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SECŢIUNEA 1.  Instrucţiuni pentru ofertanţi (IPO) 

1. INTRODUCERE 

1.1. Informaţii privind autoritatea contractantă 
1.1.1. Denumirea autorităţii contractante: Ministerul Culturii 
1.1.2. Cod fiscal: 1006601000107 
1.1.3. Adresa juridică: mun. Chișinău, PMAN, 1, clădirea Guvernului, et.3 bir.332 
1.1.4.  Relaţii de contact (tel/fax; e-mail): 022/234022; 022/234029; emilia.ristic@mc.gov.md                             
1.1.5. Sursele de finanţare a contractului de lucrări care urmează a fi atribuit: Grant 
  

1.2. Scopul aplicării procedurii 
1.2.1. Autoritatea contractantă invită persoanele juridice interesate să depună oferte în scopul 

atribuirii contractului pentru execuţia lucrărilor descrise în punctul 1.2.2. şi în caietul de 
sarcini. 

1.2.2. Obiectul contractului de lucrări: 
Restaurarea și reparația capitală a edificiului Sălii cu Orgă din mun. Chișinău 

a) obiectul indicat la lit. a) se consideră indivizibil. Contractul se încheie pentru un obiectiv 
aparte; 

b) detaliile privind volumele de lucrări, caracteristicile tehnice şi alcătuirea elementelor 
constructive sînt prezentate în caietul de sarcini.   

1.2.3. Pentru atribuirea acestui contract de achiziţie publică de lucrări se aplică procedura: Licitație 
publică 

1.3. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică de lucrări 
1.3.1. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică de lucrări sînt: 

a) libera  concurenţă; 
b) eficienţa utilizării fondurilor publice; 
c) transparenţa; 
d) tratamentul egal; 
e) confidenţialitatea. 

1.4. Legislaţia aplicabilă 
1.4.1. Atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări se realizează în conformitate cu 

prevederile următoarelor acte normative în vigoare în Republica Moldova: 
a) Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice;  
b) Hotărîrea Guvernului nr. 834 din 13 septembrie 2010 „Pentru aprobarea Regulamentului 

privind achiziţiile publice de lucrări”. 

2. CALIFICAREA OFERTANŢILOR 

2.1. Eligibilitate 
2.1.1. Orice antreprenor, rezident sau nerezident, are dreptul de a participa la procedura de atribuire a 

contractului de achiziţie  publică de lucrări. 
2.1.2. Poate fi exclus de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări, şi 

respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre următoarele situaţii: 
a) se află în proces de insolvabilitate sau activităţile sale sînt suspendate; 
b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile prevăzute la lit. 

a); 
c) nu şi-a îndeplinit obligaţiile exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat  (are datorii la 

bugetul de stat, bugetele locale şi bugetul asigurărilor sociale de stat);   
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d) furnizează informaţii false în documentele prezentate; 
e) a comis o gravă greşeală în materie profesională sau nu şi-a îndeplinit obligaţiile printr-un alt 

contract de achiziţie publică de lucrări în măsura  în care autoritatea contractantă poate aduce 
ca dovadă  mijloace probante în acest sens; 

f) este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici. 
2.1.3. Ofertantul trebuie să prezinte documentele care dovedesc eligibilitatea: 

a) declaraţia pe propria răspundere completată în conformitate cu Formularul DO-5 din 
secţiunea III; 

b) certificatele constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi 
taxelor către stat (conform formularelor-tip eliberate de  autorităţile competente din Republica 
Moldova sau de către autorităţile competente în acest sens din statul în care  ofertantul este 
rezident). 

2.1.4. Persoanele fizice sau juridice, care au participat în orice fel la întocmirea documentaţiei pentru 
elaborarea şi prezentarea ofertei sau care fac parte din grupul de lucru constituit pentru atribuirea 
contractului de achiziţie publică de lucrări nu au dreptul să aibă calitatea de ofertant, ofertant 
asociat şi nici de subcontractant (inclusiv angajat al acestora, cu carnet de muncă sau pe bază de 
cumul, sub sancţiunea nulităţii contractului în cauză). 

2.1.5. Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune. 
Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă. 

2.1.6. Filialele agenţilor economici, cu personalitate juridică şi înregistrate în conformitate cu 
prevederile pct.2.2.1., au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de 
achiziţie publică de lucrări în nume propriu şi, în acest scop, trebuie să prezinte documente care 
dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, 
proprii filialei. 
Sucursalele neînregistrate au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de 
achiziţie publică de lucrări şi de a  încheia contractul respectiv numai în numele societăţii-mamă, 
prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, 
înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale 
societăţii-mamă. 

2.1.7. La procedura aplicată pentru atribuirea unui contract de achiziţie publică nu au dreptul de a  
participa două sau mai multe filiale/sucursale ale aceleiaşi societăţi-mamă. 

2.2. Înregistrarea 
2.2.1. Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte  dovada din care să rezulte o 

formă de înregistrare ca persoană juridică, precum şi dovada privind posesia licenţelor  pentru 
activitate şi apartenenţă la organizaţii obşteşti profesionale, în conformitate cu prevederile 
legale din Republica Moldova. 

2.2.2. Ofertantul trebuie să prezinte documentele care dovedesc înregistrarea: 
              pentru antreprenorii din Republica Moldova – certificatul de  înregistrare eliberat, în modul stabilit 

de legislaţia în vigoare în Republica Moldova, care va cuprinde numărul de identificare de stat al 
unităţii de drept. 

2.3. Cerinţe de calificare 
2.3.1. Fiecare ofertant trebuie să facă dovada că îndeplineşte cerinţele  de calificare. Ofertanţii care nu 

îndeplinesc cerinţele de calificare vor fi descalificaţi. 
              Cerinţele referitoare la capacitatea tehnică şi la capacitatea economico-financiară, pe care 

ofertantul trebuie să le îndeplinească pentru a fi considerat calificat sînt: 
a) Capacitatea tehnică 

1) Prezentare generală: 
Autoritatea contractantă solicită prezentarea formularului DO-6 din  secţiunea III. 
2) Susţinere tehnică: 
Autoritatea contractantă solicită prezentarea listei cuprinzînd subcontractanţii, a acordurilor de 

subcontractare, precum şi a formularelor care trebuie prezentate de subcontractanţii care vor avea 
o pondere de peste 10% în îndeplinirea contractului (formularul DO-8). 
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3) Experienţa similară: 
Autoritatea contractantă solicită ca cerinţă minimă pentru experienţa similară (formularul DO-7), 

încheierea şi îndeplinirea în ultimii 3 ani cel puţin a unui contract: 
a) cu o valoare egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract; sau  
b) reconstrucţia/construcţia şi darea în exploatare a unor obiecte de o capacitate similară.  
4) Asigurarea calităţii lucrărilor: 
Autoritatea contractantă solicită ca cerinţă minimă, obligativitatea prezentării manualului calităţii  

privind sistemul propriu de conducere şi asigurare a calităţii,  deţinerii de laboratoare proprii 
autorizate şi acreditate în modul stabilit, sau a contractelor cu aceste laboratoare, pentru încercări 
beton şi a altor materiale şi elemente de construcţie care necesită încercări, incluse în ofertă. 

5) Recomandări din partea altor beneficiari: 
Autoritatea contractantă solicită ca cerinţă minimă numai obligativitatea prezentării cel puţin a unei 

recomandări din partea unui beneficiar. 
Recomandarea trebuie să precizeze cel puţin următoarele aspecte: 
a) modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale pe parcursul derulării contractului respectiv; 
b) dacă pe parcursul execuţiei lucrărilor au fost înregistrate: 
- neconformităţi care au condus la refaceri parţiale sau totale de lucrări; 
- cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusivă a antreprenorului; 
- recepţii amînate sau respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate. 
6) Autoritatea contractantă solicită completarea unui formular de aviz (formularul  DO-10 din 

secţiunea – III, eliberat de Inspecţia de Stat în Construcţii).  
7) Resurse umane: 
Autoritatea contractantă solicită  ca cerinţă minimă asigurarea personalului de specialitate care este 

considerat strict necesar pentru  îndeplinirea contractului de lucrări (formularul DO-11). 
Autoritatea contractantă solicită ca cerinţa minimă asigurarea de către ofertant a unui diriginte de 

şantier, atestat conform legislaţiei în vigoare şi cu o  experienţă similară în domeniul lucrării ce 
urmează să fie executată. 

8) Autoritatea contractantă solicită ca cerinţă minimă asigurarea în dotare  proprie sau în chirie cu  
utilaje,  mijloace de transportare, cu  alte mijloace fixe şi dotări care sînt considerate strict 
necesare pentru îndeplinirea contractului de lucrări (formularul DO-12).  

9) Respectarea caietului de sarcini:  
Ofertantul va face dovada respectării întocmai a prevederilor tehnice şi  tehnologice din caietul de 

sarcini, completînd formularele din secţiunea III.    
b) Capacitatea economico-financiară 
1) Obligaţii contractuale în desfăşurare: 
Autoritatea contractantă solicită ca cerinţă minimă prezentarea informaţiilor cu privire la obligaţiile 

contractuale faţă de alţi beneficiari. 
2) Situaţia financiară: 
Autoritatea contractantă solicită ca cerinţă minimă încadrarea valorii unor indicatori financiari peste 

o valoare minimă impusă şi stabileşte  cerinţe minime pentru următorii indicatori: 
a) cifra medie anuală de afaceri pe ultimii 3 ani: 
Autoritatea contractantă solicită ca cerinţă minimă realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în 

ultimii 3 ani egală sau mai mare decît 5200000,00 lei. 
Cuantumul cifrei medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani va fi stabilit în  proporţie de 0,3-0,6 din 

valoarea estimativă a contractului de achiziţie publică ce urmează a fi atribuit, cu respectarea 
principiului asigurării concurenţei şi combaterii concurenţei neloiale; 

b) lichiditate generală (active circulante/datorii curente x 100): 
Autoritatea contractantă stabileşte drept cerinţa minimă ca valoarea indicatorului respectiv să fie 

peste 100 procente; 
c) capacitatea financiară a ofertantului de a susţine execuţia lucrării:  
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Ofertantul trebuie să demonstreze că are acces la/sau că are disponibile resurse reale negrevate de 
datorii, linii de credit confirmate de bănci sau alte mijloace financiare suficiente pentru a executa 
lucrările în prima lună, conform graficului de execuţie. 

În cazul asocierii mai multor ofertanţi cerinţele privind eligibilitatea, înregistrarea şi lichiditatea 
generală trebuie să fie îndeplinite de fiecare asociat, iar celelalte cerinţe privind capacitatea 
tehnică şi capacitatea economico-financiară trebuie să fie îndeplinite prin cumul de grupul de 
asociaţi; 

d) bilanţul contabil din anul precedent – 2014, avizat şi înregistrat de organele competente, şi/sau 
rapoartele anuale, scrisorile de bonitate din partea băncilor, precum şi orice alte documente 
legale edificatoare prin care ofertantul îşi poate dovedi capacitatea economico-financiară. 

2.4. Perioada de execuţie 
2.4.1. Autoritatea contractantă stabileşte perioada maximă de execuţie a lucrărilor pentru obiectul 

indicat la pct. 1.2.2., reieşind din procesul de execuţie, în conformitate cu normativele în 
construcţii. 

2.4.2. Perioada maximă de execuţie pentru obiectul indicat la pct. 1.2.2.  va constitui 20 luni (se 
completează de către autoritatea contractantă). 

2.5. Perioada de garanţie 
2.5.1. Perioada minimă de garanţie asupra lucrărilor menţionate la pct. 1.2.2. va fi de 5 an/ani, iar 

perioada maximă va constitui 7 ani. 
2.5.2. Ofertele care conţin o perioadă de garanţie mai mică decît perioada minimă  de garanţie 

prevăzută la pct. 2.5.1. se resping de către grupul de lucru. 
2.5.3. În cazul în care este ofertată o perioadă de garanţie mai mare decît perioada maximă  de 

garanţie prevăzută la pct. 2.5.1., aceasta va  acumula punctajul acordat pentru perioada 
maximă de garanţie.    

2.6. Licitaţia Limitată (în cazul aplicării licitaţiei limitate capitolul 2 se completează cu următoarele puncte) 
2.6.1. Cererea de preselecţie se întocmeşte în conformitate cu modelul prevăzut în formularul DO-

14 din secţiunea III.  
2.6.2. Ofertantul va suporta toate costurile asociate prezentării cererii de preselecţie şi a 

documentelor de calificare (documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea 
tehnică şi capacitatea economico-financiară), iar autoritatea contractantă nu va fi responsabilă 
pentru costurile respective.  

2.6.3. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încît cererea de preselecţie, însoţită de 
documentele de calificare şi selecţie să fie primită de autoritatea contractantă la adresa şi pînă 
la data limită de primire a cererii de preselecţie, stabilite în invitaţia de participare.  

2.6.4. Cererea de preselecţie, însoţită de documentele de calificare, poate fi depusă direct sau 
transmisă prin poştă, prin fax, pe cale electronică, prin telefon sau prin combinarea acestor 
mijloace. Indiferent de modalitatea de depunere/transmitere, ofertantul îşi asumă riscurile 
transmiterii, inclusiv forţa majoră.  

2.6.5. Cererea de preselecţie, precum şi documentele anexate la aceasta trebuie să fie redactate în 
limba de stat a Republicii Moldova, iar în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare, pot fi 
întocmite şi în una din limbile de circulaţie internaţională. Documentele emise de 
instituţii/organisme oficiale din ţara în care candidaţii străini sînt rezidenţi vor fi prezentate în 
limba în care acestea au fost emise, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere 
autentificată în limba de stat a Republicii Moldova.  

2.6.6. Ofertantul trebuie să prezinte cererea de preselecţie şi documentele de calificare prevăzute la 
capitolul 2 în plicuri separate.  

2.6.7. Plicul cu documentele de calificare trebuie să fie marcat cu denumirea şi adresa ofertantului, 
pentru a permite returnarea documentelor de calificare, fără a fi deschise, în cazul în care 
cererea de preselecţie este declarată întîrziată.  

2.6.8. Plicul cu documentele de calificare trebuie să fie marcat cu adresa autorităţii contractante şi 
cu inscripţia „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA ......., ORA.......”.  
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2.6.9. Dacă plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de la pct.2.6.8., autoritatea 
contractantă nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru pierderea documentelor de calificare.  

2.6.10. Cererea de preselecţie şi documentele de calificare anexate care sînt depuse/transmise la o 
altă adresă a autorităţii contractante decît cea stabilită în invitaţia de participare sau care este 
primită de către autoritatea contractantă după expirarea datei limită de primire a cererii de 
preselecţie se returnează nedeschisă.  

2.6.11. Documentele de calificare vor fi examinate de grupul de lucru constituit de autoritatea 
contractantă.  

2.6.12. Orice ofertant care îndeplineşte în totalitate cerinţele corespunză-toare criteriilor de 
calificare este considerat ofertant calificat.  

2.6.13. Autoritatea contractantă comunică imediat fiecărui operator economic depunător de cerere 
pentru preselecţie rezultatele acesteia şi prezintă, la cererea oricărui solicitant public, lista 
tuturor operatorilor economici preselectaţi.  

2.6.14. În cazul candidaţilor selectaţi comunicarea reprezintă chiar invitaţia de participare, care va fi 
însoţită de informaţii precise privind modalitatea depunerii ofertei. 

2.6.15. În cazul celorlalţi candidaţi comunicarea va preciza dacă respectivul ofertant a fost exclus 
sau necalificat, precum şi motivele care au condus la această decizie. 

3. ELABORAREA OFERTEI 

3.1. Costul asociat elaborării şi prezentării ofertei 
3.1.1. Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării şi prezentării documentelor de 

calificare şi a ofertei sale, precum şi documentele care o însoţesc, iar autoritatea contractantă 
nu va fi responsabilă pentru costurile respective. 

3.2. Vizitarea  amplasamentului 
3.2.1. Autoritatea contractantă are obligaţia de a permite personalului sau agenţilor executantului să 

viziteze amplasamentul lucrării de construcţie. 
3.2.2. Ofertantului i se recomandă să viziteze şi să examineze amplasamentul lucrării, inclusiv 

împrejurimile, şi să obţină toate informaţiile care pot fi necesare în vederea elaborării ofertei. 
În cadrul vizitei  ofertantul îşi asumă riscul producerii unui eventual accident care s-ar putea 
solda cu moartea sau rănirea fizică a unei persoane şi/sau cu pierderea ori deteriorarea 
proprietăţii. Ofertantul va suporta orice eventuale cheltuieli, pierderi sau daune ca rezultat al 
vizitării amplasamentului lucrării. 

3.3. Limba de redactare a ofertei 
3.3.1. Oferta şi documentele care o însoţesc trebuie să fie redactate în limba de stat a Republicii 

Moldova. Documentaţia tehnică (pliante, prospecte, manual de utilizare etc.) şi documentele 
emise de instituţii/organisme oficiale internaţionale  pot fi prezentate în limba engleză, cu 
condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere autorizată în limba de stat a Republicii 
Moldova. 

3.4. Perioada de valabilitate a ofertei 
3.4.1. Ofertantul are obligaţia de a menţine oferta valabilă pe o perioada de 30 zile (se completează 

de către autoritatea contractantă) de la data deschiderii licitaţiei.  
Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decît cea prevăzută în prezentul punct va fi 

respinsă de grupul de lucru, ca fiind necorespunzătoare.  

3.4.2. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanţilor, în circumstanţe excepţionale, 
înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade cu cel mult 
60 de zile. 
În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei perioada de valabilitate a garanţiei pentru 

ofertă va fi prelungită în mod corespunzător.  

Ofertantul are obligaţia de a comunica autorităţii contractante dacă este sau nu este de acord 

cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. 



 

 

 

7 

3.4.3. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei nu va pierde 
garanţia pentru ofertă. 

3.5. Documentele ofertei 
3.5.1. Oferta elaborată de ofertant trebuie să cuprindă: 

a) Propunerea tehnică 
Ofertantul va elabora propunerea tehnică, astfel încît aceasta să respecte  în totalitate 
cerinţele pct. 2.3. şi 2.4., precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini. 

b) Propunerea  financiară 
Ofertantul va elabora propunerea financiară, astfel încît aceasta să furnizeze  toate 
informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi 
comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică de lucrări. Propunerea 
financiară va fi însoţită de devizul-ofertă, elaborat în conformitate cu normativele în 
domeniu. 

3.6. Documentele ofertei 
3.6.1. Oferta elaborată de ofertant trebuie să cuprindă: 

c) Propunerea tehnică 
Ofertantul va elabora propunerea tehnică, astfel încît aceasta să respecte  în totalitate 
cerinţele pct. 2.3. şi 2.4., precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini. 

d) Propunerea  financiară 
Ofertantul va elabora propunerea financiară, astfel încît aceasta să furnizeze  toate 
informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi 
comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică de lucrări. Propunerea 
financiară va fi însoţită de devizul-ofertă, elaborat în conformitate cu normativele în 
domeniu. 

3.7. Documentele care însoţesc oferta 
3.7.1. Scrisoarea de înaintare 
 Ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de înaintare în conformitate cu  modelul prevăzut în 

formularul DO-1 din secţiunea III. 
3.7.2. Împuternicirea 
 Oferta trebuie să fie însoţită de împuternicirea scrisă prin care semnatarul ofertei este autorizat 

să angajeze ofertantul în procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică. 
3.7.3. Garanţia pentru ofertă 
 Ofertantul trebuie să prezinte garanţia pentru ofertă în cuantum de 1 %  din costul estimativ al 

contractului în formă de:  
a) scrisoare de garanţie bancară; 
b) cauţiune; 
c) acreditiv ”stand-by”; 
d) cambie simplă. 

