
 

ANUNȚ DE PARTICIPARE  

privind achiziționarea Lucrărilor de reparații curente:  CMF nr. 1, mun. Chișinău, str. Titulescu, 37,  

CMF nr.2, mun. Chișinău, str. Independenței, 28, CMF nr.3, mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2a și CCD, 

mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2b și reparație curentă a cabinetului radiologic la CCD din cadrul IMSP 

AMT Botanica  

prin procedura de achiziție – Licitația deschisă 

 

1. Denumirea autorității contractante: I.M.S.P. ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ 

BOTANICA  

2. IDNO: 1003600153360 

3. Adresa: mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2 

4. Numărul de telefon/fax: 0-22-53-16-33 sau 079436345 

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: mcecoi@mail.ru, www.amt-

botanica.md 

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de 

atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP 

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 

autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă 

de achiziție comună): Autoritatea contractantă  

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe 

la procedura de achiziție privind executarea următoarelor lucrări: 
 

LOTUL 1 – Lucrări de reparații curente:  CMF nr. 1, mun. Chișinău, str. Titulescu, 37,  CMF nr.2, 

mun. Chișinău, str. Independenței, 28, CMF nr.3 mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2a și CCD, mun. 

Chișinău, bd. Dacia, 5/2b 

 
Nr. Simbol norme 

și Cod resurse 

Denumire lucrări U.M. Volum 

1 2 3 4 5 

  CMF 1   

  Capitolul 1. Reparația părților laterale a treptelor scării (et.1-et.3)   

1.1 RpCJ35A Desfaceri de finisări interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței 

finisărilor noi (aplicativ) 

m2 19,5000 

1.2 CN53A Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog m2 19,5000 

1.3 CF50B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază 

de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. 

m2 19,5000 

1.4 CF17C Diverse lucrari strat de impaslitură din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor 

prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. 

m2 19,5000 

1.5 Pret de piata Cornier din aluminiu pentru finisări m 39,0000 

1.6 CF57A Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe 

suprafețele pereților 

m2 19,5000 

1.7 CN53A Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog m2 19,5000 

1.8 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe 

glet existent, executate manual 

m2 19,5000 

  TOTAL Capitolul 1. Reparația părților laterale a treptelor scării (et.1-et.3)   

  Capitolul 2. Scară exterioară Nr.1 - Ftiziopneumologie   

1.9 RpCK42C Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, plăci 

ceramice, etc. 

m2 4,5000 

1.10 RpCP45D Demontarea balustradelor, grilelor, parapeților și imprejmuirilor metalice etc. kg 148,5000 

1.11 RpCP45A Demontarea ușilor și ferestrelor metalice. kg 56,1800 

1.12 RpCK01B Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T 

de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. 

m2 4,5000 

1.13 CC03C1 Montare plase sudate la înălțimi peste 35 m, la placi. kg 9,0000 
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1.14 RpCJ10B Reparații de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitură de sîrmă, 

driscuite, la pereți, tavane și slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, 

mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund și mortar de var-ciment marca 10-T 

pentru stratul vizibil, aplicate la slituri, grinzi, mascări de conducte etc orizontale sau 

verticale, cu lățimea desfășurată pînă la 30 cm. 

m 8,5000 

1.15 CN54A Aplicarea manuală a grundului "Betohgpuht" sau analog m2 11,5000 

1.16 CI12A Placaje din placi din granit antiderapant cu grosimea 2 cm inclusiv, aplicate cu adeziv 

tip "Baumit FlexMarmor" sau analog, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor. 

m2 11,5000 

1.17 CI14A Elemente liniare din placi din granit cu grosimea 2 cm (h=100mm) aplicate cu adeziv 

tip "Baumit FlexMarmor" sau analog. 

m 6,5500 

1.18 CH06A Balustrada de inox sudată, fixată în scări de beton, confecționată din țeava din oțel 

inox rezistentă la soluții chimice de dezinfectare, dreaptă 

m 9,9000 

1.19 CK12A Uși metalice confecționate din profiluri de oțel laminat, profiluri din banda de oțel 

fasonate la rece, inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidarie 

de orice natura la construcții cu înălțimea pînă la 35 m inclusiv, într-un canat, cu 

suprafața tocului pînă la 7 mp inclusiv. (Dimensiuni: 1050x2150(h)) 

m2 2,2500 

  TOTAL Capitolul 2. Scară exterioară Nr.1 - Ftiziopneumologie   

  Capitolul 3. Scară exterioară Nr.2 - Boli infectioase   

1.20 RCsO56A Demontari: tîmplărie din PVC (uși). m2 2,2500 

1.21 RpCK42A Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. m2 6,2000 

1.22 RpCP45D Demontarea balustradelor, grilelor, parapeților și împrejmuirilor metalice etc. kg 75,0000 

1.23 RpCK01B Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T 

de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. 

m2 6,2000 

1.24 CC03C1 Montare plase sudate la înălțimi peste 35 m, la plăci. kg 6,2000 

1.25 RpCJ23A Reparații de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 

cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de 

var-ciment marca 25-T pentru grund și stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu 

sablonul, avînd pînă la 5 cm ieșitură din cimpul peretelui și 20 cm lățime, executate 

cu mortar de ciment-var marca 50-T în cîmp continuu. 

m2 2,3500 

1.26 CN54A Aplicarea manuală a grundului "Betohgpuht" sau analog m2 8,5500 

1.27 CI12A Placaje din plăci din granit antiderapant cu grosimea 2 cm inclusiv, aplicate cu adeziv 
tip "Baumit FlexMarmor" sau analog, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor 

m2 6,2000 

1.28 CI14A Elemente liniare din plăci din granit cu grosimea 2 cm (h=100mm) aplicate cu 

adeziv tip "Baumit FlexMarmor" sau analog. 

