ut 0,0790 65,00 5,13 
2952240004021 Mixer electric h-ut 0,0195 32,00 0,62 

37 CK18C Montarea coltare din aluminiu 
m 

26,36 

14,99 
7422010060100 Timplar h-om 0,2600 57,66 14,99 
2743123549025 Baghete din aluminiu m 1,0500 6,00 6,30 
2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI500 kg 0,0250 1,50 0,04 
1421102200496 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-1,0 mm m3 0,0010 227,00 0,23 
2874115829126 Şuruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm buc 6,0000 0,80 4,80 

38 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeţele 
pereţilor, coloanelor si tavanelor 

m2 
43,40 

31,71 
7122050013401 Zidar cat.4 h-om 0,4500 57,66 25,95 
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,1000 57,66 5,77 
2653102100833 Chit pe baza de ipsos "Eurofin" kg 1,0549 11,00 11,60 
4100126202818 Apa m3 0,0010 20,50 0,02 
2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisa h-ut 0.0010 65,00 0,07 

39 CN53A Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor 
si tavanelor m2 

4,83 

1,73 
7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0.0300 57,66 1,73 
2416586105303 Amorsa-grund kg 0.1500 19,00 2,85 
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810741 Hirtie pentru şlefuit uscata buc 0,0500 5,00 0,25 

40 CN07A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 
copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, 
aplicate in 3 straturi pe suprafeţe de beton sau 
zidărie pe glet existent, executate manual 

m2 
54.43 

33.44 
7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,5800 57,66 33,44 
2430116103900 Vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici kg 0,5000 36,00 18,00 
2653102100830 Ipsos pentru constructii tip A kg 0,0500 4,00 0,20 
2681126001472 Hirtie şlefuita uscata 23x30 gr 6 buc 0,5000 5,00 2,50 
1711317306661 Bumbac de sters kg 0,0500 5,00 0,25 
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0020 20,50 0,04 

41 CL20A Grile de ventilatie gata confecţionate din 
tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, 
vopsite si montate in zidărie dim-300x250mm 

buc 
282,43 

28,83 
7122050013400 Zidar h-om 0,4700 57,66 27,10 
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0300 57,66 1,73 

Lant cu zale innodate D=2 mm kg 0,1500 19,00 2,85 
..Grilaventilatie 300x250mm / buc 1,0000 250,00 250,00 

/ ^112210g,402 ' V y^iment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI 5 0 0 / kg 0,5000 1,50 0,75 
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