3.7.4. Documentele de calificare 
Ofertantul trebuie să prezinte documentele care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, respectiv 
capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, după cum se precizează la pct. 2.1., 
2.2. şi 2.3. 

3.7.5. Lista fondatorilor ofertantului  
Ofertantul trebuie să prezinte lista fondatorilor care va cuprinde numele, prenumele acestora, 
precum şi codul personal. 

3.8. Propunerea tehnică 
3.8.1. Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii propunerii de executare a lucrării cu 

cerinţele prevăzute în caietul de sarcini. 
În acest scop propunerea tehnică va conţine: 
a) sistemul de asigurare şi de conducere a calităţii la lucrările ce fac obiectul ofertei care 

include: 
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- descrierea sistemului calităţii aplicat la lucrare, inclusiv listele procedurilor aferente 
sistemului calităţii; 

- listele procedurilor tehnice de execuţie ale principalelor categorii de lucrări privind 
realizarea obiectivului şi planul de control al calităţii, verificărilor şi încercărilor; 

- laboratoarele proprii, sau în bază de contract, utilizate, acreditate  şi autorizate, cu un grad 
corespunzător lucrărilor; 

b) graficul de execuţie a lucrării, completat conform formularului DO-13 din secţiunea III; 
3.9. Propunerea financiară 

3.9.1. Ofertantul trebuie să prezinte formularul DO-2 din secţiunea III care reprezintă elementul 
principal al propunerii financiare.  

3.10. Garanţia pentru ofertă 
3.10.1. Ofertantul trebuie să constituie garanţia pentru ofertă.  Cuantumul garanţiei pentru ofertă 

constituie 1 % din valoarea ofertei sale. Perioada de valabilitate a garanţiei pentru ofertă 
trebuie să fie egală cu perioada de valabilitate a ofertei. 

3.10.2. Cuantumul garanţiei pentru ofertă va fi stabilit proporţional valorii estimative a contractului 
de achiziţie publică ce urmează a fi atribuit, cu respectarea principiului asigurării 
concurenţei şi combaterii concurenţei neloiale. 

3.10.3. Garanţia pentru ofertă se exprimă în lei şi poate fi constituită în formele prevăzute la pct. 
3.6.3.  

3.10.4. Ofertele care nu sînt însoţite de dovada constituirii garanţiei pentru ofertă vor fi respinse şi 
returnate de către grupul de lucru. 

3.10.5. Autoritatea contractantă are dreptul de a vira garanţia pentru ofertă în bugetul propriu, 
ofertantul pierzînd suma constituită, atunci cînd acesta din urmă se află în oricare dintre 
următoarele situaţii: 
a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a  acesteia; 
b) oferta sa fiind stabilită cîştigătoare nu constituie garanţia de bună execuţie în perioada de 

valabilitate a ofertei, în care urmează să se semneze contractul; 
c) oferta sa fiind stabilită cîştigătoare, ofertantul refuză să semneze contractul de achiziţie 

publică în perioada de valabilitate a ofertei; 
d) ofertantul nu acceptă rectificările şi corectările greşelilor aritmetice; 
e) nu se execută vreo condiţie, specificată în documentele de licitaţie înainte de semnarea 

contractului de achiziţie publică de lucrări. 
3.10.6. Garanţia pentru ofertă, constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind 

cîştigătoare, se returnează de către autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la 
data semnării contractului de achiziţie publică şi constituirii garanţiei de bună execuţie. 

3.10.7. Garanţia pentru ofertă, constituită de ofertanţii ale căror oferte nu au fost stabilite ca fiind 
cîştigătoare, se returnează de către autoritatea contractantă imediat după semnarea 
contractului, dar nu mai tîrziu de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de 
valabilitate a ofertei. 

3.11. Dreptul de a solicita clarificări 
3.11.1. Orice executant care a obţinut un exemplar al documentelor de licitaţie are dreptul de a 

solicita în scris clarificări despre elementele cuprinse în acestea. 
3.11.2. Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspuns la orice solicitare de clarificări, 

dar numai la solicitările primite cu cel puţin 5 zile înainte de data limită pentru depunerea 
ofertelor.  

3.11.3. Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspunsul la solicitările de clarificări cu 
cel puţin 3 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.  
Conţinutul răspunsului privind clarificările va fi transmis tuturor executanţilor care au 
obţinut un exemplar al documentelor de licitaţie, fără a fi dezvăluită identitatea celui care a 
solicitat clarificările respective. 
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4. PREZENTAREA OFERTELOR 

4.1. Data limită şi modalităţi pentru depunerea ofertei 
4.1.1. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încît oferta sa să fie primită şi înregistrată de 

către autoritatea contractantă  pînă la data limită pentru depunerea  ofertelor. 
Adresa la care se depune oferta: mun. Chișinău, PMAN 1, clădirea Guvernului, et3, bir.326 
Data limită pentru depunerea ofertei:  ___ septembrie 2015, ora 1000  

4.1.2. Ofertele pot fi transmise prin poştă sau depuse direct de către ofertant la adresa indicată în 
invitaţia de participare. Indiferent de modalitatea de depunere/ transmitere ofertantul îşi 
asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră. 

4.1.3. Autoritatea contractantă are dreptul de a declara data limită pentru depunerea ofertei, caz în 
care acesta va comunica noua dată limită, în scris, cu cel puţin 6 zile înainte de data limită 
stabilită iniţial, tuturor executanţilor care au obţinut un exemplar al documentaţiei standard 
pentru elaborarea şi prezentarea ofertei 
 

4.2. Modul de prezentare 
4.2.1. Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei tehnice, al ofertei financiare şi un 

exemplar al documentelor care o însoţesc. 
4.2.2. Oferta şi documentele care o însoţesc trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neiradiabilă 

şi semnate pe fiecare pagină de reprezentantul/ reprezentanţii autorizat/ autorizaţi 
corespunzător să angajeze ofertantul în contract. În cazul documentelor emise de 
instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie să fie 
semnate şi parafate conform prevederilor legale. 

4.2.3. Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sînt valide, doar dacă sînt 
vizate de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta. 

4.3. Sigilarea şi marcarea ofertei 
4.3.1. Ofertantul trebuie să sigileze oferta şi documentele care o însoţesc, într-un plic (colet) închis 

corespunzător şi netransparent. 
4.3.2. Plicul trebuie să fie marcat cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea 

ofertei fără a fi deschisă în cazul în care oferta respectivă este declarată întîrziată. Oferta 
tehnică, oferta financiară şi ofertele alternative, precum şi documentele de calificare se vor 
introduce în plicuri distincte, marcate corespunzător. 

4.3.3. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa autorităţii contractante şi cu inscripţia „A NU 
DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE  ___ septembrie 2015, ORA ____”. 

4.3.4. Dacă plicul exterior nu este marcat conform prevederilor pct. 4.3.3. autoritatea contractantă 
nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei. 

4.4. Modificarea şi retragerea ofertei 
4.4.1. Orice ofertant are dreptul să modifice sau să retragă oferta numai înainte de data limită 

stabilită pentru depunerea ofertei şi numai printr-o solicitare scrisă în acest sens. 
4.4.2. În cazul în care ofertantul doreşte să opereze modificări  în oferta deja depusă, acesta are 

obligaţia de a asigura primirea şi înregistrarea modificărilor respective de către autoritatea 
contractantă pînă la data limită pentru depunerea ofertelor. 

4.4.3. Pentru a fi considerate parte a ofertei modificările trebuie prezentate în conformitate cu 
prevederile pct. 4.1.- 4.3., cu amendamentul că pe plicul exterior se va marca, în mod 
obligatoriu, inscripţia “MODIFICĂRI”. 

4.4.4. Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau de a modifica oferta după expirarea datei limită 
stabilite pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura de 
atribuire a contractului de achiziţie publică şi a pierderii garanţiei pentru ofertă. 

4.5. Oferte întîrziate 
4.5.1. Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă decît cea stabilită în anunţul sau în invitaţia 

de participare ori care este primită de către autoritatea contractantă după expirarea datei limită 
pentru depunere se returnează nedeschisă. 
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4.6. Oferte alternative 
4.6.1. Ofertantul are dreptul de a depune, în plus faţă de oferta de bază, şi alte oferte, denumite 

oferte alternative. Ofertele alternative se pot abate într-o anumită măsură de la  cerinţele 
prevăzute în caietul de sarcini pentru oferta de bază. 

4.6.2. Ofertantul care intenţionează să depună oferta alternativă are obligaţia de  a depune şi oferta 
de bază. Oferta alternativă trebuie să respecte, din punct de vedere al soluţiilor şi exigenţelor 
de calitate, cerinţele minime prevăzute în caietul de sarcini. 

4.6.3. Grupul de lucru va lua decizia de acceptare a ofertelor alternative numai după consultare cu 
proiectantul lucrării, care îşi va  exprima, în scris, punctul său de vedere referitor la  fiecare 
ofertă alternativă. În cazul acceptării ofertei alternative responsabilitatea adaptării proiectului 
la caracteristicile ofertei alternative revine proiectantului iniţial. 

4.6.4. Ofertele alternative care nu respectă prevederile pct. 4.6.2. nu vor fi luate în considerare. 
4.7. Oferta comună 

4.7.1. Mai multe persoane juridice au dreptul de a se asocia şi de a depune o  ofertă comună, fiind  
obligate să prezinte asocierea în formă scrisă. 
Fiecare dintre aceştia îşi asumă obligaţia pentru oferta comună şi răspunde pentru orice 
consecinţe ale viitorului contract de achiziţie publică. Informaţia privind asocierea se prezintă 
completînd formularul DO-8 din secţiunea III . 

4.7.2. Autoritatea contractantă solicită ca asocierea să fie formulată în scris înainte de depunerea 
ofertei.  Asociaţii vor desemna din rîndul lor pe cel care, în cazul atribuirii contractului de 
achiziţie publică, îi reprezintă în raporturile cu autoritatea contractantă, în calitate de lider de 
asociaţie. 

4.8. Interdicţia de a depune mai multe oferte 
4.8.1. Ofertantul nu are dreptul de a depune decît o singură oferta de bază. Ofertanţii asociaţi nu au 

dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lîngă oferta comună. 
4.8.2. Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanţi în cadrul uneia sau mai multor oferte nu 

au dreptul de a depune oferta în nume propriu sau în asociere. 
4.8.3. Orice ofertă pentru care  se constată nerespectarea prevederilor de la pct. 4.8.1. sau 4.8.2. va fi 

respinsă. 

5. DESCHIDEREA ŞI EVALUAREA OFERTELOR 

5.1. Deschiderea ofertelor 
5.1.1. Deschiderea ofertelor se va face de către grupul de lucru al autorităţii contractante la data şi în 

locul  indicate în invitaţia de participare. Orice ofertant are dreptul de a fi prezent, prin 
reprezentanţii săi, la deschiderea ofertelor. 

5.1.2. Nici o ofertă nu poate fi respinsă la deschidere, cu excepţia ofertelor care se returnează 
nedeschise, conform prevederilor pct. 4.5. 

5.1.3. Grupul de lucru va întocmi un proces-verbal de deschidere care urmează să fie semnat atît de 
către membrii grupului, cît şi de către reprezentanţii ofertanţilor care sînt prezenţi la 
deschiderea ofertelor. 

5.1.4. Fiecare membru al comisiei de licitaţie şi fiecare ofertant care a semnat procesul-verbal de 
deschidere au dreptul de a primi o copie de pe acesta. 

5.2. Confidenţialitate 
5.2.1. Autoritatea contractantă are obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertei, 

precum şi asupra oricărei informaţii privind ofertantul, a cărei dezvăluire ar putea afecta 
dreptul acestuia de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale. 

5.2.2. Membrii grupului de lucru nu au dreptul de a dezvălui ofertanţilor sau altor persoane 
neimplicate oficial în procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică informaţii 
legate de propria activitate pînă cînd nu a fost comunicat rezultatul aplicării procedurii 
respective. 

5.3. Fraudă şi corupţie 
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5.3.1. Ofertantul nu are dreptul de a influenţa sau de a încerca să influenţeze grupul de lucru în 
procesul de examinare şi evaluare a ofertelor sau în decizia de stabilire a ofertei cîştigătoare, 
sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura aplicată pentru atribuirea contractului de 
achiziţie publică. 

5.3.2. Nici un ofertant nu are dreptul de a contacta grupul de lucru asupra nici unei probleme legate 
de oferta sa, din momentul deschiderii ofertelor pînă în momentul atribuirii contractului de 
achiziţie publică. 
Ofertantul are  dreptul de a aduce clarificări la ofertă şi/sau la documentele care însoţesc 
oferta numai ca urmare a unei solicitări scrise din partea grupului de lucru şi numai în scris. 

5.3.3. Grupul de lucru are obligaţia de a exclude orice ofertant în cazul în care se dovedeşte că 
aceasta a fost sau este angajat în practici corupte ori frauduloase în legătură cu procedura 
aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări. 
 

5.4. Examinarea documentelor care însoţesc oferta 
5.4.1. Fiecare ofertant trebuie să îndeplinească condiţiile referitoare la eligibilitate şi înregistrare, 

precum şi cerinţele minime privind capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară. 
Orice ofertant care îndeplineşte în totalitate cerinţele minime corespunzătoare criteriilor de 
calificare este considerat ofertant calificat. 

5.5. Examinarea ofertelor 
5.5.1. Ofertele vor fi examinate de către  grupul de lucru creat de autoritatea contractantă. 
5.5.2. Grupul de lucru are obligaţia de a stabili care sînt clarificările necesare pentru evaluarea 

fiecărei oferte, precum şi perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor. 
5.5.3.  În cazul unei oferte care are un preţ anormal de scăzut în raport cu lucrarea care urmează să 

fie executată, grupul de lucru are obligaţia de a solicita, în scris şi înainte de a lua o deсizie de 
respingere a acelei oferte, detalii şi precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, 
precum şi de a verifica răspunsurile care justifică preţul respectiv. 

5.5.4. Grupul de lucru va respinge o ofertă în oricare dintre următoarele cazuri: 
a) oferta nu respectă cerinţele prevăzute în prezenta  documentaţie standard pentru elaborarea 

şi prezentarea ofertelor; 
b) ofertantul nu transmite în perioada precizată de către grupul de lucru clarificările solicitate; 
c) ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conţinutul propunerii tehnice 

şi/sau al propunerii financiare, cu excepţia situaţiei în care modificarea este determinată de 
corectarea erorilor aritmetice; 

d) oferta conţine propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sînt în mod 
evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă; 

e) explicaţiile solicitate conform pct. 5.5.3. nu sînt concludente şi/sau nu sînt susţinute de 
documentele justificative cerute de grupul de lucru. 

5.6. Corectarea erorilor 
5.6.1. Singura modificare a conţinutului propunerii financiare care este permisă în ofertă, fără a 

atrage implicaţiile de la lit. c) pct. 5.5.4., este corectarea eventualelor erori aritmetice. 
5.6.2. Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: 

a) dacă există o discrepanţă între preţul pentru o unitate de măsură şi preţul total (care este 
obţinut prin multiplicarea preţului cu cantitatea totală), se va lua în considerare preţul  pe 
unitate, iar preţul total va fi corectat în mod corespunzător; 

b) dacă există o discrepanţă între litere şi cifre se va lua în considerare valoarea exprimată în 
litere, iar valoarea exprimată în cifre va fi corectată în mod corespunzător. 

5.6.3. Grupul de lucru are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. 
Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa va fi considerată 
necorespunzătoare şi, în consecinţă, va fi respinsă de către grupul de lucru. 

5.7. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de lucrări 
5.7.1. Criteriul în baza căruia se atribuie contractul de achiziţie publică de lucrări  nu poate fi 

schimbat pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului respectiv. 



 

 

 

12 

5.7.2. Criteriul menţionat la pct. 5.7.1. este: Oferta cea mai avantajoasă economic 

5.8. Evaluarea ofertelor 
5.8.1. Evaluarea ofertelor şi, în urma acestei evaluări, stabilirea ofertei cîştigătoare se realizează de 

către  grupul de lucru, avîndu-se în vedere încadrarea în perioada de valabilitate a ofertelor, 
precum şi criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. 

5.8.2. În cazul în care atribuirea contractului de achiziţie publică se face în baza criteriului „cel mai 
mic preţ”, evaluarea ofertelor se realizează prin compararea preţurilor fiecărei oferte şi prin 
întocmirea, în ordinea descrescîndă a preţurilor respective, şi a  clasamentului în baza căruia, 
după acordarea marjei de preferinţă internă, se stabileşte oferta cîştigătoare. 

5.8.3. În cazul în care atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări se face în baza criteriului 
„oferta cea mai avantajoasă economic”, evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea pentru 
fiecare ofertă a unui punctaj. Autoritatea contractantă trebuie să întocmească, în ordinea 
descrescîndă a punctajului acordat şi a clasamentul în baza căruia, după acordarea marjei de 
preferinţă, se stabileşte oferta cîştigătoare. Punctajul reprezintă media punctajelor individuale 
acordate de către fiecare membru al grupului de lucru şi se înscrie într-un tabel al punctelor de 
calitate (modelul este prezentat mai jos).  

Tabelul punctelor de calitate 
Nr.d/o Factorii de evaluare Punctajul acordat 

1. Preţul ofertei 80 
2. Perioada de execuţie 5 

3. 
Sistemul calităţii pentru execuţia lucrării, elaborat şi 
aprobat în modul stabilit 

10 

4. Perioada de garanţie asupra lucrărilor 5 
 Total: 100 

În cazul aplicării acestei variante următoarele prevederi sînt obligatorii: 

Punctajul pentru factorul de evaluare „preţul ofertei” se acordă astfel: 
a) pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor se acordă punctajul maxim alocat 

factorului de evaluare respectiv; 
b) pentru alt preţ decît cel  prevăzut la lit. a) se acordă punctajul astfel: 

P(n) – (preţ minim/preţ (n) x punctajului maxim alocat). 
Preţurile care se compară în vederea acordării punctajului sînt preţurile totale ofertate 
pentru execuţia lucrărilor exclusiv TVA. 

Punctajul pentru factorul de evaluare „Perioada de execuţie” se acordă astfel: 
a) pentru o durată pînă la cea maximă indicată la punctul 2.4.1. se acordă punctajul maxim 

alocat factorului de evaluare respectiv; 
b) pentru o durată mai mare decît cea prevăzută la lit. a) se acordă punctajul astfel: 

P(n) – (durata maximă/durata prezentată (n) x punctajul maxim  acordat). 
 
Punctajul pentru factorul de evaluare „Sistemul calităţii propus pentru execuţia lucrării” se va acorda 

avînd în  vedere modul de prezentare, rigurozitatea descrierii sistemului aplicat la lucrare, precum şi 
gradul de acoperire a cerinţelor de calitate prin procedurile tehnice de execuţie care urmează să fie 
aplicate şi prin planul efectiv de control propus. Clasamentul în baza căruia se stabileşte oferta 
cîştigătoare se întocmeşte în ordinea descrescătoare a punctajului acordat. 

Punctajul pentru factorul de evaluare „Perioada de garanţie asupra lucrărilor” se acordă potrivit 
formulei: 

          P gar 
Pct. = --------- x 5 
          P max 
Unde: 
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Pct. = punctajul acordat pentru perioada de garanţie 
P gar = perioada de garanţie ofertată 
P max = perioada maximă de garanţie.  

5.8.4. Preţurile care se compară, în scopul întocmirii clasamentului, sînt preţurile totale ofertate pentru 
execuţia lucrării, exclusiv TVA. 

5.8.5. În cazul în care preţurile ofertate sînt egale, autoritatea contractantă va atribui contractul de 
achiziţie publică de lucrări ofertantului care a oferit preţul cel mai scăzut şi are criteriile minime 
de calificare mai superioare. 