m 3,5000 

1.29 CI22B Placaj din plăci tip Cosăuți fixate cu adeziv tip "Baumit FlexMarmor" sau analog m2 2,3500 

1.30 CH06A Balustrada de inox sudată, fixată în scări de beton, confectionată din țeava din 

oțel  inox rezistentă la soluții chimice de dezinfectare, dreaptă 

m 5,0000 

1.31 CK12A Uși metalice confecționate din profiluri de oțel laminat, profiluri din bandă de oțel 

fasonate la rece, inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în 

zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea pînă la 35 m inclusiv, într-un 

canat, cu suprafața tocului pînă la 7 mp inclusiv. 

m2 2,2500 

  TOTAL Capitolul 3. Scară exterioară Nr.2 - Boli infectioase   

  Capitolul 4. Lucrari diverse   

1.32 TsH92B Încărcarea în auto: gunoi t 3,0000 

1.33 TsI50B5 Transportarea pămîntului cu autobasculanța la distanță de 15 km. t 3,0000 

  TOTAL Capitolul 4. Lucrări diverse   

     

  CMF nr.2   

  Capitolul 1. Demolarea șahtelor de ventilare   

1.1 RpCG29C1 Demolarea cu mijloace mecanice a pereților de zidărie din caramidă plină, BCA, 
blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv șchela și curățirea 
caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice. 

m3 6,0000 

1.2 RpCI42B Demontarea elementelor de acoperiș - învelitori din tablă, asbociment, PVC, carton, 
pînză, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile. 

m2 4,0500 

1.3 RpCP45A Demontarea grilelor metalice. kg 67,5000 

1.4 RpCJ35A Desfaceri de finisări interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței 
finisărilor noi 

m2 75,7000 

1.5 RpCM33A Demontarea placajelor din faianță m2 44,2000 

1.6 TsH92B Încărcarea în auto: gunoi t 17,0000 

1.7 TsI50B5 Transportarea pămîntului cu autobasculanța la distanța de 15 km. t 17,0000 

  TOTAL Capitolul 1. Demolarea șahtelor de ventilare   

  Capitolul 2. Astuparea șahtelor de ventilare   

1.8 CC02N2 Armaturi din otel beton AIII fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor 
peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv 
construcțiile executate cu cofraje glisante. 

kg 50,5000 

1.9 CB02C Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scînduri de rasinoase scurte și 
subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi  
pînă la 20 m inclusiv . 

m2 5,0000 

1.10 CA03D2 Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu 
betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 
15/B 200). 

m3 0,8000 



  TOTAL Capitolul 2. Astuparea șahtelor de ventilare   

  Capitolul 3. Pavaj gr.4cm   

1.11 DE17A Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramidă 20x10cm 
(gr.6cm) așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, 
rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm. 

m2 4,5000 

  TOTAL Capitolul 3. Pavaj gr.4cm   

  Capitolul 4.1. Birou 420 (Chirurg). Pereți   

1.12 CN54A Aplicarea manuală a grundului "Betohgpuht" sau analog m2 53,7000 

1.13 CC03A Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, 
cu greutatea plaselor pîna la 3 kg/mp. 

kg 110,0000 

1.14 RpCJ12A Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T 
de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau caramida, cu suprafețe plane. 

m2 53,7000 

1.15 CN53A Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog m2 53,7000 

1.16 CI06C Placaj din faianța min.8mm cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, 
executate pe suprafețe plane la pereți și stîlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu 
rosturi  alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv 
pentu montarea placajelor. 

m2 53,7000 

  TOTAL Capitolul 4.1. Birou 420 (Chirurg). Pereți   

  Capitolul 4.2. Birou 420 (Chirurg). Tavan   

1.17 CN53A Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog m2 22,0000 

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

m2 22,0000 

1.19 CF17C Diverse lucrări strat de impaslitură din fibra de sticla aplicat pe suprafața 
elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. 

m2 22,0000 

1.20 CF57A Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe 
suprafețele tavanelor 

m2 22,0000 

1.21 CN53A Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog m2 22,0000 

1.22 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi 
pe  glet existent, executate manual 

m2 22,0000 

  TOTAL Capitolul 4.2. Birou 420 (Chirurg). Tavan   

     

  CMF nr.3   

  Capitolul 1.1. Birou 207 (Sala de școlarizare). Desfaceri și demontări   

1.1 RpCJ35A Desfaceri de finisări interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței 
finisărilor noi (aplicativ) 

m2 81,0000 

1.2 RpCK41C Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fără suport textil, 
mocheta, etc. 

m2 29,0000 

1.3 RpCO56C Demontari: glafuri din lemn la uși m2 2,5000 

1.4 RpEE24A Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare, 
comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la 
distanța). 

buc 3,0000 

  TOTAL Capitolul 1.1. Birou 207 (Sala de școlarizare). Desfaceri și demontari   

  Capitolul 1.2. Birou 207 (Sala de școlarizare). Pardosea   

1.5 CN54A Aplicarea manuală a grundului "Betohgpuht" sau analog m2 29,0000 

1.6 CG56A Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . m2 29,0000 

1.7 CG08A1 Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv 
pervazurile din PVC, în încăperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor  
PVC gr 2,5mm, clasa de rezistență la trafic 33, lipit cu prenadez. 

m2 29,0000 

  TOTAL Capitolul 1.2. Birou 207 (Sala de școlarizare). Pardosea   

  Capitolul 1.3. Birou 207 (Sala de școlarizare). Pereți   

1.8 CF59F Placarea suprafețelor cu un strat de PGC gr. 12,5mm hidrofug cu executarea 
carcasei metalice simple plane, cu înălțimea pînă la 4 m: captuăire glafuri uși 

m2 2,5000 

1.9 CF50B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază 
de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. 

m2 2,5000 

1.10 CF17C Diverse lucrări strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața 
elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. 

m2 2,5000 

1.11 CN53A Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog m2 52,0000 

1.12 CF57A Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe 
suprafețele pereților 

m2 52,0000 

1.13 Pret de piata Cornier din aluminiu pentru finisări m 52,0000 

1.14 CN53A Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog m2 52,0000 

1.15 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi 
pe glet existent, executate manual 

m2 52,0000 

  TOTAL Capitolul 1.3. Birou 207 (Sala de școlarizare). Pereți   

  Capitolul 1.4. Birou 207 (Sala de școlarizare). Tavan   

1.16 CN53A Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog m2 29,0000 

1.17 CF57A Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe 
suprafețele tavanelor 

m2 29,0000 

1.18 CN53A Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog m2 29,0000 

1.19 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi 
pe glet existent, executate manual 

m2 29,0000 

  TOTAL Capitolul 1.4. Birou 207 (Sala de școlarizare). Tavan   



  Capitolul 1.5. Birou 207 (Sala de școlarizare). Tîmplărie   

1.20 CN17A Vopsitorii cu vopsele și emailuri pe bază de rasini alchidice aplicate pe tîmplărie 
din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul . 

m2 4,5000 

  TOTAL Capitolul 1.5. Birou 207 (Sala de școlarizare). Tîmplărie   

  Capitolul 1.6. Birou 207 (Sala de școlarizare). Lucrari diverse   

1.21 CL20A Grile de ventilație gata confectionate din tabla neagră, cu jaluzele reglabile manual,  
vopsite și montate în zidărie.(Grile din PVC 250x250) 

buc 1,0000 

1.22 IzA08F Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic m2 2,0000 

1.23 RpEE14A Înlocuirea întrerupătoarelor unipolare - întrerupător simplu buc 1,0000 

1.24 RpEE17A Înlocuirea prizelor unipolare - priza simplă buc 2,0000 

  TOTAL Capitolul 1.6. Birou 207 (Sala de școlarizare). Lucrări diverse   

  Capitolul 2.1. Birou 212 (Ginecolog). Desfaceri și demontari   

1.25 RpCJ35A Desfaceri de finisări interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței 
finisărilor noi (aplicativ) 

m2 63,0500 

1.26 RpCM33A Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramică. m2 46,9100 

1.27 RpCO56C Demontări: glafuri din lemn la uși m2 2,5000 

1.28 RpEE24A Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare, 
comutatoare, prize pentru desființare sau inlocuire, buton pentru acționare de la 
distanța). 

buc 6,0000 

1.29 RpCG29C Demolarea pereților de zidărie din caramidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din  
beton ușor, caramizi GVP, exclusiv șchela și curățirea caramizilor. 

m3 1,5000 

  TOTAL Capitolul 2.1. Birou 212 (Ginecolog). Desfaceri și demontari   

  Capitolul 2.2. Birou 212 (Ginecolog). Pardosea   

1.30 CN54A Aplicarea manuală a grundului "Betohgpuht" sau analog m2 8,0000 

1.31 CG56A Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . m2 8,0000 

1.32 CG17D Pardoseli din placi de gresie ceramică antiderapantă min.8mm inclusiv stratul 
suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2 . 

m2 8,0000 

  TOTAL Capitolul 2.2. Birou 212 (Ginecolog). Pardosea   

  Capitolul 2.3. Birou 212 (Ginecolog). Pereți   

1.33 CD66A Zidărie din caramidă, format 250 x 120 x 65 mm, la pereți despărțitori armați, cu 
grosimea 1/4 caramidă, cu prepararea manuală a mortarului M-50, î nălțimea 
etajului  pînă la 4 m. 

100m2 0,0900 

1.34 CN54A Aplicarea manuală a grundului "Betohgpuht" sau analog m2 11,4000 

1.35 RpCJ12A Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T 
de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau caramidă, cu suprafețe plane. 

m2 11,4000 

1.36 CF59F Placarea suprafețelor cu un strat de PGC gr. 12,5mm hidrofug cu executarea 
carcasei metalice simple plane, cu înălțimea pînă la 4 m: căptușire uși 

m2 2,1000 

1.37 CN53A Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog m2 45,0000 

1.38 CI06C Placaj din faianța min.8mm cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, 
executate pe suprafețe plane la pereți și stîlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu 
rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv 
pentu montarea placajelor. 

m2 45,0000 

1.39 CN53A Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog m2 44,1100 

1.40 CF50B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază 
de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. 

m2 44,1100 

1.41 Pret de piata Cornier din aluminiu pentru finisări m 44,1100 

1.42 CF17C Diverse lucrări strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața 
elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. 

m2 44,1100 

1.43 CF57A Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe 
suprafețele pereților 

m2 44,1100 

1.44 CN53A Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog m2 44,1100 

1.45 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe 
glet existent, executate manual 

m2 44,1100 

  TOTAL Capitolul 2.3. Birou 212 (Ginecolog). Pereți   

  Capitolul 2.4. Birou 212 (Ginecolog). Tavan   

1.46 CN53A Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog m2 21,4400 

1.47 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe 
suprafețele tavanelor 

m2 21,4400 

1.48 CN53A Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog m2 21,4400 

1.49 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe 
glet existent, executate manual 

m2 21,4400 

  TOTAL Capitolul 2.4. Birou 212 (Ginecolog). Tavan   

  Capitolul 2.5. Birou 212 (Ginecolog). Tîmplărie   

1.50 CN16B Vopsitorii cu lacuri și vopsele pe bază de ulei aplicate pe tîmplărie din lemn, 
executate cu un strat de vopsea de ulei și un strat de lac de ulei pe tîmplărie de 
stejar. 