5.8.6. Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoţesc, nu corespunde cerinţelor prestabilite în invitaţia 
de participare sau aceasta nu este completată, semnată şi ştampilată în modul corespunzător, ea va 
fi respinsă de către autoritatea contractantă, şi nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde 
cerinţelor, prin corectarea sau extragerea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepţie 
constituind doar corectarea greşelilor aritmetice. 

5.8.7. În cazul unei oferte care are un preţ aparent neobişnuit de scăzut în raport cu preţul estimativ al 
achiziţiei, autoritatea contractantă are obligaţia de a efectua controlul calculării elementelor 
preţului şi respectarea de către ofertant a cerinţele tehnice stipulate în caietul de sarcini şi de a 
solicita, în scris şi înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii şi precizări pe care 
le consideră relevante cu privire la ofertă, precum şi de a verifica răspunsurile care justifică preţul 
respectiv. 

6. ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ 

6.1. Comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii 
6.1.1. Autoritatea contractantă va comunica tuturor ofertanţilor rezultatul aplicării procedurii în cel mult 

3 zile de la data la care grupul de lucru a stabilit oferta cîştigătoare. 
6.1.2. În cazul ofertanţilor a căror ofertă nu a fost declarată cîştigătoare comunicarea va preciza dacă 

oferta a fost respinsă şi care sînt motivele respingerii, iar în cazul în care a fost admisă, va indica 
numele ofertantului cîştigător, precum şi caracteristicile şi avantajele respective ale ofertei 
cîştigătoare faţă de oferta respectivului ofertant necîştigător. 

6.1.3. Autoritatea contractantă are dreptul de a nu furniza anumite informaţii referitoare la atribuirea 
contractului de achiziţie publică care ar putea fi cuprinse în ansamblul informaţiilor pe care 
autoritatea contractantă trebuie să le furnizeze în acord cu prevederile pct. 6.1.2., şi anume, în 
situaţia în care această furnizare: 

a) ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale şi, implicit, ar fi contrară interesului public; sau 
b) ar prejudicia interesele comerciale ale ofertanţilor, inclusiv cele ale ofertantului a cărui ofertă a 

fost declarată cîştigătoare; sau 
c) ar prejudicia concurenţa loială între ofertanţi. 

6.1.4. În cazul ofertantului cîştigător comunicarea va preciza faptul că oferta sa a fost declarată 
cîştigătoare şi că acesta este invitat în vederea încheierii contractului. 

6.2. Anularea aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică 
6.2.1. Autoritatea contractantă va anula procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică 

numai dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul 
aplicării procedurii respective şi numai în următoarele circumstanţe:  
a) nici unul dintre ofertanţi nu este eligibil sau nu a îndeplinit condiţiile de calificare 

prevăzute la pct. 2.2., 2.3. şi 2.4.; 
b) numărul de ofertanţi, care au depus oferte,  este mai mic de trei; 
c) au fost prezentate numai oferte necorespunzătoare, respectiv oferte care: 

- sînt depuse după data limită de depunere a ofertelor; 
- nu au fost elaborate şi prezentate în concordanţă cu cerinţele prevăzute în 

documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei; 
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- conţin în propunerea financiară preţuri despre care grupul de lucru a demonstrat că 
nu sînt rezultatul liberei concurenţe; 

- conţin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sînt în mod 
evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă; 

- prin valoarea inclusă în propunerea financiară, fiecare dintre ele a depăşit valoarea 
fondurilor alocate resurselor financiare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie 
publică respectiv; 

d) circumstanţele excepţionale afectează procedura de atribuire a contractului de achiziţie 
publică sau este imposibilă încheierea contractului. 

6.2.2. Decizia de anulare nu creează vre-o obligaţie a autorităţii contractante faţă de ofertanţi, cu 
excepţia returnării garanţiei pentru ofertă. 

6.2.3. În cazul în care anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie 
publică, autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor ofertanţilor atît 
încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cît şi motivul 
anulării. 

6.3. Încheierea contractului de achiziţie publică de lucrări 
6.3.1. Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică cu ofertantul a 

cărui ofertă a fost stabilită ca fiind cîştigătoare de către grupul de lucru. Preţul global prevăzut în 
oferta care a fost stabilită ca fiind cîştigătoare este ferm, ofertantul neavînd posibilitatea de a 
modifica oferta care se va constitui ca parte integrantă a contractului de achiziţie publică. 

6.3.2. Preţul ofertei este preţul contractual care va fi plătit integral operatorului economic în cazul 
respectării pe deplin a condiţiilor contractuale. 

6.3.3. Autoritatea contractantă va accepta actualizarea preţului contrac-tului, conform Regulamentului 
privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziţii publice cu executare continuă, 
încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.640 din 19 iulie 
2010. 

6.3.4. Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică în perioada de 
valabilitate a ofertelor.  

6.3.5. În cazul în care autoritatea contractantă nu ajunge să încheie contractul cu ofertantul a cărui ofertă 
a fost stabilită ca fiind cîştigătoare, aceasta are dreptul: 

a) de a invita ofertantul clasat pe locul doi al clasamentului, în vederea încheierii contractului; sau 
b) de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări. 
6.3.6. Ofertantul invitat de către autoritatea contractantă  să încheie contractul de achiziţie publică are 

obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie. Cuantumul garanţiei de bună execuţie trebuie să 
fie egal cu 5 % din valoarea contractului de lucrări. 

6.3.7. Garanţia de bună execuţie se constituie:  
a) printr-o scrisoare de garanţie bancară întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în  formularul  

DO-4 din secţiunea III;  
b) prin reţineri succesive din plata cuvenită pentru facturile parţiale. În acest caz antreprenorul are 

obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la o bancă agreată de ambele 
părţi. Pe parcursul îndeplinirii contractului autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest 
cont prin reţineri din sumele datorate şi cuvenite antreprenorului pînă la concurenţa sumei stabilite 
drept garanţie de bună execuţie. Autoritatea contractantă va dispune ca banca să înştiinţeze 
antreprenorul despre vărsămîntul efectuat, precum şi despre destinaţia lui. Contul astfel deschis 
este purtător de dobîndă în favoarea antreprenorului. 
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SECŢIUNEA 2. Caiet de sarcini  

Obiectul  Restaurarea edificiului Sălii cu Orgă  
Autoritatea contractantă Ministerul Culturii, PMAN 1  

Descriere generală 
ZIDĂRIE 

1. GENERALITĂŢI 
Acest capitol cuprinde specificaţiile tehnice pentru execuţia pereţilor, a închiderilor de goluri, a 
consolidărilor, etc., cu cărămidă plină, cu goluri, BCA, etc. precum şi specificaţiile pentru montare de 
zidărie. 
 

2. STANDARDE ŞI NORMATIVE 
- NCM F.03.03-2004 – Executarea și recepția lucrărilor de zidărie  
- ГОСТ 5802-86 – Instrucţiuni tehnice privind compoziţia şi prepararea mortarelor 
- ГОСТ 530-80 – Cărămizi  
- ГОСТ 28013-98 – Mortare obişnuite de var ciment clasificare şi condiţii tehnice 
- CP A.08.01-1996 – Instrucțiuni de verificare a calității și recepție a lucrărilor ascunse și/sau in 

faze determinante la construcții și instalații aferente 
- SM SR EN 197-1:2010 – Ciment M300-M400 
 

3. MATERIALE UTILIZATE 
Toate materialele şi produsele puse în operă trebuie să fie agrementate de „INCERCOM”. 
Cărămizile pline presate, cu goluri, BCA, etc. vor fi de calitatea I-a marca 75. Armăturile din AI Ø 6 
mm folosite la armarea zidăriei  pe muche vor corespunde NCM F.03.02-2005. Mortarele vor fi 
conform mărcilor din proiect. 

 
4. LIVRARE, DEPOZITARE, TRANSPORT 

Materialele livrate vor fi însoţite de certificatele de calitate. Executantul trebuie  să-şi organizeze în 
aşa fel transportul, depozitarea şi manipularea materialelor încât în momentul punerii în operă să 
corespundă condiţiilor tehnice de calitate impuse de normativele în vigoare. 
 

5. REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITĂŢII  
La execuţia lucrărilor de pereţi despărţitori (neportanţi), de umpluturi (închideri de goluri), etc., se vor 
folosi numai cărămizi de calitate, fără spărturi, crăpături, etc., şi se vor folosi mortare de ciment-var 
marca M25. Grosimea zidurilor se va realiza conform planşelor de arhitectură.  
În execuţie se va folosi forţă de muncă calificată, zidari , cunoscători ai normativelor aferente 
lucrărilor de zidărie. Se va urmări atât planeitatea cât şi verticalitatea; se admite, conform 
normativului, o deviere de maxim + 0,5 cm atât pe verticală cât şi pe orizontală, măsurată faţă de un 
dreptar de 3 m lungime. 
Operaţiuni ce trebuiesc strict controlate: 
- aderenţă cât mai bună între cărămizi şi mortar prin udarea satisfăcătoare a cărămizilor, înaintea 

aplicării mortarului; 
- rosturile verticale şi orizontale vor fi bine umplute cu mortar pe toată suprafaţa realizată, lăsându-

se neumplute doar pe o adâncime de 1 cm de la faţa zidului; 
- rosturile verticale vor fi ţesute astfel încât suprapunerea din 2 rânduri succesive pe înălţime, atât în 

câmp cât şi la intersecţii şi colţuri, să se facă pe minim ¼ cărămidă în lungul zidului şi pe ½ 
cărămidă pe grosimea lui. Ţeserea se face obligatoriu la fiecare rând; 

- grosimea rosturilor verticale şi orizontale este de cca 10-12 mm; 
- se va urmări orizontalitatea rândurilor de cărămidă; 
- întreruperea lucrărilor de zidărie se va face în trepte; 
- legăturile între ziduri, la colţuri, intersecţii şi ramificaţii se face alternativ; 
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- ancorarea zidăriei de umplutură de zidăria existentă se face cu ajutorul mustăţilor de oţel beton Ø 
8 = 50 cm sau prin crearea de ştrepi pentru a realiza ţeserea cu zidăria veche; 

- se va asigura protecţia anticorozivă a barelor de ancorare; 
- pereţii despărţitori (cărămizi pe muche) se rigidizează prin ţesere şi ancorare cu bare de oţel beton 

AI Ø 6 la fiecare 3-4 rânduri în rosturile orizontale şi ancorarea lor de zidurile existente conform 
Normativ NCM F.03.02-2005.  

Verificarea execuţiei zidăriei se face pe tot timpul execuţiei lucrărilor, iar rezultatele se înscriu în 
procese verbale de lucrări ascunse. 
 

6. SPECIFICAŢII PENTRU MORTARE 
Mortarele folosite la lucrările de zidărie neportante vor fi cu marca M25. Pentru aceste mortare se 
foloseşte ciment marca M300-M400, SM SR EN 197-1:2010. Mortarele vor corespunde Normativului 
ГОСТ 28013-98.  
Prepararea mortarelor se va face manual sau mecanizat asigurându-se dozarea exactă a componentelor, 
amestecarea mortarului pentru omogenizare şi obţinerea durabilităţii conform reţetei. Calitatea 
mortarelor se verifică pe parcursul execuţiei zidăriei şi a furnizării lor, în conformitate cu ГОСТ 
28013-98 precum şi a metodelor de încercare a mortarelor în stare proaspătă sau întărită. 
La execuţia lucrărilor pe timp friguros se va ţine seama de Normativul СНиП 3.03.01-87. 

 
7. VERIFICAREA CALITĂŢII LUCRĂRILOR 

Se va face atât la terminarea unor etape cât şi la recepţia lucrărilor prin verificarea: 
- elementelor geometrice, inclusiv cele din proiect (grosime, verticalitate, planeitate, etc.) la 

elementele realizate 
- aspectul general şi starea fiecărui element în parte 
- inventarierea tuturor proceselor verbale 
- corespondenţa celorlalte elemente, dintre proiect şi execuţie (goluri, ghermele, buiandrugi, etc.). 
În cazul în care datele din proiect şi prescripţiile nu au fost respectate total sau parţial, investitorul 
(dirigintele de şantier) va decide refacerea lucrărilor faţă de proiect şi caietul de sarcini. 

TENCUIELI  INTERIOARE 

1. GENERALITĂŢI 
Acest capitol cuprinde specificaţiile tehnice pentru realizarea tencuielilor noi sau refacerea 
tencuielilor existente, executate pe zidărie de cărămidă şi planşee de beton, inclusiv executarea 
gletului de var, ipsos sau ipsos-var. 
 

2. STANDARDE ŞI NORMATIVE 
SM SR EN 197-1:2010 – Ciment M300-M400 

ГОСТ 28013-89 – Agregate naturale pentru mortare 
ГОСТ 9179-77 – Var pentru construcţii 
СНиП 3.04.01-87– Normativ pentru executarea tencuielilor umede 
ГОСТ 28013-98 – Instrucţiuni tehnice privind compoziţia şi prepararea mortarelor 

 

3. MATERIALE UTILIZATE 
- Ciment M300-M400 
- apă 
- var pentru construcţii conform ГОСТ 9179-77 
- nisip conform ГОСТ 8736-93 
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4. LIVRARE, DEPOZITARE, TRANSPORT 
Materialele livrate vor fi însoţite de certificatul de calitate. Executantul trebuie    să-şi organizeze 

în aşa fel transportul, depozitarea şi manipularea materialelor şi produselor încât în momentul punerii 
în operă să corespundă condiţiilor de calitate impuse atât prin caietele de sarcini cât şi prin 
normativele în vigoare. 

Atenţionăm că perioadele maxime de utilizare a mortarelor din momentul preparării lor, astfel 
încât să fie utilizate în condiţii bune la tencuieli, sunt: 
- la mortare ciment-var M10 până la 8 ore, 
- la mortare ciment var M25 până la 10 ore, 
- la mortare ciment var M100 şi M50 fără întârziator până la 10 ore, iar cu întârziator până la 16 ore. 

 
5. CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE PENTRU MORTARE DE TENCUIELI 

Toate materialele vor fi introduse în operă numai după ce în prealabil s-a verificat că au fost 
livrate cu certificate de calitate. 

Mortarele de la staţii sau centrale pot fi introduse în lucrare numai dacă transportul este însoţit de 
fişa care să conţină caracteristicile tehnice ale acestora. 

 

6. EXECUŢIA LUCRĂRILOR 
Cuprinde: 
a) Lucrări de decapare a tencuielilor existente degradate (parţial sau total); se vor decapa toate 

straturile componente (zugrăveli, tinci, grund) până la zidărie, se vor adânci şi curăţa rosturile 
orizontale şi verticale în vederea asigurării unei bune aderenţe a noii tencuieli. 

b) Lucrări de decapare a straturilor existente de zugrăveli, inclusiv gletul până la grund cu ajutorul 
unor scule speciale (ex: raşchete) în cazul tencuielilor care se menţin şi nu prezintă fisuri sau 
detaşări de stratul suport. 

c) Operaţiuni pregătitoare: lucrările ce trebuie efectuate înaintea începerii executării tencuielilor: 
- controlul suprafeţelor care urmează a fi tencuite (mortarul din zidărie să fie întărit, suprafeţele de 

beton să fie relativ uscate, abaterile de la planeitate şi verticalitate să nu fie mai mari decât cele 
admise, etc.); 

- terminarea lucrărilor a căror execuţie simultană sau ulterioară ar putea provoca deteriorări ale 
tencuielilor; 

- suprafeţele suport să fie curate; 
- rosturile zidăriei de cărămidă vor fi curăţate pe o adâncime de 3-5 mm, iar suprafeţele netede 

(sticloase) de beton vor fi aduse în stare rugoasă; 
- verificarea execuţiei şi recepţiei lucrărilor de protecţie (învelitori, planşee, etc.) sau a căror 

execuţie ulterioară ar putea provoca deteriorarea lor (conducte de instalaţii, tâmplării, etc.), 
precum şi dacă au fost montate toate piesele auxiliare (ghermele, prăznui, suporţi metalici, colţari, 
etc). 

d) Execuţia amorsării: 
- suprafeţele de beton vor fi stropite cu apă, după care se va amorsa cu şpriţ din ciment şi apă în 

grosime de 3 mm; 
- în cazul aplicării de tencuieli cu grosime redusă (5-10 mm) pe tencuieli existente se va respecta 

aceeaşi tehnologie ca în cazul tencuielilor cu grosimi normale şi anume: amorsare, şpriţ, tinci, 
toate reduse corespunzător încât să se încadreze în grosime normală; 

- amorsarea suprafeţelor se va face cât mai uniform, fără discontinuităţi, fără prelingeri pronunţate, 
având o suprafaţă rugoasă şi aspră la pipăit. 

e) Execuţia grundului: 
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- grundul în grosime de 5-15 mm se va aplica pe suprafeţe de beton, după cel puţin 24 de ore de la 
aplicarea şpriţului, şi după cel puţin 1 oră în cazul suprafeţelor de cărămidă. Dacă suprafaţa 
şpriţului este prea uscată aceasta se va uda cu apă în prealabil de executarea grundului; 

- partea superioară a pereților şi tavanele încăperilor cu înălţime mai mare de 3,00 m se vor executa 
de pe platforme de lucru continue; 

- mortarul folosit la grund este cel prevăzut în antemăsurători şi piesele desenate (M10-M100); 
- grosimea grundului se va verifica în timpul execuţiei în scopul de a obţine în final o suprafaţă 

plană, fără asperităţi pronunţate, neregularităţi, goluri, etc; 
- înainte de executarea stratului vizibil se va controla ca suprafaţa grundului să fie uscată şi să nu 

aibă granule de var nestinse. 
f) Execuţia stratului vizibil: 
- stratul vizibil al tencuielilor interioare – tinci – va avea compoziţia ca şi a grundului, însă cu nisip 

fin de până la 1 mm; 
- grosimea tinciului poate varia între 1-5 mm; 
- gletul de var la încăperile zugrăvite se va realiza prin închiderea porilor tinciului cu strat subţire de 

1-3 mm de var şi adaos de ipsos, 100 kg la 1 mc de var pastă; 
- gletul de ipsos executat pe suprafeţele ce urmează a fi vopsite se va realiza prin acoperirea 

tinciului cu un strat subţire de cca 2-3 mm de pastă de ipsos; 
- gletul de ipsos se va realiza numai pe un strat suport care are un anumit grad de umiditate, în 

cantităţi strict necesare, înainte de terminarea prizei ipsosului; 
- la tencuielile sclivisite, stratul vizibil se netezeşte cu drişca de oţel şi se execută numai din pastă 

de ciment; 
- în cazul execuţiei tencuielilor interioare la o temperatură exterioară mai mică de + 5 grade C, se 

vor lua măsurile speciale prevăzute în Normativul pentru executarea lucrărilor pe timp friguros, 
indicativ СНиП 3.03.01-87. 
 

7. CONDIŢII TEHNICE PENTRU CALITATEA TENCUIELILOR ŞI RECEPŢIONAREA LOR 
Pe parcursul executării tencuielilor se vor verifica respectarea tehnologiilor de execuţie, utilizarea 

tipurilor şi compoziţiei mortarelor indicate în proiect, precum şi aplicarea straturilor succesive în 
grosimea prescrisă. 

Se va urmări aplicarea măsurilor de protecţie împotriva îngheţului şi uscării forţate şi, dacă este 
cazul, în primele zile de la execuţia tencuielilor pe pereţi din blocuri de B.C.A. se va arunca în apă. 

Rezultatele încercărilor pe epruvete de mortar se vor prezenta investitorului (dirigintelui de şantier) 
în termen de 48 de ore de la obţinerea buletinului pentru fiecare lot (transport) de mortar în parte. 

Încercările de control în care rezultatele sunt sub 75% din marca prescrisă conduc la refacerea 
lucrărilor respective. Aceste cazuri se înscriu în registrul de procese verbale. 