m2 9,2400 

  TOTAL Capitolul 2.5. Birou 212 (Ginecolog). Tîmplărie   

  Capitolul 2.6. Birou 212 (Ginecolog). Lucrări diverse   

1.51 CL20A Grile de ventilație gata confectionate din tabla neagră, cu jaluzele reglabile manual, 
vopsite și montate în zidărie.(Grile din PVC 250x250) 

buc 2,0000 

1.52 IzA08F Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic m2 2,0000 

1.53 RpEE14A Înlocuirea întrerupătoarelor unipolare - întrerupător simplu buc 2,0000 



1.54 RpEE17A Înlocuirea prizelor unipolare - priza simplă buc 4,0000 

  TOTAL Capitolul 2.6. Birou 212 (Ginecolog). Lucrări diverse   

  Capitolul 3.1. Birou 214 (Munoprofilaxie). Desfaceri și demontări   

1.55 RpCJ35A Desfaceri de finisări interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderentei 
finisarilor noi (aplicativ) 

m2 81,5500 

1.56 RCsO56A Demontări: tîmplărie din lemn (uși). m2 4,2000 

1.57 RpCM33A Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramică. m2 4,7000 

1.58 RpEE24A Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare, 
comutatoare, prize pentru desființare sau inlocuire, buton pentru acționare de la 
distanța). 

buc 9,0000 

1.59 RpCB18F Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu. m3 0,5000 

  TOTAL Capitolul 3.1. Birou 214 (Munoprofilaxie). Desfaceri și demontări   

  Capitolul 3.2. Birou 214 (Munoprofilaxie). Pardosea   

1.60 CN54A Aplicarea manuală a grundului "Betohgpuht" sau analog m2 2,0000 

1.61 RpCK43A Reparația pardoselilor din placi ceramice prin înlocuirea plăcilor pe adeziv, de 
dimensiune: pînă la 40х40 cm. 

m2 2,0000 

  TOTAL Capitolul 3.2. Birou 214 (Munoprofilaxie). Pardosea   

  Capitolul 3.3. Birou 214 (Munoprofilaxie). Pereți   

1.62 CN53A Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog m2 2,7000 

1.63 CI06C4 Placaj din faianța min.8mm cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, 
executate pe suprafețe plane la pereți și stîlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu 
rosturi  alternante, în încăperi cu suprafața mai mică de 10 mp (inclusiv), fixate cu 
adeziv pentu montarea placajelor. 

m2 2,7000 

1.64 Pret de piata Cornier de protecție colț, la placări din gresie ceramică, din masă plastic m 10,0000 

1.65 CN53A Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog m2 43,8000 

1.66 CF50B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază 
de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. 

m2 43,8000 

1.67 Pret de piata Cornier din aluminiu pentru finisări m 43,8000 

1.68 CF17C Diverse lucrări strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața 
elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. 

m2 43,8000 

1.69 CF57A Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe 
suprafețele pereților 

m2 43,8000 

1.70 CN53A Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog m2 43,8000 

1.71 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi 
pe glet existent, executate manual 

m2 43,8000 

  TOTAL Capitolul 3.3. Birou 214 (Munoprofilaxie). Pereti   

  Capitolul 3.4. Birou 214 (Munoprofilaxie). Tavan   

1.72 CN53A Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog m2 37,7500 

1.73 CF52B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază 
de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului. 

m2 37,7500 

1.74 CF17C Diverse lucrări strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața 
elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. 

m2 37,7500 

1.75 CF57A Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe 
suprafețele tavanelor 

m2 37,7500 

1.76 CN53A Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog m2 37,7500 

1.77 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi 
pe glet existent, executate manual 

m2 37,7500 

  TOTAL Capitolul 3.4. Birou 214 (Munoprofilaxie). Tavan   

  Capitolul 3.5. Birou 214 (Munoprofilaxie). Tîmplărie   

1.78 CK25A Uși confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile 
necesare ușilor montate în zidărie de orice natura la construcții cu înălțimea pînă la 
35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pînă la 7 mp inclusiv. 

m2 2,1000 

  TOTAL Capitolul 3.5. Birou 214 (Munoprofilaxie). Tîmplărie   

  Capitolul 3.6. Birou 214 (Munoprofilaxie). Lucrări diverse   

1.79 CL20A Grile de ventilatie gata confecționate din tabla neagră, cu jaluzele reglabile manual, 
vopsite și montate în zidărie. (Grile din PVC 250x250) 

buc 4,0000 

1.80 IzA08F Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic m2 3,0000 

1.81 RpEE14A Înlocuirea întrerupătoarelor unipolare - întrerupător simplu buc 3,0000 

1.82 RpEE17A Înlocuirea prizelor unipolare - priza simplă buc 6,0000 

  TOTAL Capitolul 3.6. Birou 214 (Munoprofilaxie). Lucrări diverse   

  Capitolul 4.1. Sterilizarea (3 birouri+Hol). Desfaceri și demontări   

1.83 RpCJ35A Desfaceri de finisari interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței 
finisărilor noi (aplicativ) 

m2 121,3800 

1.84 RpCK41C Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fără suport textil, 
mocheta, etc. 

m2 14,7300 

1.85 RCsO56A Demontări: tîmplărie din lemn (uși). m2 6,3000 

1.86 RpCO56C Demontări: glafuri din lemn la uși m2 5,0000 

1.87 RpCM33A Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramică. m2 67,1100 

1.88 RpEE24A Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare, 
comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la 
distanța). 

buc 9,0000 



1.89 RpCG29C Demolarea pereților de zidărie din caramidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din  
beton ușor, caramizi GVP, exclusiv șchela și curățirea caramizilor. 

m3 1,5000 

1.90 RpSC05A Demontarea unui lavoar de faianța, inclusiv accesoriile. buc 1,0000 

1.91 RpSC11A Demontarea unui spălător pentru vase cu picurator, din tabla emailata sau inox. buc 1,0000 

1.92 RpSD03A Demontarea unei baterii stative, avînd diametru de 1/2". buc 1,0000 

1.93 RpSA04A Demontarea țevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existentă în 
interiorul clădirii, la legături, coloane, sau conducte de distribuție, avînd diametru de 
12 mm - 50 mm. 

m 12,5000 

1.94 RpIA48A k=0.5 Demontarea boilerului (doar manopera) buc 1,0000 

1.95 RpEG17D Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celulă, pupitru. buc 2,0000 

  TOTAL Capitolul 4.1. Sterilizarea (3 birouri+Hol). Desfaceri ți demontări   

  Capitolul 4.2. Sterilizarea (3 birouri+Hol). Pardosea   

1.96 CN54A Aplicarea manuală a grundului "Betohgpuht" sau analog m2 8,0000 

1.97 CG56A Sapă din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . m2 8,0000 

1.98 CN53A Grunduirea suprafețelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog m2 8,0000 

1.99 CG17D1 Pardoseli din placi de gresie ceramică antiderapantă min.8mm (600x600mm) 
inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici 
de 16 m2. 

m2 8,0000 

  TOTAL Capitolul 4.2. Sterilizarea (3 birouri+Hol). Pardosea   

  Capitolul 4.3. Sterilizarea (3 birouri+Hol). Pereți   

1.100 CD66A Zidărie din caramidă, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti desparțitori armați, cu 
grosimea 1/4 caramidă, cu prepararea manuală a mortarului M-50, î nălțimea 
etajului  pînă la 4 m. 

100m2 0,2200 

1.101 CN54A Aplicarea manuală a grundului "Betohgpuht" sau analog m2 22,0000 

1.102 RpCJ12A Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T 
de  2 cm grosime medie, la pereți din beton sau caramidă, cu suprafețe plane. 

m2 44,0000 

1.103 CF59F Placarea suprafețelor cu un strat de PGC gr. 12,5mm hidrofug cu executarea 
carcasei metalice simple plane, cu înălțimea pînă la 4 m: captușire glafuri uși 

m2 5,0000 

1.104 CN53A Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog m2 175,8000 

1.105 CI06C Placaj din faianța min.8mm cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, 
executate pe suprafețe plane la pereți și stîlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu 
rosturi  alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv 
pentu montarea placajelor. 

m2 4,5000 

1.106 Pret de piata Cornier de protecție colț, la plăcari din gresie ceramică, din masă plastică m 9,0000 

1.107 CF50B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază 
de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. 

m2 131,3000 

1.108 Pret de piata Cornier din aluminiu pentru finisări m 131,3000 

1.109 CF17C Diverse lucrări strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața 
elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. 

m2 131,3000 

1.110 CF57A Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe 
suprafețele pereților 

m2 171,3000 

1.111 CN53A Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog m2 171,3000 

1.112 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi 
pe glet existent, executate manual 

m2 171,3000 

1.113 CK07A Placaj de 20 cm lațime din MDF montate la pereți m 7,5000 

  TOTAL Capitolul 4.3. Sterilizarea (3 birouri+Hol). Pereți   

  Capitolul 4.4. Sterilizarea (3 birouri+Hol). Tavan   

1.114 CN53A Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog m2 46,3300 

1.115 CF57A Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe 
suprafețele tavanelor 

m2 46,3300 

1.116 CN53A Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog m2 46,3300 

1.117 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi 
pe glet existent, executate manual 

m2 46,3300 

  TOTAL Capitolul 4.4. Sterilizarea (3 birouri+Hol). Tavan   

  Capitolul 4.5. Sterilizarea (3 birouri+Hol). Tîmplărie   

1.118 CK25A Uși confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile 
necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea pînă la 
35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pînă la 7 mp inclusiv. 

m2 4,2000 

  TOTAL Capitolul 4.5. Sterilizarea (3 birouri+Hol). Tîmplărie   

  Capitolul 4.6. Sterilizarea (3 birouri+Hol). Lucrări diverse   

1.119 CL20A Grile de ventilație gata confecționate din tabla neagră, cu jaluzele reglabile manual, 
vopsite și montate în zidărie. (Grile din PVC 250x250) 

buc 3,0000 

1.120 IzA08F Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic m2 3,0000 

1.121 RpEG05A Dulap metalic de distribuție electrică (9 module) buc 1,0000 

1.122 RpEE01C Înterupătoare automate unipolare, bipolare sau tripolare pachet 10-63 A, montate în 
cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu. 

buc 9,0000 

1.123 RpEE14A Înlocuirea întrerupătoarelor unipolare - întrerupător simplu buc 3,0000 

1.124 RpEE17A Înlocuirea prizelor unipolare - priza simplă buc 3,0000 

1.125 RpEE17A Înlocuirea prizelor bipolare - priza dublă buc 3,0000 

  TOTAL Capitolul 4.6. Sterilizarea (3 birouri+Hol). Lucrări diverse   

  Capitolul 4.7. Sterilizarea (3 birouri+Hol). Sistema A1, T3   



1.126 SA20A Țeava din material plastic îmbinată prin sudură prin electrofuziune, în conducte de 
legatură la obiecte sanitare la clădiri de locuit și social culturale, avînd diametrul de 
20 mm. (Teava PPR PN10) 

m 12,0000 

1.127 Pret de piata Cot cu fix 20 x 1/2" buc 4,0000 

1.128 SD19A Robinet bilă, avînd diametrul 3/4". buc 4,0000 

1.129 SA37B Brațară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa, din otel sau PVC montată  
prin incastrare, conductele avînd diametrul de 3/4". 

buc 8,0000 

1.130 SF05C Spălarea instalației de apă rece sau caldă, executată din țevi din material plastic,  
avînd diametrul de 20-75 mm. 

m 12,0000 

1.131 SF01C Efectuarea probei de etanșare la presiune a instalației de apă caldă sau rece 
executată din țeava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avînd 
diametrul de 16-110 mm. 

m 12,0000 

1.132 SF02C Efectuarea probei de funcționare a instalației de apă rece executată cu țeava din  
policlorură de vinil tip greu sau material plastic, avînd diametrul de 16 - 110 mm. 