Recepţia pe fază de lucrări se face, în cazul tencuielilor interioare, prin verificarea: 
- rezistenţei mortarului; 
- numărului de straturi aplicate şi grosimile acestora, cel puţin un sondaj la fiecare 200 mp (se va 

verifica prin baterea de cuie în locuri mai puţin vizibile); 
- aderenţa la suport şi între straturi (verificarea se realizează prin batere cu un ciocan de lemn în 

tencuială, apreciind sunetul obţinut); 
- planeitatea suporturilor şi linearitatea muchiilor (bucată cu bucată).  
Rezultatele verificărilor se înscriu în registrul de procese verbale de lucrări ascunse şi se efectuează 
înainte de execuţia zugrăvelilor şi vopsitoriilor. Abaterile admisibile la recepţia calitativă a 
tencuielilor sunt: 
- Verificarea aspectelor tencuielilor se vor face vizual cercetând suprafaţa tencuită, forma muchiilor, 

a intrândurilor şi ieşindurilor, iar planeitatea suprafeţei se va verifica şi cu dreptarul (de 2 m 
lungime) orientat pe toate direcţiile. 

- Suprafeţele tencuite trebuie să fie uniforme, să nu aibă denivelări, ondulaţii, fisuri, împuşcături de 
var nestins, urme vizibile de reparaţii locale. Gradul de netezire al suprafeţelor tencuite se va 
verifica numai la cele gletuite (cu palma). 
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PENTRU EXECUŢIA LUCRĂRILOR DE TENCUIELI EXTERIOARE 

 
1. GENERALITĂŢI 
Acest capitol cuprinde specificaţiile tehnice pentru execuţia tencuielilor exterioare umede, aplicate pe 
suprafeţele faţadelor construcţiei, la coşuri, ventilaţii etc. 
 
2. STANDARDELE ŞI NORMATIVELE DE REFERINŢĂ 
a. SM SR EN 197-1:2010 – Ciment M300-M400 saci 
b. ГОСТ 28013-89 - agregate naturale pentru mortare şi betoane cu lianţi minerali 
c. ГОСТ 9179-77 - var pentru construcţii 
 
3. MATERIALE 

a. Ciment M300-M400 saci 
b. nisip de râu sau carieră, bine spălat 
c. var pentru construcţii – ГОСТ 9179-77 

 
4. LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE ŞI UTILIZARE 
 Materialele livrate vor fi însoţite de certificatul de calitate. 

Executantul trebuie să-şi organizeze în aşa fel transportul, depozitarea şi manipularea materialelor 
şi produselor încât în momentul punerii lor în operă să corespundă condiţiilor de calitate impuse atât prin 
caietele de sarcini cât şi prin normativele în vigoare. 

Atenţionăm că perioadele maxime de utilizare a mortarelor din momentul preparării lor, astfel 
încât să fie utilizate în bune condiţii la tencuieli exterioare sunt: 

- la mortar de var-ciment M25, până la 10 ore maximum; 
- la mortar de ciment-var M50...M100 fără întârziator, până la 10 ore, iar cu întârziator până la 16 

ore; 
- la mortar de ciment-var M10 până la 8 ore. 

 
5. CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE PENTRU MORTARE DE TENCUIELI 
 Toate materialele vor fi introduse în lucrare numai după ce în prealabil s-a verificat că au fost 
livrate cu certificate de calitate care să confirme că sunt corespunzătoare normelor respective. 
 Mortarele de la staţii sau centrale pot fi introduse în lucru numai dacă transportul este însoţit de o 
fişă care să conţină caracteristicele tehnice ale acestora. 

Consistenţa mortarelor pentru executarea tencuielilor exterioare, vor trebui să corespundă 
următoarelor tasări ale conului etalon: 

- pentru şpriţ: 
o aplicarea mecanizată a mortarelor 12 cm 
o aplicare manuală a mortarelor 9 cm 
o aplicare pe blocuri de B.C.A. 14-15 cm  

- pentru şmir: 
o în cazul aplicării manuale a mortarelor 5-7 cm 
o iar în cazul aplicării mecanizate 10-12 cm 

- pentru grund: 
o în cazul aplicării manuale a mortarelor 7-8 cm 
o iar în cazul aplicării mecanizate 10-12 cm 

- pentru stratul vizibil al tencuielilor exterioare decorative (praf de piatră, similipiatră) prin probe 7-
8 cm, consistenţa se va determina prin probe în funcţie de granulometrie şi materialul utilizat, 
temperatură, umiditate, etc., cu acordul proiectantului şi beneficiarului. 
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6. EXECUŢIA LUCRĂRILOR 
A. OPERAŢIUNI PREGĂTITOARE 

Lucrările ce trebuie efectuate înaintea începerii executării tencuielilor exterioare: 
- controlul suprafeţelor care urmează a fi tencuite (mortarul din zidărie să fie întărit, suprafeţele de 

beton să fie relativ uscate, abaterile de la planeitate şi verticalitate să nu fie mai mari decât cele 
admise, etc.) 

- terminarea lucrărilor a căror execuţie simultană sau ulterioară ar putea provoca deteriorări ale 
tencuielilor 

- suprafeţele suport să fie curate 
- suprafeţele cu plasă de rabiţ trebuie să aibă plasa bine întinsă şi să fie legată cu sârmă zincată de 

elemente pe care se aplică 
- rosturile de zidărie de cărămidă vor fi curăţate pe o adâncime de 3-5 mm, iar suprafeţele netede 

(sticloase) de beton vor fi aduse în stare rugoasă 
 

B. EXECUŢIA AMORSĂRII 
- suprafeţele de beton şi de zidărie de cărămidă vor fi stropite cu apă după care se va amorsa cu şpriţ 

din ciment şi apă în grosime de 3 mm 
- suprafeţele de B.C.A. vor avea şpriţul se va executa din mortar de ciment-var compoziţie 1:025:3 

(ciment, var, nisip) 
- pe suportul de plasă de rabiţ galvanizat se va aplica direct şmirul din mortar cu aceiaşi compoziţie 

cu a mortarului pentru grund 
- amorsarea suprafeţelor se va face cât mai uniform fără discontinuităţi, fără prelingeri pronunţate, 

având o suprafaţă rugoasă şi aspră la pipăit. 
 

C. EXECUŢIA GRUNDULUI 
- grundul în grosime 5-20 mm se va executa pe suprafeţe de beton (plasa de rabiţ), după cel puţin 24 

ore de la aplicarea şpriţului (şmirului) şi după cel puţin 1 oră în cazul suprafeţelor de cărămidă. 
Dacă suprafaţa şpriţuluieste prea uscată, aceasta se va uda cu apă în prealabil de executarea 
grundului. 

- grundul la tencuielile din praf de piatră va fi din mortar M50, iar la tencuieli tip similipiatră din 
mortar de ciment var marca M100. De urmărit şi mortarele prevăzute în antemăsurători şi piesele 
desenate.  

- grosimea grundului se va verifica în timpul execuţiei, în scopul de a obţine în final o suprafaţă 
plană, fără asperităţi pronunţate, neregularităţi, goluri, etc. 

- pe suprafeţele de B.C.A. pe care se execută tencuiala din praf de piatră, stratul al doilea (grundul) 
va fi de 10-12 mm grosime şi se va executa după zvântarea primului strat, cu mortar 1:2:6 (ciment, 
var, nisip)  

- înainte de executarea stratului vizibil se va controla suprafaţa grundului să fie uscată şi să nu aibă 
granule de var nestinse 

- interzisă aplicarea grundului pe suprafeţe îngheţate sau dacă există pericolul ca grundul să îngheţe 
înainte de întărire 

- pe timp de arşiţă se iau măsuri contra uscării rapide 
- grundul (ca şi şpriţul) se va aplica pe suprafeţele faţadelor de sus în jos, de pe schele de faţadă 

independente 
- înainte de aplicarea tinciului (a tencuielilor speciale), suprafaţa grundului trebuie să fie uscată şi să 

nu aibă granule de var nestins 
 

D. EXECUŢIA STRATULUI  VIZIBIL 
- la tencuielile din praf de piatră, stratul vizibil din 10-12 mm grosime se va executa drişcuit şi 

periat cu mortar var-ciment marca M25, confecţionat cu piatră de mozaic (praf de piatră) în loc de 
nisip, iar până la 60 % din ciment Portland alb (acolo unde prin proiect nu se cere 100% ciment 
alb) 



 

 

 

21 

- la tencuielile similipiatră, stratul vizibil de 15-20 mm grosime se va executa din mortar marca 
M100 confecţionat cu piatră de mozaic în loc de nisip, finisat conform indicaţiilor din piesele 
scrise şi desenate ale proiectului (buciardat, asize verticale, etc.) 

- tencuielile exterioare se vor realiza pe câmpuri mari din aceeaşi cantitate de mortar, pregătită în 
prealabil pentru evitarea  diferenţelor de culoare 

- întreruperea lucrului se va face la mijlocul suprafeţelor pentru evitarea petelor şi diferenţelor de 
nuanţe  

- după executarea tinciului se vor lua măsuri de protecţie a suprafeţelor proaspăt tencuite 
Nu se vor executa tencuieli exterioare, la o temperatură mai mică de +50 C. 
 
7. CONDIŢII TEHNICE PENRTU CALITATEA TENCUIELILOR ŞI RECEPŢIONAREA LOR: 

1. Pe parcursul executării tencuielilor se va verifica respectarea tehnologiilor de execuţie, utilizarea 
tipurilor şi compoziţiei mortarelor indicate în proiect precum şi aplicarea straturilor succesive în 
grosimea prescrisă. 

2. Se va urmări aplicarea măsurilor de protecţie împotriva îngheţului şi uscării forţate şi dacă este 
cazul în primele zile de la execuţia tencuielilor pe pereţi din blocuri de b.c.a. se va arunca apă. 

3. Rezultatele încercărilor pe epruvete de mortar se vor prezenta investitorului (dirigintelui de şantier) 
în termen de 48 ore de la obţinerea buletinului pentru fiecare lot (transport) de mortar în parte. 

4. Încercările de control, în care rezultatele sunt sub 75 % din marca prescrisă, conduce la refacerea 
lucrărilor respective. Aceste cazuri se înscriu în registrul de procese verbale. 

Recepţia pe faza de lucrări se face în cazul tencuielilor exterioare, prin verificarea: 
- rezistenţei mortarului; 
- numărul de straturi aplicate şi grosimile acestora, cel puţin un sondaj la fiecare 100 mp (se va 

verifica prin baterea de cuie în locuri mai puţin vizibile); 
- aderenţa la suport şi între straturi (sondaj – prin batere cu ciocan de lemn şi aprecierea 

sunetului obţinut); 
- planeitatea suporturilor şi linearitatea muchiilor (bucată cu bucată); 
- dimensiunile, calităţile şi poziţiile elementelor decorative şi anexe (solbancuri, cornişe, 

ancadramente, etc.) bucată cu bucată. 
 
Abaterile admisibile la recepţia calitativă a tencuielilor sunt: 
 

Denumirea defectului 
Tencuieli la retrageri, 
curţi de lumină, faţdă 

posterioară 

Tencuieli la faţade şi 
alte elemente 
exterioare ale 
construcţiei 

Umflături, ciupituri (împuşcături), 
crăpături, fisuri, lipsuri de glafuri ferestre, 
solbancuri, cocuri, ventilaţii 

Nu se admit Nu se admit 

Zgunţuri mari (până la max. 3 mm), băşici 
şi zgârieturi adânci formate la drişcuire în 
stratul de acoperire 

Nu se admit Nu se admit 

Neregularităţi ale suprafeţelor (la 
verificarea cu dreptarul de 2 m lungime) 

max. 2 neregularităţi / m2, 
în orice direcţie având 

adâncime sau 
proeminenţă de până la 2 

mm 

max.1 neregularitate 
/m2, în orice direcţie 
având adâncime sau 
proeminenţă de până 

la 2 mm 
Abateri faţă de verticală sau orizontală a 
unor elemente de intrânduri, ieşinduri, 
ornamente, pilaştri, muchii, brâie, cornişe, 
solbancuri, ancadramente, asize, rosturi, 

Până la 2 mm / m şi max 
5 mm pe înălţimea de etaj 

Până la 1 mm / m şi 
max 3 mm pe 
înălţimea unui etaj 
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rizuri, etc. 
Abateri faţă de rază – suprafeţe curbe Până la 5 mm Până la 3 mm 

Suprafeţele trebuie să fie uniforme ca prelucrare şi culoare, să nu aibă denivelări, ondulaţii, fisuri, 
împuşcături, urme vizibile de reparaţii locale. 

Se va controla corespondenţa mortarului (prafului de piatră, similipiatră, etc.) şi modul de 
prelucrare a feţei văzute cu prevederile din proiect sau mostrele aprobate. 

Muchiile de racordare, şpaleţii şi glafurile golurilor trebuie să fie vii sau rotunjite, drepte, verticale 
sau orizontale-conf. proiect. 

Solbancurile şi diferitele profile trebuie să aibă pantele spre exterior, precum şi o execuţie corectă 
a lăcrimarelor. 
 

PLAFOANE  FALSE 
Prezentul capitol cuprinde specificaţii tehnice pentru lucrările de execuţie a plafoanelor (tavane) 

false suspendate. 
Având în vedere configuraţia si importanţa  acestei lucrări , se recomandă ca furnizorul de 

elemente constructive să execute si montajul si finisajul acestora. 
 
2. STANDARDE DE REFERINȚĂ 
 Materialele prevăzute pentru executarea tavanelor false nu sunt de producție internă si deci nu pot 
fi încadrate în standardele interne. Necesitatea realizării unor tavane cu efecte plastice deosebite, 
rezistente la acţiunea focului precum si cu calităţi  fonoabsorbante corespunzătoare funcţiunilor specifice. 
Se recomandă procurarea materialelor de la  producătorii externi cu condiţia respectării standardelor 
europene ISO 900. 
 
3. MOSTRE ȘI TESTĂRI 
 Înainte de comandarea si livrarea oricăror materiale pe şantier, se vor pune la dispoziţia 
consultantului beneficiarului si a proiectantului, spre aprobare următoarele mostre: 
 - panou de gips carton sau rigips pentru tavane. 

- câte un modul care poate fi aprovizionat pentru tavan mobil (pentru vizitare instalaţii ) în  
stabilirea  desenului modulului. 

 - o mostră din sistemul de susţinere a tavanului fix şi mobil. 
 
4. MATERIALE ȘI PRODUSE 
a). Pentru tavane suspendate fixe: 
- structura metalică de susţinere a tavanului compus din: 
 - tije metalice cu piese de suspendare reglabile si cu posibilitatea de autoblocare. 
 - profile din tablă zincată (profile portante pentru panourile de gips carton  
 - panouri de gips - carton sau rigips cu posibilităţi de croire conform plan tavan decorative. 
 - vopsea emulsionată pe bază acrilică. 
 
b). Pentru tavane suspendate mobile: 
 - tije metalice cu piese de suspendare reglabile si cu posibilitate de autoblocare. 
 - profile T (profile portante pentru panourile modulate). 
 - module tavan fals din fibră minerală ( 60 x 60 cm). 
 - vopsea emulsionată pe bază acrilică. 
 
Notă: Toate materialele si accesoriile puse în operă trebuie să fie agrementate de “INCERCOM” 
 
5. LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE 
 Livrarea se face conform instrucţiunilor de asamblare a producătorului de plăci de gips - carton 
sau de module prefabricate pentru tavane false. 



 

 

 

23 

 Furnizorului îi revine sarcina transportului, depozitării si manipulării în condiţii care să asigure 
păstrarea calităţii materialelor. 
 Acestuia, având în vedere că îi revine  atât montajul, calitatea cât si garanţia lucrărilor finale, 
trebuie să acorde o atenţie deosebită activităţilor de mai sus. 
 Antreprenorul general  al investiţiei are obligaţia, ca pe parcursul execuţiei acestei categorii de 
lucrări să asigure în cadrul construcţiei spaţiul de depozitare şi front de lucru. 
 
6. MONTARE 
a). Operaţiuni pregătitoare: 
 Lucrări ce trebuiesc terminate înaintea începerii montajului: 
 - toate instalaţiile interioare (electrice, termice, sanitare, telefonie, semnalizare, acustica, etc.). 
 - verificarea tuturor instalaţiilor în vederea bunei funcţionări a acestora. 
 - fixarea poziţiilor corpurilor de iluminat. 
 - de asemeni si pentru pereţi trebuiesc încheiate si verificate instalaţiile. 

- încheierea lucrărilor de finisaj atât la tavane cât şi la pereţi, verificarea verticalităţii si planeităţii  
acestora. 

B). Trasarea structurii de rezistenţă a tavanelor. 
 După încheierea acestei operaţiuni se solicită prezenţa proiectantului si a investitorului pe şantier 
în vederea obţinerii acordului lor. In cazul în care apar neconcordanţe între proiect si situaţia concretă pe 
şantier se solicită proiectantului modificările necesare. 
 
C). Tehnologia de montaj 
 Modul de organizare a activităţii de montaj rămâne la latitudinea executantului, care trebuie să 
aibă în vedere că trebuie să asigure atît calitatea lucrării finale cât  si garanţia în timp a acesteia. 
 
7. FINISAREA TAVANELOR FIXE ȘI  MOBILE 
 Înainte de trecerea la finisarea finală, se face încă o verificare a  corectitudinii execuţiei 
suprafeţelor. Eventualele imperfecţiuni se remediază cu un chit si bandă adezivă. Finisarea finală a 
tavanelor - dacă este necesară - se va face cu vopsea emulsionată (var plastic lavabil) aplicată cu trafalet 
sau pistol. 
 Dacă este cazul si pentru zonele cu tavane mobile decorative se poate aplica aceeași vopsea la 
pistol pentru a remedia unele pete apărute la montaj. 
 
8. RECEPȚIA 
Recepţia are ca obiect: 

- aspectul și starea generală; 
- calitatea materialului pus în operă (sondaj cu plăci luate la întâmplare). 

Elemente geometrice: 
- asigurarea perfecţiunii suprafeţelor (planeitate, verticalitate, etc.); 
- regularitatea și alinierea corpurilor de iluminat; 
- perfecţiunea muchiilor la îmbinările între suprafeţele verticale si orizontale, 
- alinierea cu elementele construcţiei (pereţi, ferestre, stâlpi, sau alte elemente faţă de care 

proiectantul a conceput formele decorative ale tavanelor si pereţilor); 
- perfecţiunea finisării îmbinărilor între plăcile de gips carton; 
- corespondenţa cu proiectul aprobat. 

 
 Acolo unde apar neconcordanţe, executantul și investitorul împreună cu proiectantul vor decide 
completări, înlocuiri, refinisări, sau alte situaţii ce se impun. 
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PERETI INTERIORI DESPARTITORI DIN PANOURI GIPS CARTON 

 
 1. GENERALITAȚI 
 Prezentul capitol cuprinde specificaţii tehnice de execuție privind pereţii despărţitori din panouri 
gips carton pe structură metalică. 
 Se recomandă ca furnizorul de produse din gips carton să fie şi cel care le montează, evitând astfel 
o serie de neajunsuri care ar putea apărea in corelarea furnizor-executant. 
 Atât panourile de gips carton cât şi structura metalică şi accesoriile aferente montării sunt din 
import. 
 
 2.  MOSTRE ȘI TESTĂRI 
 Înainte de comandarea şi livrarea oricăror materiale se va pune la dispoziţia beneficiarului şi a 
proiectantului de arhitectură spre aprobare, mostre (fragmente) pentru fiecare tip de produs. 
 Prin aprobarea mostrelor de către consultanţi se înțelege şi aprobarea modului de echipare. 
 