10 m 1,2000 

  TOTAL Capitolul 4.7. Sterilizarea (3 birouri+Hol). Sistema A1, T3   

  Capitolul 4.8. Sterilizarea (3 birouri+Hol). Canalizare   

1.133 SB08C Țeava din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, 
montată aparent sau îngropat sub pardoseala, avînd diametrul de 50 mm. 

m 6,0000 

1.134 SA37F Brațară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă, din oțel sau PVC montată  
prin incastrare, conductele avînd diametrul de 2". (Colier metalic cu cauciuc și diblu 
(set) dn 50) 

buc 4,0000 

1.135 SB09C Piesa de legatură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de 
cauciuc, avînd diametrul de 50 mm. (Cot PVC dn 50x90*) 

buc 4,0000 

1.136 SF04A Efectuarea probei de etanseitate și funcționare a instalației de canalizare executata  
din tuburi de fontă, pentru scurgere, țeava de policlorura de vinil, neplastifiată, tip 
ușor sau din material plastic, fontă ductilă țeava avînd diametrul de pînă la 100 mm 
inclusiv. 

10 m 0,6000 

  TOTAL Capitolul 4.8. Sterilizarea (3 birouri+Hol). Canalizare   

  Capitolul 4.9. Sterilizarea (3 birouri+Hol). Obiecte sanitare   

1.137 SC04C Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, avînd 
țeava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal. 

buc 2,0000 

1.138 SD04A Baterie amestecatoare cu braț basculant stativa pentru lavoar sau spălător, 
indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapați, avînd diametrul de 
1/2". 

Buc 2,0000 

1.139 RpSD20A Montarea robinetului de reglaj, drept sau colțar, montat înaintea armaturii de la 
obiectele sanitare, avînd diametrul de 3/8" - 1/2". 

Buc 4,0000 

  TOTAL Capitolul 4.9. Sterilizarea (3 birouri+Hol). Obiecte sanitare   

  Capitolul 5.1. Radiologia (4 birouri). Desfaceri și demolări   

1.140 RpCJ35A Desfaceri de finisări interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței 
finisărilor noi (aplicativ) 

m2 195,0000 

1.141 RCsO56A Demontări: tîmplărie din lemn (uși). m2 13,9200 

1.142 RpCO56C Demontări: glafuri din lemn la uși m2 7,5000 

1.143 RpCM33A Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramică. m2 12,0000 

1.144 RpVA35A Demontarea canalelor de ventilație din tabla neagră, zincată sau aliminiu, avînd 
perimetrul secțiunii rectangulare sau circulare de  250 - 700 mm. 

m2 5,0000 

1.145 RpVA35D Demontarea canalelor de ventilație din tabla neagră, zincată sau aliminiu, avînd 
perimetrul secțiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm. 

m2 12,0000 

1.146 RpEE24A Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare, 
comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la 
distanța). 

buc 8,0000 

1.147 RpCG29C Demolarea pereților de zidărie din caramidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din  
beton ușor, caramizi GVP, exclusiv șchela și curățirea caramizilor. 

m3 5,0000 

1.148 RpEG17D Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celulă, pupitru. buc 1,0000 

  TOTAL Capitolul 5.1. Radiologia (4 birouri). Desfaceri și demolări   

  Capitolul 5.2. Radiologia (4 birouri). Pardosea   

1.149 CN53A Grunduirea suprafețelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog m2 55,7100 

1.150 CG08A1 Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curățate, inclusiv 
plintele  din PVC, în încăperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor 
PVC gr 2,5mm, clasa de rezistențî la trafic 33, lipit cu prenadez. 

m2 55,7100 

  TOTAL Capitolul 5.2. Radiologia (4 birouri). Pardosea   

  Capitolul 5.3. Radiologia (4 birouri). Pereți   

1.151 CD66A Zidărie din caramidă, format 250 x 120 x 65 mm, la pereți despărțitori armați, cu 
grosimea 1/4 caramidă, cu prepararea manuală a mortarului M-50, î nălțimea 
etajului pînă la 4 m. 

100m2 0,4400 

1.152 CN54A Aplicarea manuală a grundului "Betohgpuht" sau analog m2 44,0000 

1.153 RpCJ12A Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T 
de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau caramidă, cu suprafețe plane. 

m2 88,0000 

1.154 CF59F Placarea suprafețelor cu un strat de PGC gr. 12,5mm hidrofug cu executarea 
carcasei metalice simple plane, cu înălțimea pănă la 4 m: captușire glafuri uși 

m2 7,5000 

1.155 CN53A Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog m2 201,7200 

1.156 CI06C Placaj din faianța min.8mm cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, 
executate pe suprafețe plane la pereți și stîlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu 
rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv 
pentu montarea placajelor. 

m2 9,0000 

1.157 Pret de piata Cornier de protecție colț, la placări din gresie ceramică, din masă plastic m 18,0000 



1.158 CF50B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază 
de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. 

m2 192,7200 

1.159 Pret de piata Cornier din aluminiu pentru finisări m 192,7200 

1.160 CF17C Diverse lucrări strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața 
elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. 

m2 192,7200 

1.161 CF57A Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe 
suprafețele pereților 

m2 192,7200 

1.162 CN53A Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog m2 192,7200 

1.163 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi 
pe glet existent, executate manual 

m2 192,7200 

  TOTAL Capitolul 5.3. Radiologia (4 birouri). Pereți   

  Capitolul 5.4. Radiologia (4 birouri). Tavan   

1.164 CN53A Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog m2 68,5000 

1.165 CF52B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază 
de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului. 

m2 68,5000 

1.166 CF17C Diverse lucrări strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața 
elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. 

m2 68,5000 

1.167 CF57A Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe 
suprafețele tavanelor 

m2 68,5000 

1.168 CN53A Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog m2 68,5000 

1.169 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi 
pe glet existent, executate manual 

m2 68,5000 

  TOTAL Capitolul 5.4. Radiologia (4 birouri). Tavan   

  Capitolul 5.5. Radiologia (4 birouri). Tîmplărie   

1.170 CK03A Uși din MDF interioare într-un canat, montate pe ghermele existente la construcții 
cu înălțimi pînă la 35 m. 