 3. MATERIALE ȘI PRODUSE  
 Panourile de GIPS CARTON folosite în spaţiile cu umiditate mare (băi sau grupuri sanitare) să fie 
rezistente la umiditate. 
 Structura metalică necesară montării panourilor de GIPS CARTON constă din profile cu secțiunea 
"U" şi profile de legătură cu pardoseala, tavanul sau alţi pereţi care se fixează cu stift rotativ sau dibluri 
metalice. 
 Izolarea fonică în spațiul liber din interiorul peretelui se va realiza cu fibre minerale în role sau 
plăci. Montanţii verticali (profile) se ordonează la interax de 60 cm. 
 
 4. MONTAREA ȘI FINISAREA PEREȚILOR 
 Se realizează mai întâi structura metalică din profile. Acolo unde apar obiecte sanitare (chiuvete, 
spălătoare, baterii, etc.) structura metalică trebuie să conţină şi profile orizontale la înălţimea ce 
corespunde obiectului ce se montează. 
 Montajul primei feţe a peretelui cu un panou întreg - Panourile se fixează cu şuruburi autofiletante 
aşezate la interax de 25 cm.  
 După montarea primei feţe a peretelui şi executarea instalaţiilor sanitare şi electrice, în spaţiul 
liber din grosimea viitorului perete se montează izolaţia fonică din fibre minerale. 
 Prin montarea celei de-a doua feţe, peretele de GIPS CARTON capătă stabilitatea sa finală, 
pregătit pentru tratarea rosturilor, legăturilor şi a capetelor de şuruburi. 
 La îmbinarea panourilor se montează o bandă de etanşare în două straturi care va acoperi perfect 
îmbinarea dintre panouri; eventualele imperfecţiuni se vor elimina cu hârtie abrazivă. 
 Pe panourile GIPS CARTON cu rosturile prelucrate se aplică un grund. Prin aplicarea lui se 
compensează diferenţele de capacitate de absorbţie a suprafeţei de carton şi a zonelor prelucrate cu şpaclu. 
 După uscarea grundului se aplică zugrăveala (vopsitorie) cu var plastic lavabil.  
 
 5. CONDIȚII DE CALITATE 
  Se va urmări : 
 - aspectul şi starea generală; 
 - elemente geometrice: planeitate, verticalitate etc; 
 - respectarea culorilor în concordanţă cu proiectul; 
 - fără pete, defecte etc.  
 Eventuale neconcordanţe, executantul cu beneficiarul şi proiectantul vor decide : înlocuiri, 
completări, modificări sau alte situaţii ce se impun.  
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PARDOSELI 

 
1. GENERALITĂŢI 

Acest capitol cuprinde specificaţii tehnice pentru executarea pardoselilor prezentate pe subcapitole: 
a) Pardoseli din gresie ceramică şi porţelanată 
b) Pardoseli şi trepte din plăci marmură, granit etc. 

 
2. ALCĂTUIREA PARDOSELILOR 

Fiecare tip de pardoseală este alcătuit din:  
- îmbrăcăminte – strat uzură – care este supusă direct tuturor sarcinilor şi acţiunilor din exploatare 
- stratul suport – pe care se aşează pardoseala propriu-zisă 

 
3. REGULI GENERALE 

- controlul materialelor întrebuinţate, al dozajelor, al modului de execuţie şi al procesului 
tehnologic pentru executarea pardoselilor – ce trebuie să se facă pe toată durata executării 
lucrărilor; 

- pardoselile vor fi plane, orizontale şi fără denivelări, cu excepţia celor prevăzute expres în proiect 
a avea o anumită configuraţie; 

- executarea fiecărui strat component al pardoselii se va face numai după executarea stratului 
precedent şi constatarea că acesta îndeplineşte condiţiile de calitate prevăzute; 

- în cazul în care proiectul nu prevede altfel, linia de demarcaţie dintre două tipuri de pardoseli, care 
se execută în încăperi vecine, va coincide cu proiecţia pe pardoseală a mijlocului grosimii foii uşii 
în poziţie închisă, delimitarea realizându-se printr-un profil metalic special tip U din alamă sau 
aluminiu. 

 
4. LUCRĂRI CARE TREBUIESC TERMINATE ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR 

DE PARDOSELI 
- Lucrările de pardoseli se vor face numai după terminarea lucrărilor prevăzute sub pardoseli 

(canale, fundaţii, conducte, instalaţii electrice, sanitare, de încălzire, etc.) şi efectuarea probelor 
prescrise, precum şi după terminarea în încăperea respectivă a tuturor lucrărilor de construcţii-
montaj a căror execuţie ulterioară ar putea deteriora pardoseala. Conductorii electrici care se 
montează sub pardoseală vor trebui protejaţi cu mortar de ciment în grosime strict necesară. 

- Curăţarea planşeelor şi spălarea lor cu apă de eventualele impurităţi sau resturi de tencuială. 
- Diversele străpungeri din planşeu, rosturile dintre elementele prefabricate ale planşeului, 

adânciturile mai mari, etc., se vor astupa sau chitui, după caz, cu mortar de ciment. 
- Se va verifica dacă instalaţiile sanitare şi termice au fost izolate corespunzător la trecerea prin 

dreptul planşeelor, evitând orice contact al acestora cu planşeul şi pardoseala. 
- Atunci când este necesar se va face o nivelare a suprafeţei suport existente cu ajutorul unui strat de 

egalizare (mortar) care trebuie să fie suficient de întărit în momentul trecerii la executarea 
lucrărilor de pardoseli. Dozajul şi natura acestui strat de egalizare este prevăzut în 
antemăsurătorile proiectului pentru fiecare tip de pardoseală în parte. 

Executarea stratului suport al pardoselilor: 
- Atunci când stratul suport al pardoselilor este rigid (mortar de ciment) acesta trebuie să aibă 

suprafaţa perfect plană şi netedă. 
- Când stratul suport este elastic trebuie să fie bine compactat, astfel încât sub încărcările din 

exploatare să nu se taseze provocând degradarea îmbrăcăminţii pardoselilor. 
Executarea îmbrăcăminţii pardoselilor: 
- Executarea stratului de uzură (îmbrăcăminţii) pentru fiecare tip de pardoseală în parte se va face 

conform prevederilor din subcapitolele ce urmează. 
Condiţii de calitate: 
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- Respectarea condiţiilor tehnice de calitate pentru fiecare tip de pardoseală în parte se va face 
conform Normativului pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente, 
indicativ CP A.0801-96, СНиП 2.03.13-88. 
 
a) Pardoseli din plăci gresie ceramică şi porţelanată 
Prevederile prezentului subcapitol se referă la condiţiile tehnice privind executarea pardoselilor din 
gresie porţelanată şi ceramică pe şapa de mortar ciment, lipite cu adeziv import cu rosturi. 
Materiale utilizate 
- plăci din gresie ceramică sau alte tipuri de gresie porţelanată, import sau producție internă, ale 

căror caracteristici tehnice să fie corespunzătoare standardelor şi normelor admise in Republica 
Moldova; 

- Ciment marca M300-M400, saci; 
- ciment alb, conform ГОСТ 965-89; 
- agregate naturale, conform ГОСТ 28013-89; 
- acid clorhidric tehnic, conform ГОСТ 857-95; 
- corpuri abrazive, conform ГОСТ Р 52381-2005; 
- apă pentru construcţii, conform ГОСТ 23732-2011; 
- oxizi coloranţi; 
- alte tipuri de adezivi pentru gresie ceramică, import, ale căror caracteristici tehnice să fie 

corespunzătoare standardelor şi normelor admise in Republica Moldova. 
Transportul şi depozitarea materialelor  
Materialele livrate vor fi însoţite de certificatul de calitate. 
Executantul trebuie să-şi organizeze în aşa fel transportul, depozitarea şi manipularea materialelor şi 
produselor încât să elimine posibilitatea degradării acestora, astfel încât, în momentul punerii lor în 
operă, acestea să corespundă condiţiilor de calitate impuse atât prin caietele de sarcini cât şi prin 
normativele în vigoare. 
Alcătuirea pardoselilor 
Alcătuirea structurii pardoselilor de gresie ceramică şi porţelanată va fi: 
- şapă din mortar de ciment, egalizare marca M100 de 30-50 mm grosime; 
- îmbrăcăminte din gresie ceramică sau porţelanată; 
- plinte din gresie ceramică sau porţelanată. 

Executarea lucrărilor de pardoseli din gresie ceramică sau porţelanată 
Stratul suport se va realiza, pe un suport rigid din beton, dintr-un strat de mortar de ciment marca 
M100 de 30-50 mm grosime, având dozajul de cca 400 kg ciment / 1 mc. Nu se vor utiliza cimenturi 
cu întărire rapidă, ci cimenturi cu întărire normală. 
Înainte de montare, pentru evitarea absorbţiei de apă din mortarul de poză, plăcile de gresie ceramică 
se vor ţine în apă timp de 2-3 ore. 
Îmbrăcămintea din gresie ceramică sau porţelanată va fi montată cu adezivi speciali din import. 
În cazul adezivilor speciali, prepararea (dozajul), modul de aplicare al acestora se va executa conform 
instrucţiunilor furnizorilor de adezivi. Atenţie ca tipurile de adezivi să corespundă naturii şi funcţiunii 
încăperilor în care urmează a se folosi. 
Plăcile vor fi montate rost pe rost, urmărindu-se în permanenţă planeitatea. 
Rosturile se vor umple cu chit de rosturi (import) la 3-5 zile după montarea plăcilor, iar în acest 
interval pardoseala nu va fi dată în circulaţie şi va fi udată cel puţin o dată la 24 de ore. 
Curăţarea îmbrăcăminţii din plăci de gresie ceramică şi porţelanată se face cu rumeguş sau alte 
metode, fără însă a utiliza frecări cu corpuri abrazive care pot deteriora suprafaţa finită. 
La intersecţia pardoselilor din gresie ceramică cu elementele verticale – sub plinte – se vor realiza 
interspaţii de cca 5 mm, care se vor umple cu material elastic. (Scopul este de a prelua diferenţiat, faţă 
de verticale, eventualele tasări şi deformări care apar în construcţie.) 

În cazul încăperilor cu suprafeţe mai mari se recomandă realizarea de rosturi de dilataţie la cca 30,0 mp, 
în funcţie de modularea structurii de rezistenţă a construcţiei. 
Execuţia plintelor 
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La îmbrăcăminţile din gresie ceramică ce se racordează vertical cu faianţa nu se montează plinte. În 
cazul când se racordează vertical cu zugrăveli se execută plinte din plăci gresie ceramică sau 
porţelanată fixate tot cu adezivi speciali de import. 
Condiţii tehnice de calitate 
În timpul executării îmbrăcăminţilor se vor respecta condiţiile tehnice de calitate prevăzute în СНиП 
2.03.11-88 şi к СНиП 2. 2.03.11-88, prin metode de verificare stabilite de CP A.08.01-96. 
Pentru lucrările găsite necorespunzătoare se vor da dispoziţii de şantier pentru remedieri sau refaceri. 

 
b) Pardoseli şi trepte din plăci marmură, granit etc. 
Generalităţi 
Prezentul capitol cuprinde specificaţii tehnice pentru trepte şi pardoseli din plăci marmură, precum şi 
plintele aferente. 
Furnizorii de astfel de produse vor asigura calitatea impusă de standardele interne, dimensiuni cu 
abateri stabilite de STAS şi calibrate.  
 
Mostre şi testări 
Înainte de comandarea şi livrarea acestor materiale, ofertanţii vor pune la dispoziţia beneficiarului şi 
proiectantului spre analizare şi aprobare un paletar cu mostre pe culori. Se recomandă beneficiarului 
alegerea unui furnizor-executant cu experienţă în domeniu (lucrări realizate) care să realizeze şi 
execuţia, evitând astfel neajunsurile ce ar apărea în corelarea furnizor-executant. 
Atât pentru pardoseli cât şi pentru trepte (drepte sau balansate) se impune realizarea unui proiect de 
stereotomie de comun acord proiectant-beneficiar-executant. 
Materiale şi produse 
Plăcile de marmură pentru pardoseli vor avea dimensiunile conform proiectului, respectându-se şi 
gama coloristică. 
Plăcile de marmură folosite la trepte vor fi dintr-o singură bucată de 4 cm grosime, iar contratreapta se 
admite din 2 bucăţi de 1,5-2 cm grosime. 
Plăcile vor fi tăiate conform proiect de stereotomie şi se livrează: 
- fără ştirbituri, lipsuri, fisuri, etc.; 
- cu abatere de planeitate de max. 1 mm / metru; 
- cu abatere de dimensiune sau vinclu de max. 1 mm / metru; 
- şlefuite şi lustruite. 
Toate materialele şi produsele trebuie să fie agrementate. 
La montare, plăcile se pot rectifica pe şantier prin polizare pe cant şi reşlefuire pentru eliminarea 
abaterilor admise de furnizor acolo unde soluţia din proiect o cere. 
Stratul suport constă dintr-o şapă de mortar de ciment M100 de cca 2-3 cm grosime, iar fixarea 
plăcilor se va face cu adeziv special de import.  
Livrare, depozitare, manipulare 
Furnizorul va asigura ambalarea, transportul şi livrarea plăcilor în condiţii optime, pentru evitarea 
deteriorării. 
Plăcile vor fi ambalate şi stivuite pe platforme de lemn (paletizat) care să permită manipularea din 
camion cu mijloace de încărcat. Plăcile lustruite se aşează două câte două, cu partea lustruită faţă în 
faţă, pentru a se evita zgârierea. 
Depozitarea se face în spaţii acoperite, închise sub cheie, respectându-se modul de stivuire şi ordinea 
lor. 

Executarea lucrărilor 
Proiectantul de specialitate, de comun acord cu investitorul, constructorul şi furnizorul de materiale 
vor stabili termenele de predare solicitate de investitor, etapele de realizare şi asigurarea frontului de 
lucru. 
Lucrările ce trebuiesc terminate înaintea întocmirii proiectului de stereotomie şi începerii montajului 
sunt: 
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- curăţarea de moloz şi praf a planşeului, precum şi udarea acestuia; 
- realizarea şapei de egalizare din mortar de ciment marca M100; 
- realizarea tuturor instalaţiilor interioare: electrice, telefonie, sanitare, termice, alarmare, 

semnalizare, etc.; 
- fixarea ştergătoarelor de picioare la intrare; 
- realizarea tuturor finisajelor interioare în spaţiile unde urmează a se realiza aceste pardoseli; 
- blocarea trecerilor către zona unde urmează a fi realizate pardoselile din plăci pentru a nu se 

circula pe parcursul execuţiei; 
- trasarea şi fixarea cu martori a axelor.  
Pozarea plăcilor 
Plăcile se montează ţinând seama de martorii ce au fixat în prealabil axele şi nivelul pardoselii. Plăcile 
se aşează după aplicarea stratului suport şi se fixează cu adezivi de import, iar zona se izolează în 
afara circulaţiei 24 de ore. 
După montarea plăcilor, rosturile se umplu cu chit de rost la culoarea plăcilor. După 7 zile de la 
montare pardoseala se curăţă şi ceruieşte. 
În cazul întârzierii predării la termen a obiectivului, pardoselile placate nu se lustruiesc, ci se 
protejează cu hârtie impermeabilă fixată cu dopuri ipsos până la 7-10 zile înainte de recepţia lucrării, 
când se va executa lustruirea. 
La treptele de marmură se vor monta şi plinte aferente acestora. Ele se montează după realizarea 
pardoselii, direct pe zidărie, tot cu adezivi de import la culoarea plăcilor. După montare, la 7 zile, 
plintele se curăţă şi se ceruiesc.  
Recepţia lucrării  
Pe tot parcursul execuţiei, atât investitorul cât şi proiectantul şi furnizorul de materiale vor acorda 
asistenţa tehnică necesară realizării unei calităţi superioare. Se va urmări: 
- aspectul şi starea generală; 
- alinierea în cadrul ansamblului, planeitate, rostuire, rosturi mici şi egale, continuitatea culorii şi a 

lustruirii; 
- corelarea lucrărilor din plăci (granit, plăci gresie porţelanată sau gresie glazurată) cu lucrări de altă 

natură (zugrăveli, alte pardoseli, tavane, etc.); 
- lovirea uşoară a plăcilor pentru verificarea aderării totale a acestora la stratul suport. 
 

 
EXECUȚIA PARDOSELILOR ȘI TREPTELOR PLACATE CU  PLACI MARMURĂ ȘI GRESIE  

PORȚELANATĂ 

 
1. GENERALITĂȚI 
Prezentul  capitol cuprinde specificaţii  tehnice pentru pardoseli din plăci marmură  şi gresie porţelanată, 
precum şi plintele aferente. 
Furnizorii de astfel de produse va asigura calitatea impusă de standardele interne, dimensiuni cu abateri 
stabilite prin STAS şi calibrate. 
Pardoselile şi treptele din plăci de marmură se vor executa pe baza proiectului de stereotomie ce se 
realizează de comun acord cu executantul şi furnizorul materialului. 
 
 
2. MOSTRE ȘI TESTĂRI 
 Înainte de comandarea şi livrarea acestor materiale, ofertanţii vor pune la dispoziţia investitorului 
şi proiectantului spre analizare şi aprobare un paletar cu mostre pe culori. 
 Se recomandă beneficiarului, alegerea unui furnizor - executant cui experienţă în domeniu (lucrări 
realizate). Este de preferat ca furnizorul de materiale să fie şi cel ce montează; se evită  astfel neajunsurile 
ce ar apărea în corelarea furnizor - executant. 
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3. MATERIALE ȘI PRODUSE 
Notă: Toate materialele şi accesoriile puse în operă, trebuie sa fie agrementate de «INCERCOM» 
 
 Plăcile de marmură folosite la pardoseli şi trepte vor avea grosimea de 2 cm iar  la  trepte  de 4 cm.  
Contratreapta treptelor va avea 2 cm grosime. 
 Plăcile de gresie se  vor  folosi  la pardoselile grupurilor sanitare . 
 Plăcile marmură vor fi tăiate conform proiectului de stereotomie şi se livrează: 

- fără ştirbituri, lipsuri, spărturi. 
- cu abatere de planeitate de max. 1 mm/metru. 
- cu abatere de dimensiune sau vinclu (unghi drept) de max. 1 mm/metru. 
- şlefuite şi lustruite. 

 La montare, plăcile se pot rectifica pe şantier prin polizare pe cant pentru eliminarea abaterilor  
admise la furnizor  acolo unde soluţia din proiectul de specialitate o cere. 
 Stratul suport constă dintr-o şapă din mortar de ciment M100 de cca. 3 cm grosime,  fixarea 
realizându-se cu  adeziv special (6-8kg/mp) 
 
4. LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE. 
 Furnizorul va asigura ambalarea, transportul şi livrarea plăcilor în condiţii optime, pentru evitarea 
deteriorării. 
 Condiţiile de livrare, transport, manipulare şi depozitare: 

- plăcile vor fi ambalate si stivuite pe platforme de lemn (paletizat) care să permită manipularea 
din camion cu mijloace de încărcat. 

- în cazul placajelor lustruite se aşează partea lustruită două câte două, faţă în faţă pentru a evita 
zgârierea.  

- transportul la punctul de lucru în spaţii închise şi înguste se face manual. 
- depozitarea se face în spaţii acoperite, închise sub cheie respectându-se modul de stivuire şi 

ordinea lor. 
 
5. EXECUȚIA LUCRARILOR. 
 Proiectantul de specialitate, de comun acord cu investitorul, constructorul si furnizorul de 
materiale vor stabili termenele de predare solicitate de investitor, etapele de realizare si asigurarea 
frontului de lucru. 
 Lucrările ce trebuiesc terminate înaintea începerii montajului. 
 A).  Curăţarea de moloz şi praf a planşeului precum şi udarea acestuia. 
 B). Realizarea şapei de egalizare din mortar de ciment marca M 100. 
 C). Realizarea tuturor instalaţiilor interioare:electrice, telefonie, sanitare, termice, alarmare, 
semnalizare, etc. 
 D). Fixarea ştergătoarelor de picioare la intrare. 
 E). Înglobarea profilelor de ghidaj pentru uşi armonică. 
 E). Realizarea tuturor finisajelor interioare în spaţiile unde urmează a se realiza aceste pardoseli. 
 F). Blocarea trecerilor către zona ce urmează a fi realizate  pardoselile din plăci, pentru a nu se 
circula pe parcursul execuției. 
 G). Trasarea  şi fixarea cu martori a axelor de trasare. 
 