m2 11,0000 

1.171 CK25A Uși confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile 
necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea pînă la 
35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pînă la 7 mp inclusiv. 

m2 0,5400 

  TOTAL Capitolul 5.5. Radiologia (4 birouri). Tîmplărie   

  Capitolul 5.6. Radiologia (4 birouri). Lucrări diverse   

1.172 CL20A Grile de ventilație gata confecționate din tabla neagră, cu jaluzele reglabile manual, 
vopsite și montate în zidărie.(Grile din PVC 250x250) 

buc 4,0000 

1.173 IzA08F Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic m2 4,0000 

1.174 RpEE14A Înlocuirea întrerupătoarelor unipolare - întrerupător simplu buc 4,0000 

1.175 RpEE17A Înlocuirea prizelor bipolare - priza dublă buc 4,0000 

  TOTAL Capitolul 5.6. Radiologia (4 birouri). Lucrări diverse   

  Capitolul 5.7. Radiologia (4 birouri). Sistema A1, T3   

1.176 SA20A Țeava din material plastic îmbinată prin sudură prin electrofuziune, în conducte de 
legatură la obiecte sanitare la clădiri de locuit și social culturale, avînd diametrul de 
20 mm. (Țeava PPR PN10) 

m 30,0000 

1.177 Pret de piata Cot cu fix 20 x 1/2" buc 8,0000 

1.178 SD19A Robinet bilă, avînd diametrul 3/4". buc 4,0000 

1.179 SA37B Brațară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă, din oțel sau PVC montată  
prin incastrare, conductele avînd diametrul de 3/4". 

buc 12,0000 

1.180 SF05C Spălarea instalației de apă rece sau caldă, executată din țevi din material plastic, 
avînd diametrul de 20-75 mm. 

m 30,0000 

1.181 SF01C Efectuarea probei de etanșare la presiune a instalației de apă caldă sau rece 
executată din țeavă din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avînd 
diametrul de 16-110 mm. 

m 30,0000 

1.182 SF02C Efectuarea probei de funcționare a instalației de apă rece executată cu țeavă din  
policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avînd diametrul de 16 - 110 mm. 

10 m 3,0000 

  TOTAL Capitolul 5.7. Radiologia (4 birouri). Sistema A1, T3   

  Capitolul 5.8. Radiologia (4 birouri). Canalizare   

1.183 SB08C Țeava din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, 
montată aparent sau îngropat sub pardoseală, avînd diametrul de 50 mm. 

m 15,0000 

1.184 SA37F Brațară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă, din oțel sau PVC montată  
prin incastrare, conductele avînd diametrul de 2". (Colier metalic cu cauciuc și diblu 
(set) dn 50) 

buc 8,0000 

1.185 SB09C Piesă de legătură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de 
cauciuc, avînd diametrul de 50 mm. (Cot PVC dn 50x90*) 

buc 8,0000 

1.186 SB10C Piesa de legatură (ramificație simpla) din material plastic pentru canalizare, 
îmbinate  cu garnitura de cauciuc, avînd diametrul de 50 mm. (Ramificație PVC dn 
50/50x45*) 

buc 4,0000 

1.187 SF04A Efectuarea probei de etanseitate și funcționare a instalației de canalizare executată  
din tuburi de fontă, pentru scurgere, țeava de policlorura de vinil, neplastifiată, tip 
ușor sau din material plastic, fonta ductila țeava avînd diametrul de pînă la 100 mm 
inclusiv. 

10 m 1,5000 

  TOTAL Capitolul 5.8. Radiologia (4 birouri). Canalizare   

  Capitolul 5.9. Radiologia (4 birouri). Obiecte sanitare   

1.188 SC04C Lavoar din semiporțelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, avînd 
țeava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal. 

buc 4,0000 

1.189 SD04A Baterie amestecatoare cu braț basculant stativa pentru lavoar sau spălător, 
indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, avînd diametrul de 

buc 4,0000 



1/2". 

1.190 RpSD20A Montarea robinetului de reglaj, drept sau colțar, montat înaintea armaturii de la 
obiectele sanitare, avînd diametrul de 3/8" - 1/2". 

buc 8,0000 

  TOTAL Capitolul 5.9. Radiologia (4 birouri). Obiecte sanitare   

  Capitolul 6. Reparația părtilor laterale a treptelor scării (et.1-et.5)   

1.191 RpCH31B Montarea și demontarea șchelei pentru lucrări de construcții - șchela metalică 
tubulară pentru lucrări interioare și exterioare peste 7 m înălțime executată din bile 
manele inclusiv streasina de protecție din PFL sau plasa de protectie cu toate 
materialele de prindere, ancorare și rigidizare a șchelei de elementele construcției. 

m2 79,8000 

1.192 RpCJ35A Desfaceri de finisări interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței 
finisărilor noi (aplicativ) 

m2 26,9000 

1.193 CN53A Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog m2 26,9000 

1.194 CF50B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază 
de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. 

m2 26,9000 

1.195 CF17C Diverse lucrari strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața 
elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. 

m2 26,9000 

1.196 Pret de piata Cornier din aluminiu pentru finisări m 35,5000 

1.197 CF57A Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe 
suprafețele pereților 

m2 26,9000 

1.198 CN53A Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog m2 26,9000 

1.199 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi 
pe glet existent, executate manual 

m2 26,9000 

  TOTAL Capitolul 6. Reparația părților laterale a treptelor scării (et.1-et.5)   

  Capitolul 7. Lucrări diverse   

1.200 TsH92B Încărcarea în auto: gunoi t 25,0000 

1.201 TsI50B5 Transportarea pamîntului cu autobasculanța la distanța de 15 km. t 25,0000 

  TOTAL Capitolul 7. Lucrări diverse   

     