6. POZAREA PLĂCILOR 
 Plăcile se montează ținând seama de martorii ce au fixat în prealabil axele şi nivelul pardoselii. 
Plăcile se aşează imediat după aplicarea stratului suport şi şpriţul de ciment, iar zona  se izolează în afara 
circulaţiei 24 de ore. 
 Nu se admit rosturi mai mari de 1 mm. 
 După montarea plăcilor, rosturile se umplu cu adeziv la culoarea plăcilor. După 7 zile de la 
montare, pardoseala  se curăţă si lustruieşte. 
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 In cazul întârzierii predării la termen a obiectivului, pardoselile placate nu se lustruiesc ci se 
protejează cu hârtie impermeabilă fixată cu dopuri ipsos până la 7 - 10 zile înainte de recepţia lucrării 
când se va executa lustruirea. 
 La pardoselile de marmură se vor monta si plinte aferente acestora. Ele se montează după 
realizarea pardoselii direct pe mortar ciment M100  cu  adeziv. 
 Atât plintele cât si glafurile din plăci de marmură se vor monta după procedeele enumerate mai 
sus. 
 Toate  placajele  se  vor  lustrui  şi cerui. 
 
7. RECEPȚIA LUCRĂRII. 
 Pe tot  parcursul execuţiei, atât investitorul cât şi proiectantul si furnizorul de materiale vor acorda 
asistenţa tehnică necesară realizării unei calităţi superioare. 
 Se va urmări: 
 - aspectul şi starea generală. 
 - alinierea în cadrul ansamblului, planeitate, rostuire, rosturi mici si egale, continuitatea culorii si a 
lustruirii. 
 - corelarea lucrărilor din plăci (marmură sau gresie) cu lucrări de altă natură (zugrăveli, alte 
pardoseli, tavane, etc.). 
 - lovirea uşoară a plăcilor pentru verificarea aderării totale a acestora la stratul suport.  
 

PLACARE CU FAIANŢĂ SAU GRESIE CERAMICĂ 
 
1. GENERALITĂŢI 

Acest capitol cuprinde specificaţiile tehnice pentru execuţia placajelor de faianţă şi gresie ceramică 
executate pe pereţi interiori de cărămidă, B.C.A. sau beton. 

 

2. STANDARDELE ŞI NORMATIVELE DE REFERINŢĂ 
ГОСТ 6787-2001, ГОСТ 6141-91 – Plăci de faianţă 

СНиП 3.04.01-87 – Instrucţiuni tehnice pentru execuţia placajelor de faianţă 

СНиП 3.04.01-87 – Instrucţiuni tehnice pentru execuţia placajelor de faianţă sau plăci ceramice 
aplicate pe pereţi prin lipire cu adeziv. 

 

3. MOSTRE ŞI TESTĂRI 
Înainte de comandarea şi livrarea pe şantier a materialelor necesare execuţiei placajelor de faianţă se 

vor pune la dispoziţia beneficiarului şi proiectantului, spre aprobare, următoarele mostre: 

- placaj faianţă sau gresie ceramică – cel puţin 10 mostre, cu desenul şi culoarea indicate în proiect; 
- borduri pentru placajul de faianţă sau gresie – 10 mostre, cu desenul şi culoarea indicate în proiect 

corespunzătoare mostrelor de faianţă sau gresie prezentate. 
 

4. MATERIALE UTILIZATE 
Toate materialele care se pun în operă, în special plăcile de faianţă, adezivii, etc., pot fi import sau 

producţie internă, cu caracteristici tehnice care să fie corespunzătoare standardelor şi normelor admise in 
Republica Moldova. 

- faianţă de producţie internă sau import; 
- tipuri de adezivi care să înlocuiască metoda tradiţională de montaj faianţă, dar care să corespundă 

standardelor admise in Republica Moldova. 



 

 

 

31 

5. LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE, TRANSPORT 
Materialele livrate vor fi însoţite de certificatul de calitate. 

Executantul trebuie să-şi organizeze în aşa fel transportul, depozitarea şi manipularea materialelor şi 
produselor încât să elimine posibilitatea degradării acestora, astfel încât, în momentul punerii lor în operă, 
acestea să corespundă condiţiilor de calitate impuse atât prin caietele de sarcini cât şi prin normativele în 
vigoare. 

6. EXECUŢIA LUCRĂRILOR DE PLACAJE DE FAIANŢĂ SAU GRESIE 
Aplicarea placajelor de faianţă sau gresie pe elementele de beton şi zidărie se va face la cel puţin o 

lună după încărcarea cu greutatea permanentă, inclusiv din acoperirea clădirii. 

Înainte de începerea executării placajelor de faianţă sau gresie, trebuie să fie terminate următoarele 
categorii de lucrări: 

- montarea tocurilor la ferestre, a tocurilor sau căptușelilor la uşi; 
- tencuirea tavanului şi a suprafeţelor pereţilor care se plachează; 
- montarea conductelor sanitare, electrice, termice, inclusiv terminarea probelor şi eventualele 

remedieri ale acestora; 
- executarea mascărilor şi şliţurilor din plasă de rabiţ 
- montarea diblurilor (în cazul în care se foloseşte metoda tradiţională de montaj cu dibluri de lemn, 

nu cu dibluri împuşcate din plastic), consolelor, etc.; 
- executarea lucrărilor care necesită spargeri pe faţa opusă a peretelui care trebuie placat; 
- îmbrăcăminţile pardoselilor reci. 
Pregătirea suprafeţei pereţilor 

- înainte de începerea lucrărilor de placare, suprafeţele pereţilor din zidărie, B.C.A. sau beton se vor 
pregăti conform СНиП 3.04.01-87 (executarea tencuielilor; 

- placajul de faianţă sau gresie se aplică pe suprafeţe uscate, fără abateri de la planeitate (sub 3 mm / 
m pe verticală şi sub 2 mm / m pe orizontală); 

- suprafaţa pe care se aplică placajul nu trebuie să aibă neregularităţi, pete de grăsime, rosturile 
zidăriei trebuie curăţate pe o adâncime de 1 cm, iar suprafeţele de beton trebuie aduse în stare 
rugoasă. 

Aplicarea plăcilor de faianţă sau gresie: 

- se trasează suprafeţele pentru placare, cu atenţie deosebită la stabilirea orizontalităţii şi 
verticalităţii montajului; 

- plăcile curăţate în prealabil de praf se ţin în apă o oră şi se scurg preţ de 2-3 minute înainte de 
aplicarea lor; 

- montarea plăcilor se face pe orizontală începând de jos în sus; 
- rosturile orizontale şi verticale trebuie să fie în prelungire (rost pe rost) şi în linie dreaptă, având 

lăţimea indicată prin proiect, dar nu mai mare de 0,5 mm; 
- suprafeţele orizontale (glafurile) se vor executa cu pantă de cca 2%. 
Operaţiuni: 
- montarea plăcilor se face pe tencuiala existentă executată la nivel de tinci, cu adezivi speciali de 

import, cu respectarea tehnologiei furnizorului de produse, rosturile fiind închise cu chituri 
speciale de import. Atât culoarea plăcilor cât şi a chitului se va stabili de către proiectant; 

- după 5-6 ore de la montarea plăcilor se vor curăţa rosturile; 
- umplerea rosturilor se va face ulterior cu chituri speciale; 
- etanşările între suprafeţele placate şi recipienţi de orice fel se va face cu chituri speciale; 
- în cazul execuţiei placajelor de faianţă la interior, la o temperatură mai mică de +5 grade C, se vor 

lua măsurile speciale prevăzute de “Normativul pentru executarea lucrărilor pe timp friguros” – 
СНиП 3.03.01-87. 
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7. RECEPŢIA LUCRĂRILOR ŞI VERIFICAREA CALITĂŢII  
Se va controla aspectul general al placajului: corespondenţa cu proiectul şi mostrele aprobate, 

uniformitatea culorii, planeitatea, verticalitatea şi orizontalitatea suprafeţelor (sub dreptarul de 1,2 m 
lungime orientat pe toate direcţiile se admite o singură undă cu săgeată de maximum 1 mm), 
continuitatea şi execuţia îngrijită a rosturilor dintre plăcile de faianţă, rosturi de lăţimi uniforme şi 
rectilinii, atât pe verticală cât şi pe orizontală, etc. 

Se va controla gradul de aderenţă al plăcilor la stratul suport. Liniile de racord ale placajului cu 
alte tipuri de finisaje adiacente (plinte, tencuieli, etc.) trebuie să fie rectilinii, fără onduleuri în plan 
vertical sau orizontal, iar rosturile bine etanşate cu chituri speciale. 

Nu se admite ca nivelul placajului să fie nici sub nivelul tencuielii dar nici ieşit cu mai mult de 
grosimea plăcii de faianţă. 

În jurul străpungerilor prin suprafaţa de placaj, găurile se maschează cu rozete metalice, capace, 
întrerupătoare, prize, etc., găurile netrebuind să fie vizibile. 

Placajul de faianţă fiind un finisaj cu caracter pretenţios, recepţia se va face cu exigenţă sporită. 

PENTRU EXECUŢIA LUCRĂRILOR DE ZUGRĂVELI ŞI VOPSITORII 

1. GENERALITĂŢI 
Acest capitol cuprinde specificaţiile tehnice pentru execuţia zugrăvelilor şi vopsitoriilor, asemănătoare ca 
materiale şi tehnologie de execuţie şi sunt prezentate fiecare în subcapitole separate. 

Conţinutul subcapitolelor: 

a) Zugrăveli de var 
b) Zugrăveli culori de apă 
c) Vopsitorii de ulei 
d) Vopsitorii cu “Baumit” 
e) Vopsitorii cu var lavabil 

 

2. MATERIALE 
Toate materialele şi produsele puse în operă trebuie să fie agrementate de «INCERCOM» 

Materialele utilizate la executarea zugrăvelilor şi vopsitoriilor vor avea caracteristicile tehnice conform 
standardelor şi normelor admise in Republica Moldova. 
 
3. LIVRAREA, TRANSPORTUL ŞI DEPOZITAREA MATERIALELOR 
Materialele livrate vor fi însoţite de certificatul de calitate. 
Executantul trebuie să-şi organizeze în aşa fel transportul, depozitarea şi manipularea materialelor şi 
produselor încât să elimine posibilitatea degradării acestora, astfel ca, în momentul punerii lor în operă, 
acestea să corespundă condiţiilor de calitate impuse atât prin caietele de sarcini cât şi prin normativele în 
vigoare. 

Atragem o atenţie deosebită la condiţiile de securitate împotriva incendiilor, care trebuie asigurate 
spaţiilor de depozitare (în special a materialelor uşor inflamabile, ca de exemplu vopselele). Se 
recomandă ca temperatura la locul de depozitare să fie cuprinsă între +7 şi +20 grade C. 
Standarde de referinţă: 
C3-76 – Normativ pentru execuţia lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii 
CP E.04.03-2005 – Instrucţiuni tehnice privind protejarea elementelor metalice prin vopsire 
СНиП I-В.28-62, NCM E.03.02-2001– Norme tehnice privind ignifugarea materialelor combustibile din 
lemn şi textile utilizate în construcţii. 
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4. LUCRĂRI CARE TREBUIESC TERMINATE ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA ZUGRĂVELILOR 
ŞI VOPSITORIILOR 
- Înainte de începerea lucrărilor de zugrăveli vor fi terminate lucrările de tencuire, gletuire, placaje, 

pardoseli reci (exclusiv lustruirea), instalaţiile electrice, sanitare şi de încălzire, inclusiv 
remedierile şi probele instalaţiilor; 

- În încăperile cu pardoseli din parchet, mochetă sau P.V.C., zugrăvelile se vor executa înaintea 
executării îmbrăcăminţii pardoselilor. Stratul suport al pardoselii va fi protejat contra umidităţii şi 
murdăririi; 

- Tâmplăria de lemn şi metalică trebuie să fie montată şi revizuită, cu excepţia drucarelor, şildurilor 
şi cremoanelor care se vor fixa după vopsirea tâmplăriei;  

- Ultimul strat al vopsitoriilor se aplică după terminarea completă a zugrăvelilor şi înainte de 
finisarea pardoselilor: raşchetare parchet, ceruirea p.v.c., lustruire marmură şi mozaic; 

 

5. PREGĂTIREA SUPRAFEŢELOR 
Suprafeţe tencuite sau de beton 

- În vederea finisării cu zugrăveli de var suprafeţele trebuie drişcuite cât mai fin, urmele de drişcă să 
fie puţin vizibile; toate eventualele reparaţii să fie executate cu grijă, terminate şi uscate. 

- În cazul suprafeţelor de beton toţi porii rămaşi de la turnare se vor umple cu mortar de ciment-var, 
după ce bavurile şi dungile ieşinde au fost îndepărtate, iar petele de decofrol se vor freca cu piatră 
de şlefuit sau cu peria de sârmă.  

Suprafeţe gletuite 
- suprafeţele de tencuieli gletuite (glet sau var de ipsos) trebuie să fie plane şi netede, fără 

desprinderi şi fisuri; 
- toate fisurile şi neregularităţile se chituiesc sau se şpăcluiesc cu pastă din aceeaşi compoziţie cu a 

gletului; 
- după uscare suprafeţele reparate se şlefuiesc cu hârtia de şlefuit (pereţii de sus în jos) şi se curăţă 

de praf cu perii sau bidinele curate şi uscate. 
Suprafeţe de lemn 
- tâmplăriile trebuie să fie revizuite şi reparate eventualele degradări survenite în urma transportului 

sau montajului; 
- umiditatea tâmplăriei înainte de vopsitorie să depăşească 15%, verificată cu aparatura specifică; 
- accesoriile metalice ale tâmplăriei care nu sunt alămite, nichelate sau lăcuite din fabricaţie vor fi 

grunduite anticoroziv şi vopsite cu vopsea de ulei. 
Suprafeţe metalice 
- suprafeţele metalice nu trebuie să prezinte pete de rugină, grăsimi de orice fel, vopsea veche, noroi, 

etc. Rugina se îndepărtează prin frecare cu peria de sârmă, şpacluri de oţel, hârtie sticlată sau 
soluţii decapante (ex: Feruginol). Petele de grăsime se şterg cu solvenţi adecvaţi, exclusiv petrol 
lampant şi benzină auto. 

- Tâmplăria metalică se aduce pe şantier grunduită cu un grund anticoroziv corespunzător 
vopselelor de ulei. 

6. CONDIŢII DE EXECUŢIE 
Zugrăvelile şi vopsitoriile se vor executa în conformitate cu proiectul de execuţie şi prevederile 

prezentului caiet de sarcini. 
Lucrările de finisare a pereţilor şi tavanelor se vor executa la temperatura aerului, în mediul 

ambiant de cel puţin +5 grade C în cazul zugrăvelilor şi cel puţin +15 grade C în cazul vopsitoriilor, 
regim de temperatură ce se va ţine tot timpul execuţiei lucrărilor şi cel puţin 8 ore pentru zugrăveli şi 15 
zile pentru vopsitorii după executarea lor. 
Finisajele nu se vor executa pe timp de ceaţă densă şi nici la un interval de timp mai mic de 2 ore de la 
încetarea ploii şi nici pe timp de arşiţă mare. 
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Înainte de începerea lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii se va verifica dacă suprafeţele suport au 
umiditatea de regim: 3% pentru suprafeţele tencuite şi 8% pentru cele gletuite. În condiţiile de umiditate a 
aerului de până la 60% şi temperatura –15 .... – 20 grade C, umiditatea de regim se obţine după 30 de zile 
de la tencuire şi 15 zile după gletuire. Umiditatea suprafeţelor suport se măsoară cu aparatură sau 
procedee specifice (ex: aparat “Hygromette” sau soluţie fenolftaleină 1%). 
Diferenţa de temperatură între aerul înconjurător şi suprafaţa care se finisează nu trebuie să fie mai mare 
de -6 0 C, pentru evitarea condensării vaporilor. 

a) Zugrăveli cu lapte de var 
În acest subcapitol sunt cuprinse specificaţiile tehnice privind execuţia zugrăvelilor cu lapte de 

var (spoieli) ce se aplică la interiorul construcţiei pe pereţi şi tavane pe suprafeţe tencuite sau pe beton. 

Standarde de referinţă pentru materiale: 

- ГОСТ 9179-77 - var pentru construcţii 

- ГОСТ 23732-2011- apă pentru construcţii 

- ГОСТ 125-79 - ipsos pentru construcţii 

- ГОСТ 1129-2013 - ulei tehnic de floarea soarelui 

- ГОСТ 5791-81 - ulei tehnic de in 

- ГОСТ Р 52381-2005  - hârtie pentru şlefuire uscată 

Specificaţii privind execuţia: 

- laptele de var este preparat din 1 parte var pastă gata stins şi 1,5 părţi apă (în volume) ce se 
amestecă până la omogenizare. Se adaugă laptelui de var amestecând continuu, ulei tehnic de 
floarea soarelui (sau similar) în proporţie de 1-2%. La zugrăvelile colorate se va adăuga pigmenţi 
în praf, până în nuanţa cerută, pentru care se va prezenta mostre, care se vor aviza de proiectant şi 
beneficiar. Cantitatea se va prepara pentru întreaga încăpere ce urmează a se zugrăvi; 

- compoziţia se va strecura înainte de întrebuinţare, prin sită fină (900 ochiuri / cm2) din sârmă de 
alamă, pentru reţinere de impurităţi, var nestins sau colorant; 

- spoielile (fără pigmenţi şi grăsimi) şi zugrăvelile de var se execută în trei straturi; 
- primul strat, grundul, creează o suprafaţă uniformă ca porozitate, putere de absorbţie şi culoare. Se 

aplică la 2-3 ore de la terminarea lucrărilor pregătitoare, manual cu bidineaua sau mecanic cu 
aparatul de pulverizare; 

- zugrăveala (stratul 2 şi 3) se aplică cu aparate de pulverizare. Manual se aplică numai pe 
suprafeţe mici; 

- fiecare strat se aplică numai după uscarea stratului precedent. 
b) Zugrăveli culori de apă 

În acest subcapitol sunt cuprinse specificaţiile tehnice privind modul de preparare şi execuţia 
zugrăvelilor în culori de apă, preparate cu humă sau caolin, aplicate în interiorul construcţiilor la pereţi şi 
tavane în încăperi cu umiditate sub 60%, pe suprafeţe tencuite şi gletuite.  

Standarde de referinţă pentru materiale: 
ГОСТ 125-79  - ipsos pentru construcţii 
Norme interne ale producătorului: 
ГОСТ 23732-2011- apă pentru construcţii 
ГОСТ 2067-93 - clei de oase. clei de piele, săpun pastă pentru zugrăveli 

        ГОСТ Р 52381-2005   - hârtie pentru şlefuire uscată, corpuri abrazive cu liant ceramic 
Standarde din Industria chimică – referitoare la: oxizi, pigmenţi, pământuri colorante şi decolorante 
etc. 

Specificaţii privind execuţia: 
- prepararea compoziţiei de zugrăvit trebuie să respecte întrutotul instrucţiunile producătorului care 

garantează produsul respectiv (atenţie la prepararea soluţiei cu humă, apoi a soluţiei de clei şi în 
final la realizarea amestecului omogen din aceste soluţii peste care se adaugă pigmenţi până la 



 

 

 

35 

obţinerea nuanţei dorite); se prepară concomitent şi soluţia de săpun (1 kg/16 litri apă caldă – 
strecurată prin sită de 900 ochiuri/cm2); 

- se prepară cantităţi suficiente pentru zugrăvirea unei încăperi întregi; 
- compoziţia se strecoară prin sită de 900 ochiuri / cm2; 
- se aplică un prim strat de săpun, după care se fac reparaţiile necesare cu pastă de ipsos. După 

uscarea şi şlefuirea reparaţiilor se aplică un strat de soluţie de săpun pe porţiunile reparate; 
- se aplică compoziţia de zugrăveală în 3 straturi, pe întreaga suprafaţă; 
- soluţia de săpun şi primul strat de zugrăveală se aplică manual cu bidineaua, ultimele două 

aplicându-se obligatoriu mecanizat cu aparatul de pulverizat. Pe suprafeţe mici, acolo unde nu este 
posibil mecanizat, se poate aplica zugrăveala şi numai cu bidineaua; 

- compoziţia de zugrăveală, după ce a fost amestecată cu soluţia de clei se poate întrebuinţa până la 
48 de ore de la preparare, întrucât se alterează în special vara. 

c) Vopsitorii cu vopsele de ulei 
În acest subcapitol sunt cuprinse specificaţiile tehnice, condiţiile şi modul de executare a lucrărilor 

de vopsitorie cu „BAUMIT” aplicate la interior pe tencuieli gletuite cu glet de ipsos în exterior şi interior 
pe tâmplărie de lemn şi metal, balustrade, grile şi alte elemente metalice, etc.  

d) Vopsitorii cu „Baumit” 
În acest subcapitol sunt cuprinse specificaţiile tehnice, condiţiile şi modul de executare a lucrărilor 

de vopsitorie cu „BAUMIT” aplicate la interior pe tencuieli gletuite cu glet de ipsos în încăperi cu 
umiditate relativă a aerului până la 60%, la pereţi şi tavane. 

Standarde privind execuţia: 
STAS 7359-89 - vopsea BAUMIT, pe bază de poliacet de vinil în dispersie 
ГОСТ 23732-2011 - apă pentru construcţii  
ГОСТ 125-79 - ipsos pentru construcţii 
ГОСТ Р 52381-2005 - hârtie pentru şlefuire uscată 
Specificaţii privind execuţia: 
- vopsitoria cu vopsea BAUMIT se va aplica pe suprafeţele interioare tencuite şi gletuite cu glet de 

ipsos 
- această vopsitorie se realizează în următoarea ordine: 

- grund de vopsea BAUMIT (½ vopsea + ½ apă) 
- vopsea BAUMIT diluată aplicată în două straturi 

- prealabil se face verificarea gletului şi eventualele rectificări ale suprafeţelor 
- grundul se aplică numai manual, cu bidineaua sau pensula lată 
- celelalte două straturi se aplică numai mecanic, cu pistolul 
- înainte de aplicarea unui strat trebuie ca stratul precedent să fie bine uscat. 
e) Vopsitorii cu varuri lavabile de interior şi exterior 

În acest subcapitol sunt cuprinse specificaţiile tehnice, condiţiile şi modul de executare a lucrărilor 
de vopsitorie cu varuri lavabile, producţie internă sau de import, aplicate la interior pe pereţi şi tavane, pe 
tencuieli gletuite cu glet de ipsos, iar în exterior pe tencuieli gletuite cu glet de var sau de ciment. 

Standarde şi norme de referinţă pentru materiale, precum şi specificaţii privind execuţia 
sunt identice cu cele amintite la vopsitoriile cu BAUMIT. 
Atenţie trebuie acordată: 

- procurării de varuri lavabile specifice pentru exterior şi specifice pentru interior; 
- pentru asigurarea consistenţei şi calităţii compoziţiei de lucru a vopselelor de var lavabil, se vor 

respecta întrutotul instrucţiunile producătorilor; 
- vopselele vor fi însoţite de certificatul de calitate precum şi de termenul de valabilitate al lor; 
- materialele şi soluţiile de adaos (pentru spaţii cu condiţii speciale de natură: umiditate, exterior, 

interior, etc.) specifice fiecărui producător de var lavabil în parte vor fi introduse în compoziţia de 
lucru, respectând cu stricteţe instrucţiunile producătorului; 

Pregătirea suprafeţelor de tencuieli în vederea vopsirii cu var plastic: 
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- curăţarea petelor şi îndepărtarea prafului 
- spălarea manuală cu apă a tencuielilor speciale din praf de piatră prelucrată 
- închiderea fisurilor şi a crăpăturilor 
- aplicarea unui strat de amorsaj de var lavabil de import 
- aplicarea manuală a 2-3 straturi de var plastic import cu respectarea cu stricteţe a instrucţiunilor 

producătorului 
-  

7. CONDIŢII DE CALITATE ŞI VERIFICAREA LUCRĂRILOR 
Pe parcursul execuţiei lucrărilor se verifică în mod special de către investitor (prin dirigintele de 
şantier): 
- îndeplinirea condiţiilor de calitate a suprafeţelor suport; 
- calitatea principalelor materiale introduse în execuţie conform standardelor şi normelor interne de 

fabricaţie; 
- respectarea prevederilor din proiect şi a dispoziţiilor de şantier; 
- recepţia lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii se va face după uscarea perfectă a acestora; 
- eventualele lucrări care nu respectă condiţiile prevăzute în proiect, caiet de sarcini sau condiţii de 

calitate vor fi refăcute sau remediate. 
Verificarea zugrăvelilor se va face prin: 
- examinarea vizuală a suprafeţelor, urmărindu-se: corelarea cu proiectul, aspectul general (ton de 

culoare uniform, fără pete, fără scurgeri, fără impurităţi înglobate, fără urme de bidinea, fără 
corecturi sau retuşuri care să distoneze cu tonul general, etc.) 

- examinarea aderenţei zugrăvelilor de stratul suport: o zugrăveală de calitate nu trebuie să se ia pe 
palmă la o frecare uşoară. 

Verificarea vopsitoriilor se va face prin: 
- examinarea vizuală a suprafeţelor, urmărindu-se: corelarea cu proiectul, aspectul general (acelaşi 

ton de culoare pe întreaga suprafaţă, acelaşi aspect mat sau lucios pe întreaga suprafaţă, fără pete, 
desprinderi, cute, proeminenţe, scurgeri, băşici, aglomerări de coloranţi, fără neregularităţi din 
chituire sau şlefuire, etc.) 

- verificarea tehnologiei de pregătire a suprafeţelor manuale de vopsire (curăţirea, şlefuirea, 
chituirea rosturilor, etc.) ce se face prin sondaj, îndepărtându-se cu grijă, în locuri mai dosite, 
vopseaua până la stratul suport; 

- se verifică, de asemenea vizual, modul de vopsire al: ţevilor, radiatoarelor, etc. (dacă acestea sunt 
vopsite cu vopseaua adecvată, dacă sunt vopsite şi pe suprafeţele lor ascunse, etc.); 

- se verifică vizual ca separarea câmpurilor de finisaje (ex: între vopsitorii şi zugrăveli) să se facă cu 
o delimitare clară (fără suprapuneri) şi rectilinie (fără ondulaţii, cu excepţia locurilor unde acestea 
sunt prevăzute explicit prin detaliile din proiect). 

 
 

ASTEREALĂ ŞI ÎNVELITOARE TABLĂ TIP CUPRU 

1. GENERALITĂȚI: 
Astereala se va executa din panouri OSB de 20 mm grosime fixarea cu cuie de căpriori. 

Urmează executarea învelitorii din tablă plană, foi de cupru grosimea 0,6mm 600×1500, acceptat 
prin agrementul tehnic ГОСТ 495-50. 

Acest produs este destinat diverselor tipuri de învelitori și constă din tablă plană de  cupru. 
Agrementul tehnic prognozează o durabilitate de mai mare de 50 ani în exploatare a  învelitorilor  
din  cupru. 

Documentaţia mai cuprinde și realizarea de jgheaburi, burlane și accesorii aferente 
realizate din tablă de cupru, dimensionarea acestora făcându-se  cu consultarea proiectantului. 

Proiectantul de arhitectură recomandă beneficiarului alegerea unui furnizor - executant cu 
experienţa în domeniu. Se recomandă ca furnizorul de produse din cupru să fie și cel care le montează 
evitând eventuale neajunsuri ce ar apărea în corelarea furnizor-executant. 
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Faţă de cele mai sus precizate, proiectantul de arhitectură recomandă  punerea în operă a 
produselor din cupru produse agreate şi agrementate și în    Republica Moldova. 
2. MOSTRE ȘI TESTĂRI 

Înainte de a comanda și livra produsele din cupru, se va pune la dispoziţia reprezentantului 
beneficiarului  și a proiectantului de arhitectură spre analizare și aprobare câte o mostră ( fragment ) 
pentru fiecare tip de produs. Mostrele vor fi completate și  cu  accesoriile aferente. Aprobarea  
mostrelor  de  către  consultant  determină  și  aprobarea  modului  de echipare. 
3. MATERIALE- ACCESORII 

Pentru învelitoare se va folosi tablă plană din cupru montată  în  ştraifuri cu falț dublu vertical. 
Pentru aceasta furnizorul - executant va  stabili  de  comun  acord  cu  proiectantul  de  arhitectură 
modul  de  realizare  a  ştraifurilor  la învelitorile plane. 

Se impune o colaborare executant - proiectant și pentru jgheaburi, burlane si accesoriile 
aferente. 

Materialele se  fabrică  conform  sistemului  global de calitate  ISO  9000. 
4. LIVRARE DEPOZITARE 

Produsele din cupru se vor livra de către furnizor;  modul  de  ambalare  și  transport 
rămâne  în  sarcina  acestuia. 

Descărcarea, depozitarea și manipularea rămân în sarcina furnizorului  care  va  lua 
măsuri ca produsele să-şi menţină calităţile și aspectul. Beneficiarul are obligaţia  de  a 
recepţiona  și  asigura  spaţiu  necesar  depozitării  în  condiţii optime. 
5. MONTAREA 

Înaintea montării produselor din cupru trebuiesc terminate următoarele faze :  inventarierea 
şarpantei şi montarea asterelii (OSB) 

- verificarea planeităţii, orizontalităţii şi a altor repere impuse de executant în vederea 
realizării unei calităţi superioare 

- execuţia învelitorii cu tablă din cupru se va realiza mecanizat cu falţuri verticale duble 
6. STASURI ȘI NORMATIVE 

NCM C.04.03-2005  –  Învelitori. Norme de proiectare 
ГОСТ 495-50 - Normativ pentru tablă din cupru, 
 - Receptoare pentru colectarea apelor  
ГОСТ 7623-84 - Jgheaburi şi burlane 
7. VERIFICAREA ÎN VEDEREA RECEPŢIEI 

Se va urmări : 
- aspectul şi starea generală 
- elemente geometrice - alinierea în cadrul ansamblurilor ( faţade, lucarne etc.) ca 

înălţime, planeitate, centrare etc. 
- respectarea culorii la toate elementele componente a produselor din cupru 
- fără pete, zgârieturi, defecte etc. 
Acolo unde apar neconcordanţe, executantul împreună cu beneficiarul și  proiectantul vor 

decide : completări, înlocuiri sau alte situaţii ce se impun. 
 

STRATURI INVELITOARE CIRCULABILĂ, NECIRCULABILA 
 

1. GENERALITĂŢI 
Prezentul capitol cuprinde specificaţiile tehnice pentru realizarea straturilor necesare unei 

bune funcţionări a învelitorilor circulabile, conform proiectului. 
2. STANDARDE ŞI NORMATIVE 
– normativ pentru proiectarea şi executarea hidroizolaților bituminoase  
– hidroizolaţii din materiale bituminoase 
NCM C.04.03-2005 – Învelitori. Norme de proiectare 
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3. MATERIALE UTILIZATE 
Se vor folosi numai materiale noi existente pe piaţă, agrementate tehnic conform cerinţelor 

standardului ISO 9001/ 2001 şi anume: 
 Placi portelanate δ=20mm 
 adeziv Sika Ceram - 255 
 Mortar hidroizolant bicomponent Sika Elastocem 
 Sapa armata 
 Polisteren extrudat 
 Cimentoplast 
 Balast pietriș (granit) ciuruit  
 GeotextilSika S-Felt A 300 
 Membrana PVC Sika Trocal SgmA15 
 Adeziv Sika Trocal C733 
 GeotextilSika S-Felt A 300 
 Polisteren extrudat  
 Cimentoplast 
 Bariera vapori Sarnavap 500 E white 

 
4. LIVRARE, DEPOZITARE, TRANSPORT 

Materialele folosite vor fi însoţite de certificatul de calitate. Executantul trebuie să-şi 
organizeze în aşa fel transportul, depozitarea şi manipularea materialelor şi produselor încât în 
momentul punerii în operă să corespundă condiţiilor de calitate impusă prin caietele de sarcini . 

Transportul şi depozitarea se va asigura de către furnizor şi beneficiar în condiţii curate şi 
uscate. 

Depozitarea se va face în spaţii asigurate, special amenajate, cu respectarea privind   paza contra 
incendiilor. 
 
5. CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE 

Materialele folosite vor fi introduse în operă numai după ce în prealabil s-a verificat că au 
fost livrate cu certificate de calitate şi cu verificarea atentă a fiecărui produs, a datei de expirare a 
termenului de valabilitate. 

Nu se admit termene de valabilitate depăşite. 
6. EXECUŢIA LUCRĂRILOR 

A.  operațiuni pregătitoare 
- curăţarea suprafeţelor de impurităţi, praf, etc. 
- terminarea lucrărilor a căror execuţie simultană sau ulterioară, ar provoca deteriorări 

B. execuţia straturilor învelitoarei circulabile 
 Placi portelanate δ=20mm pe adeziv Sika Ceram - 255 
 Mortar hidroizolant bicomponent Sika Elastocem -109, δ=2mm 
 Sapa armata VR4 150×150 cu adaos aditiv Sika1 δ=50 
 Strat termoizolare – polisteren extrudat δ=70 mm 
 Strat egalizare - cimentoplast δ=50-70mm 
 Placa beton 

C. execuţia straturilor învelitoarei circulabile 
 Balast pietriș (granit) ciuruit (fracția 10-15mm) 25mm  
 GeotextilSika S-Felt A 300 
 Membrana PVC Sika Trocal SgmA15 pe adeziv Sika Trocal C733 
 GeotextilSika S-Felt A 300 
 Strat termoizolare polisteren extrudat δ=70mm 
 Strat egalizare - cimentoplast δ=40 
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 Bariera vapori Sarnavap 500 E white 
7. CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE 

Pe parcursul execuţiei, se va verifica respectarea tehnologiei de realizare, ordinea în aplicarea 
straturilor conform detaliului de execuţie. 

Se va urmări aplicarea măsurilor de protecţie împotriva îngheţului şi a uscării forţate. 
Atât lucrările de hidroizolaţie cât şi a termoizolaţiei se vor realiza sub supravegherea 

dirigintelui de şantier şi a consultării proiectantului. Toate lucrările se vor realiza la temperaturi 

exterioare de peste 100C şi se vor întrerupe sub această temperatură sau pe timp ploios. 
Se vor urmări: 

- aspectul şi starea generală 
- realizarea pantelor 
- respectarea tehnologiei fiecărui tip de categorii de lucrări 

inundarea terasei şi verificarea realizării ei pe durata de 24 de ore. 
  

Autoritatea contractantă  ___________               Data "____"________________ 2015 
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SECŢIUNEA 3. Modele de formulare 

1. Prezenta secţiune conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea 
ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită grupului de lucru examinarea 
şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor  ofertelor depuse. 

2. Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura de atribuire a 
contractului de achiziţie publică de lucrări are obligaţia să prezinte formularele prevăzute în prezenta 
secţiune, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate. 
 

FORMULARUL DO-1 

OFERTANT  
_____________________________________  

(denumirea, numele, prenumele)  

   
SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

Către___________________________________________________________________________ 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

   
Ca urmare a anunţului de participare, apărut în Buletinul Achiziţiilor Publice nr._______________ 
din____________________________ privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului 

(ziua, luna, anul)  

Nr. ______________,  _____________________________________________________________  
(denumirea contractului de achiziţie publică)  

_______________________________________________________________________________  
Subsemnaţii _____________________________________________________________________ 

(denumirea, numele ofertantului) 

_______________________________________________________________________________ 
vă transmitem alăturat următoarele:  
1. Documentul_____________________________________________________________ 

(tipul, seria/numărul, emitentul) 

_______________________________________________________________________  
privind garanţia pentru ofertă, în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră  
prin documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.  

2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinînd:  
a) oferta;  
b) documentele care însoţesc oferta.  

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele. 
 
Data completării „____”_________________ 20__   
Cu stimă, 
Ofertant,  ___________________________ 

(semnătura)                                                                     L.Ş. 
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FORMULARUL DO-2 

OFERTANT  
_____________________________________  

(denumirea, numele, prenumele)  

OFERTĂ 
Către ______________________________________________________________________________ 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

Stimaţi domni, 
1. Examinînd documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, 
subsemnaţii,____________________________________________________________ reprezentanţi ai 
ofertantului _________________________________________________________________________ 

(denumirea, numele ofertantului) 

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să 
executăm ________________________________________________________________________, 

(denumirea lucrării) 

Cod CPV ___________-__, pentru suma de ____________________________________________ lei,  
(suma în litere şi în cifre)                                   

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de: 
_______________________________________________________________________________  lei. 

(suma în litere şi în cifre) 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, să începem lucrările cît mai 
curînd posibil după primirea dispoziţiei de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de 
execuţie anexate în_______________________________________ luni calendaristice.  

(perioada în litere şi în cifre) 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de __________________________  
___________________________________________________________ zile, respectiv pînă la data de                             

                       (durata în litere şi în cifre) 

____________________________________________________________, şi ea va rămîne obligatorie  
              (ziua/luna/anul)         

pentru noi şi poate fi acceptată oricînd  înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
 
4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea 
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, vor constitui un contract 
angajat între noi. 
5. Alături de oferta de bază: 

    depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, 
marcat în mod clar „alternativă”; 

    nu depunem ofertă alternativă. 
     (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind cîştigătoare, să 
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia standard pentru 
elaborarea şi prezentarea ofertei. 
7. Înţelegem că nu sînteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o 
puteţi primi. 

 
Data____________/__________/___________ 
___________, în calitate de _______________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în 
numele_________________________________________________ 

(denumirea/numele ofertantului) 
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ANEXĂ LA OFERTĂ 
1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor  _____________________ (% din preţul 

total ofertat) 
2. Garanţia de bună execuţie va fi constituită  sub formă  ___________________________           

în cuantum de ____ %  (din preţul total ofertat) constituie __________________________mii lei 
3. Perioada de garanţie pentru lucrările executate _________ luni calendaristice  
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziţiei de începere a lucrărilor pînă la data 

începerii execuţiei) ________ zile calendaristice 
5. Termenul pentru emiterea dispoziţiei de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)                             

_________ zile calendaristice 
 

Ofertant,       _______________________________   
(semnătura autorizată) 
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FORMULARUL DO-3 

BANCA 
_____________________________________  

(denumirea) 

 
SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ 

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire 
a contractului de achiziţie publică 

Către ______________________________________________________________________________ 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

adresa  _____________________________________________________________________________ 
cu privire la procedura de atribuire a contractului   
__________________________________________________________________________________, 

(denumirea contractului de achiziţie publică) 

subsemnaţii_______________________, avînd sediul înregistrat la ____________________________, 
 (denumirea băncii)                                                                    (adresa băncii) 

ne  obligăm faţă de ______________________________________________________  să plătim suma 
(denumirea autorităţii contractante) 

de__________________________________________, la prima sa cerere scrisă şi fără ca acesta să aibă 
 (suma în litere şi în cifre) 

obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea sa autoritatea contractantă să 
specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre 
situaţiile următoare: 
a) ofertantul_________________________ îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de   

(denumirea /numele) 

valabilitate a acesteia; 
b) oferta sa fiind stabilită cîştigătoare, ofertantul_________________________________ 
                                                                                         (denumirea /numele) 

nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei; 
c) oferta sa fiind stabilită cîştigătoare, ofertantul_________________________________ 
                                                                                         (denumirea /numele) 

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de lucrări în perioada de valabilitate a ofertei; 
 
d) ofertantul__________________________ nu acceptă rectificările, corectările greşelilor  
                       (denumirea/numele) 

aritmetice; 
e) nu se execută vreo condiţie, specificată în documentele de licitaţie înainte de semnarea contractului de 

achiziţie publică de lucrări. 
 
Prezenta garanţie este valabilă pănă la data de __________________ 
 
Parafată de Banca______________________________în ziua____luna______anul______   

 (semnătura autorizată) 
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FORMULARUL DO-4 

BANCA 
_____________________________________  
(denumirea)  

 
SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ  

de bună execuţie 
Către _________________________________________________________________________ 

                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 
Cu privire la contractul de achiziţie publică de lucrări _______________________________________, 

(denumirea contractului) 

încheiat între______________________________________________,în calitate de Antreprenor, şi 
_____________________________, în calitate de Autoritate contractantă, ne obligăm prin prezenta să 
plătim în favoarea autorităţii contractante, pînă la concurenţa sumei de ______________, 
reprezentînd_______% din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta la prima sa cerere 
însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin Antreprenorului, astfel cum sînt 
acestea prevăzute în contractul de achiziţie publică mai sus menţionat. Plata se va face în termenul 
menţionat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea Autorităţii contractante sau a 
Antreprenorului. 
 
Prezenta garanţie este valabilă pînă la data de ______________________. 
 
În cazul în care părţile contractante sînt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau 
să modifice unele prevederi contractuale, care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obţine 
acordul nostru prealabil, în caz contrar, prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea. 

 
Parafată de Banca________________în ziua_______luna____anul______ 

 
_______________________ 

(semnătura  autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

45 

FORMULARUL DO-5 

OFERTANT  
_____________________________________  

(denumirea, numele, prenumele) 

 
DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 
1.Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________________________ 
___________________ _______________________________________________________________ 

(denumirea/numele, prenumele şi sediul/adresa ofertantului) 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că respect întocmai 
prevederile art.16 al Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice. 
2. Subsemnatul, declar că informaţiile furnizate sînt complete şi concrete în fiecare detaliu şi înţeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor 
şi documentelor care însoţesc oferta, informaţii conform criteriilor prevăzute la art.16 al Legii nr.96-XVI 
din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice, inclusiv documentele care confirmă conformitatea 
lucrărilor. 
3. Subsemnatul, autorizez prin prezenta orice instituţie, societate economică, bancă, alte persoane juridice 
să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante ________________  
___________________ _______________________________________________________________ 

 (denumirea şi adresa autorităţii contractante) 

cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
4. Prezenta declaraţie este valabilă pînă la data de _________________________. 
__________________________________________________________________________________ (se 

precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 

Data completării________________________ 
 
                                                                                        Ofertant, 

        __________________________ 
(semnătura autentificată la notar) 

 
L.Ş 
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FORMULARUL DO-6 

OFERTANT  
_____________________________________  

(denumirea, numele, prenumele) 

 
INFORMAŢII GENERALE 

 
1. Denumirea/numele ______________________________________________________________ 
2. Codul fiscal  ______________________________________________________________________ 
3. Adresa sediului central  _____________________________________________________________ 
4. Telefon  _______________________________________________ 

Fax __________________________________________________ 
Telex  _________________________________________________ 
E-mail  ________________________________________________ 

5. Certificatul de înregistrare __________________________________________________________ 
                                                   (numărul, data înregistrării) 

______________ __________________________________________________________________ 
(instituţia emitentă) 

6. Obiectul de activitate, pe domenii: ____________________________________________________ 
______________ __________________________________________________________________ 

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 

7. Licenţa (certificat) _________________________________________________________________ 
(numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate) 

______________ __________________________________________________________________ 
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: ____________________________________ 

______________ __________________________________________________________________ 
(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare) 

9. Principala piaţă de afaceri: __________________________________________________________ 
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 

 
Nr. 
d/o 

Anul Cifra de afaceri anuală 
la 31 decembrie, mii lei 

Cifra de afaceri anuală la 31 
decembrie, echivalent dolari SUA 

1.    
2    
3    
Media anuală: 

 
                                                                                               Ofertant, 

_____________________________ 
(semnătura autentificată la notar) 

 
L.Ş. 
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FORMULARUL DO-7 

OFERTANT  
_____________________________________  

(denumirea, numele, prenumele) 

 
EXPERIENŢĂ SIMILARĂ *) 

 
1. Denumirea şi obiectul contractului ____________________________________________________ 
2. Numărul şi data contractului _________________________________________________________ 
3. Denumirea/numele beneficiarului _____________________________________________________ 
4. Adresa beneficiarului ______________________________________________________________ 
5. Ţara ____________________________________________________________________________ 
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ___________________________________ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
antreprenor asociat 
subantreprenor 

7. Valoarea contractului  exprimată în moneda  exprimată 
în care s-a    în echivalent 
încheiat contractul  dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           
(la data semnării contractului ) __________________ ________________ 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) ___________________ ________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:
 ______________________________________________________________________ 

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni) 
a) contractată ________________________________________________________ 
b) efectiv realizată _____________________________________________________ 
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul______________________________________ 
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor ________________________ 
11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie ___________________ 

_________ ______________________________________________________________________ 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte 
 ________________________________________________________________________ 

 
                                                                             Ofertant, 

_____________________________ 
(semnătura autentificată la notar) 

 
L.Ş. 

*) Se completează fişe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză 
sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie, la  terminarea lucrărilor. 
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FORMULARUL DO-8 

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA 
în vederea participării la procedura de 

adjudecare a execuţiei obiectivului de investiţie 
__________________________________________________________________ 

(denumirea) 

(forma de licitaţie____________________________________________________) 
1. Părţi contractante (agenţi economici): 

a) ____________________________________________________________________ 
b) ____________________________________________________________________ 
c) ____________________________________________________________________ 

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părţi contractante): 
a) ____________________________________________________________________ 
b) ____________________________________________________________________ 
c) ____________________________________________________________________ 
d) ____________________________________________________________________ 

3. Informaţii privind modul de asociere: 
3.1. Data încheierii contractului de asociere _____________________________________________ 
3.2. Locul şi data înregistrării asociaţiei ________________________________________________ 
3.3. Activităţi economice ce se vor realiza în comun ______________________________________ 

__________________ __________________________________________________________ 
3.4. Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite 

__________________ __________________________________________________________ 
__________________ __________________________________________________________ 

3.5. Condiţii de administrare a asociaţiei_____________________________________ 
3.6. Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate  

__________________ __________________________________________________________ 
3.7. Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor lichidării 

__________________ __________________________________________________________ 
3.8. Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru execuţia obiectivului supus 

licitaţiei ________________________________________________________________ 
3.9. Alte cauze ____________________________________________________________________ 

 
 

Data completării      OFERTANT (lider al asociaţiei) 
____________________  ___________________________________ 

(denumirea) 

 ___________________________________ 
(semnătura autorizată) 

 
CONTRACTANŢI (Ofertanţi) 

 ___________________________________ 
(asociaţi) (denumirea) 

 ___________________________________ 
(semnătura autorizată) 

 
L.Ş. 
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FORMULARUL DO-9 

ANTREPRENOR  (OFERTANT)                 
_____________________________________  

 
LISTA SUBANTREPRENORILOR  CARE AU ACCEPTAT ÎN SCRIS PARTICIPAREA LA 

LICITAŢIA PUBLICĂ PENTRU ADJUDECAREA EXECUŢIEI  OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE 
___________________________________________________________________________ 

(denumirea investiţiei) 

 
Nr. 
d/o 

Categoria de lucrări care i se 
încredinţează 

Valoarea 
lucrărilor, mii lei 

Numele şi adresa 
subantreprenorilor 

1.    
2.    
3.    
4.    
    

 
Data completării                                     
___________________ 

ANTREPRENOR (Ofertant) 
 ___________________________________ 

(semnătura autorizată) 
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FORMULARUL DO-10 

 
INSPECŢIA DE STAT ÎN CONSTRUCŢII 
Nr.________ din _____________________  

 
A V I Z 

 
Ca urmare a solicitării (denumirea solicitantului, nr.__________  din _______________________) 
privind participarea la licitaţia publică organizată pentru execuţia obiectivului de investiţie (denumirea 
obiectivului), în baza documentelor întocmite de noi în urma controalelor efectuate la operatorul 
economic menţionat mai sus, comunicăm următoarele: 

 
Nr. 
d/o 

Informaţii rezultate din documentele întocmite cu ocazia controalelor 
efectuate de Inspecţia de Stat în Construcţii 

Da Nu 

1 2 3 4 
 
 

Cu privire la lucrările generale şi similare executate şi în curs de execuţie 
din ultimii 3 ani au fost  înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului: 
- cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri 

parţiale sau totale ale lucrărilor; 
- cazuri în care neconformităţile au afectat lucrările de consolidare a 

terenului de fundaţie, a fundaţiilor şi a structurii de rezistenţă; 
- cazuri de accidente tehnice, prin încălcarea normelor tehnice şi a 

legislaţiei în vigoare privind calitatea lucrărilor; 
- cazuri de respingeri sau amînări de recepţii preliminare; 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

  

                                           
Şeful Inspecţiei de Stat în Construcţii 
______________________________ 

 
 
NOTE: 
1. Vor fi menţionate lucrările în cauza şi vor fi descrise sintetic defectele, accidentele, respingerile de 

recepţii preliminare etc., pentru informarea obiectivă a comisiei de licitaţie. 
2. Nominalizarea abaterilor constatate de la calitate vor conţine descrieri sintetice pentru informarea cît 

mai obiectivă a comisiei de licitaţie. 
3. Pentru agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în mai multe raioane, avizul se va emite de 

către fiecare inspecţie teritorială a raionului în care ofertantul şi-a desfăşurat sau îşi desfăşoară 
activitatea  în ultimii 3 ani. 
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FORMULARUL DO-11 

ANTREPRENOR  (OFERTANT)        _____________________________________  

 
DECLARAŢIE 

privind personalul angajat în ultimele 12 luni 
 

Nr. 
d/o 

 
Funcţia 

 
Studii de 

specialitate 

 

Vechimea în  
munca în 

specialitate 
(ani) 

Numărul şi denumirea 
lucrărilor similare 

executate în calitate de 
conducător 

Numărul 
certificatului de 

atestare 
Data eliberării 

1 2 3 4  

Diriginţi de şantier     
Maiştri     
Specialişti 
…………… 

    

 
Data completării                                     
___________________ 

ANTREPRENOR (Ofertant) 
 ___________________________________ 

(semnătura autentificată la notar) 

 
L.Ş. 
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FORMULARUL DO-12 

ANTREPRENOR  (OFERTANT)                 
_____________________________________  
 

DECLARAŢIE 
privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul tehnic 

 
 

Nr. 
d/o 

Denumirea principalelor utilaje, echipamente, 
mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, 

depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de 
ofertant ca necesare pentru execuţia lucrării, 

rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să 
le adopte 

 
Unitatea de 

măsură 
(bucăţi şi 

seturi) 

 
Asigurate 
din dotare 

 
Asigurate de la 

terţi sau din 
alte surse 

0 1 2 3 4 
1.     
2.     
.     
n     

 
Data completării                                     
___________________ 

ANTREPRENOR (Ofertant) 
 ___________________________________ 

(semnătura autentificată la notar) 

L.Ş. 
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FORMULARUL DO-13 

OFERTANT  
_____________________________________  

(denumirea, numele, prenumele) 

 
GRAFIC DE  EXECUŢIE A LUCRĂRII 

________________________________________________________________ 
(denumirea lucrării) 

 
Nr. 
d/o 

Grupa de 
obiecte/denumirea 

obiectului 

Anul … Anul (n) 

Luna 
1 2 3 … n 

1. Organizare de şantier      
2. 
 

Obiect 01 
Categoria de lucrări: 
__________________ 

     

3. Obiect 02 
Categoria de lucrări: 
__________________ 

     

… Obiect … 
Categoria de lucrări: 
__________________ 

     

 
Ofertant 

 ___________________________________ 
(semnătura autorizată) 
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FORMULARUL DO-14* 

OFERTANT  
_____________________________________  

(denumirea, numele, prenumele) 

 
CERERE DE PRESELECŢIE 

 
Către ______________________________________________________________________________ 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

________________ __________________________________________________________________ 

Ca urmare a anunţului de participare apărut în Buletinul Achiziţiilor Publice nr._____________ din 
_________________________________________________________ privind organizarea procedurii 

 (ziua/luna/anul) 

________________ __________________________________________________________________ 
pentru atribuirea contractului ___________________________________________________________ 

(denumirea contractului de achiziţie publică) 

prin prezenta ne exprimăm intenţia de a participa în calitate de ofertant la etapa de selectare. 

Am luat cunoştinţă de criteriile care vor fi utilizate pentru stabilirea candidaţilor selectaţi şi anexăm la 
prezenta cerere documentele de calificare solicitate. 
 
Data completării___________________   Cu stimă, Ofertant 

 ___________________________________ 
(semnătura autorizată) 

____________ 
* Formularul se utilizează numai în cazul aplicării procedurii de licitaţie limitată, pentru  etapa de selectare a candidaţilor. 
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SECŢIUNEA 4. Modelul documentaţiei de deviz 

Documentaţia de deviz care este prezentată în componenţa ofertei va fi întocmită conform normativelor în 
domeniu şi va fi prezentată în trei formulare, potrivit modelului:  
 

FORMULARUL Nr. 7 

____________________________  
 (denumirea obiectivului) 

 
DEVIZ-OFERTĂ 

 
Valoarea de deviz ___________ lei 

Întocmit în preţuri curente 
  

Nr. 
d/o 

Simbol 
norme  
şi cod 
resurse 

Lucrări şi  
cheltuieli 

Unitatea  
de 

măsură 

Cantitatea,  
conform  

datelor din  
proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate  
de măsură  

(inclusiv salariu) 

Total  
(inclusiv salariu) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

 Cheltuieli directe lei    

 Asigurarea socială %    

 Asigurarea medicală %    

 Total lei    

 Transportarea materialelor %    

 Total lei    

 Cheltuieli de regie %    

 Total lei    

 Beneficiu de deviz %    

 Total lei    

 Ajustarea valorii (după caz) %    

 Total lei    

 TVA %    

Total deviz ___________________ 

Inclusiv salariu ___________________ 
Întocmit _______________________________________________________________ 

(funcţia, semnătura) 

Verificat _______________________________________________________________ 
(funcţia, semnătura) 
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FORMULARUL Nr. 3 

____________________________  
 (denumirea obiectivului) 

 
DEVIZ-OFERTĂ 

Borderou de resurse 
 

Valoarea de deviz ___________ lei 
Întocmit în preţuri curente 
 

Nr. 
d/o 

Simbol 
norme  
şi cod 
resurse 

Lucrări şi  
cheltuieli 

Unitatea  
de măsură 

Cantitatea,  
conform  

datelor din  
proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate  
de măsură  

Total  
 

1 2 3 4 5 6 7 

Manopera 

1.       

  Total manopera     

Materiale 

1.       

  Total materiale de construcţie     

Utilaje de construcţie 

1.       

  Total materiale de construcţie     

Total 

 Cheltuieli directe lei    

 Asigurarea socială %    

 Asigurarea medicală %    

 Total lei    

 Transportarea materialelor %    

 Total lei    

 Cheltuieli de regie %    

 Total lei    

 Beneficiu de deviz %    

 Total lei    

 Ajustarea valorii (după caz) %    

 Total lei    

 TVA %    

Total deviz ___________________ 
Întocmit _______________________________________________________________ 

(funcţia, semnătura) 
Verificat _______________________________________________________________ 

(funcţia, semnătura) 
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FORMULARUL Nr. 5 

____________________________  
 (denumirea obiectivului) 

 
CATALOG DE PREŢURI UNITARE 

(formular desfăşurat) 
 

Nr. 
d/o 

Simbol 
norme  
şi cod 
resurse 

Lucrări şi  
cheltuieli 

Unitatea  
de măsură 

Consum  
de resurse  
pe unitate  
de măsură 

Valoarea, lei 

Pe unitate  
de măsură  

Total  
(inclusiv salariu) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

       

       

       

Întocmit _______________________________________________________________ 
(funcţia, semnătura) 

Verificat _______________________________________________________________ 
(funcţia, semnătura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

58 

 

FORMA ACTULUI (PROCES-VERBAL) de recepţie lunară a lucrărilor 

Antreprenor _________ _______________________________________  
Autoritatea contractantă  _______________________________________ 
Obiect ______________ _______________________________________ 
Cod CPV ______________ __________________-__ 

   
Valoarea lucrărilor executate  
_____________________ lei 

 
PROCES-VERBAL 

de recepţie a lucrărilor executate 
pe luna_________________________ 20___ 

 
Întocmit în preţuri curente 
 

Nr. 
d/o 

Simbol 
norme  
şi cod 
resurse 

Lucrări şi  
cheltuieli 

Unitatea  
de măsură 

Cantitatea,  
conform  

datelor din  
proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate  
de măsură  
(inclusiv 
salariu) 

Total  
(inclusiv 
salariu) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

 Cheltuieli directe lei    

 Asigurarea socială %    

 Asigurarea medicală %    

 Total lei    

 Transportarea materialelor %    

 Total lei    

 Cheltuieli de regie %    

 Total lei    

 Beneficiu de deviz %    

 Total lei    

 Ajustarea valorii (după caz) %    

 Total lei    

 TVA %    

Total deviz ___________________ 

Inclusiv salariu ___________________ 

ÎNTOCMIT  APROBAT 

Antreprenor general (subantreprenor)  
_________________________________ 
_________________________________ 

(denumirea) 

 

Autoritatea contractantă 
_________________________________ 
_________________________________ 

(denumirea) 
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_________________________________ 
(funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

_________________________________ 
(funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

L.S.  L.S. 

 

DEVIZUL DE CHELTUIELI 

  

Nr. 
crt. 

Denumirea serviciilor de proiectare Unitatea de măsură Cantitatea Preţ pe Unitatea 
de măsură (lei) 

Preţ total 
(lei) 

1 2 3 4 5 6 

1. Elaborarea studiului topografic      

2. Elaborarea studiului geotehnic         

  
Precizări:  
Articolele de servicii de proiectare vor fi comasate în cadrul devizului de cheltuieli al ofertantului.  
Pentru fiecare articol din deviz ofertantul va prezenta o calculaţie a preţului.  
Ofertantul trebuie să indice în ofertă preţurile la toate tipurile de servicii şi lucrări descrise în deviz.  
În articolele de deviz calculate se vor include toate serviciile şi lucrările aferente.  
Serviciile şi lucrările care nu vor fi incluse în articolele de deviz vor fi considerate acoperite de alte 
preţuri din devizul-ofertă şi nu vor fi achitate de autoritatea contractantă.  
Toate cheltuielile, directe şi indirecte, toate taxele şi impozitele, inclusiv TVA şi alte plăţi suportate de 
proiectant, în conformitate cu condiţiile contractului sau din alte motive, existente la data prezentării 
ofertei, se vor include în preţurile unitare comasate (preţul articolului de deviz comasat) şi preţul total al 
ofertei, prezentate de ofertant. 

   
 

 