  CCD   

  Capitolul 1.1. Birou 101. Desfaceri și demontări   

1.1 RpCK41C Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fără suport textil, 
mocheta, etc. 

m2 12,0000 

1.2 RpCJ35A Desfaceri de finisări interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței 
finisărilor noi (aplicativ) 

m2 45,5300 

1.3 RpCO56C Demontări: glafuri din lemn la uși m2 1,5000 

1.4 RpEE24A Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare, 
comutatoare, prize pentru desfiintare sau înlocuire, buton pentru acționare de la 
distanța). 

buc 4,0000 

  TOTAL Capitolul 1.1. Birou 101. Desfaceri și demontări   

  Capitolul 1.2. Birou 101. Pardosea   

1.5 CN53A Prelucrarea suprafețelor cu soluție antimucegai "Dragon" sau analog m2 12,0000 

1.6 CN54A Aplicarea manuală a grundului "Betohgpuht" sau analog m2 12,0000 

1.7 CG56A Sapă din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . m2 12,0000 

1.8 CN53A Grunduirea suprafețelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog m2 12,0000 

1.9 CG08A1 Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv 
plintele  din PVC, în încăperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor 
PVC gr 2,5mm, clasa de rezistență la trafic 33, lipit cu prenadez. 

m2 12,0000 

  TOTAL Capitolul 1.2. Birou 101. Pardosea   

  Capitolul 1.3. Birou 101. Pereți   

1.10 CF59F Placarea suprafețelor cu un strat de PGC gr. 12,5mm hidrofug cu executarea 
carcasei metalice simple plane, cu înălțimea pînă la 4 m: captușire glafuri uși 

m2 1,5000 

1.11 CN53A Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog m2 1,5000 

1.12 CF50B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază 
de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. 

m2 1,5000 

1.13 CF17C Diverse lucrări strat de împaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața 
elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. 

m2 1,5000 

1.14 CN53A Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog m2 33,5300 

1.15 Pret de piata Cornier din aluminiu pentru finisări m 33,5300 

1.16 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe 
suprafeăele pereăilor 

m2 33,5300 

1.17 CN53A Grunduirea suprafeăelor interioare a pereăilor cu "Supraton" sau analog m2 33,5300 

1.18 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi 
pe glet existent, executate manual 

m2 33,5300 

  TOTAL Capitolul 1.3. Birou 101. Pereți   

  Capitolul 1.4. Birou 101. Tavan   

1.19 CN53A Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog m2 12,0000 

1.20 CF57A Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe 
suprafețele tavanelor 

m2 12,0000 

1.21 CN53A Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog m2 12,0000 

1.22 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi 
pe glet existent, executate manual 

m2 12,0000 

  TOTAL Capitolul 1.4. Birou 101. Tavan   



  Capitolul 1.5. Birou 101. Lucrări diverse   

1.23 CL20A Grile de ventilație gata confecționate din tabla neagră, cu jaluzele reglabile manual, 
vopsite și montate în zidărie. (Grile din PVC 250x250) 

buc 1,0000 

1.24 IzA08F Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic m2 1,0000 

1.25 RpEE14A Înlocuirea întrerupătoarelor unipolare - întrerupător simplu buc 1,0000 

1.26 RpEE17A Înlocuirea prizelor unipolare - priza simplă buc 3,0000 

  TOTAL Capitolul 1.5. Birou 101. Lucrări diverse   

  Capitolul 2.1. Birou 103 (Depozit farmaceutic). Desfaceri și demontări   

1.27 RpCK41C Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fără suport textil, 
mocheta, etc. 

m2 25,6700 

1.28 RpCJ35A Desfaceri de finisări interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței 
finisărilor noi (aplicativ) 

m2 164,8500 

1.29 RpEE24A Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare, 
comutătoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la 
distanță). 

buc 4,0000 

  TOTAL Capitolul 2.1. Birou 103 (Depozit farmaceutic). Desfaceri și demontări   

  Capitolul 2.2. Birou 103 (Depozit farmaceutic). Pardosea   

1.30 CN53A Prelucrarea suprafețelor cu soluție antimucegai "Dragon" sau analog m2 25,6700 

1.31 CN54A Aplicarea manuală a grundului "Betohgpuht" sau analog m2 25,6700 

1.32 CG56A Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . m2 25,6700 

1.33 CN53A Grunduirea suprafețelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog m2 25,6700 

1.34 CG17D Pardoseli din plăci de gresie ceramica antiderapantă min.8mm inclusiv stratul 
suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2 . 

m2 25,6700 

1.35 CI14A Elemente liniare din plăci din gresie ceramică aplicate cu adeziv. m 19,0000 

  TOTAL Capitolul 2.2. Birou 103 (Depozit farmaceutic). Pardosea   

  Capitolul 2.3. Birou 103 (Depozit farmaceutic). Pereți   

1.36 CN53A Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog m2 18,6000 

1.37 CF50B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază 
de ipsos, la pereți și pereți desparțitori, preparare manuală a mortarului. 

m2 18,6000 

1.38 CF17C Diverse lucrări strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața 
elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. 

m2 18,6000 

1.39 Pret de piata Cornier din aluminiu pentru finisări m 18,6000 

1.40 CN53A Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog m2 110,6000 

1.41 CF57A Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe 
suprafețele pereților 

m2 110,6000 

1.42 CN53A Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog m2 110,6000 

1.43 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi 
pe glet existent, executate manual 

m2 110,6000 

  TOTAL Capitolul 2.3. Birou 103 (Depozit farmaceutic). Pereți   

  Capitolul 2.4. Birou 103 (Depozit farmaceutic). Tavan   

1.44 CN53A Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog m2 54,2500 

1.45 CF57A Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe 
suprafețele tavanelor 

m2 54,2500 

1.46 CN53A Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog m2 54,2500 

1.47 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi 
pe glet existent, executate manual 

m2 54,2500 

  TOTAL Capitolul 2.4. Birou 103 (Depozit farmaceutic). Tavan   

  Capitolul 2.5. Birou 103 (Depozit farmaceutic). Tîmplărie   

1.48 CN17A Vopsitorii cu vopsele și emailuri pe bază de rasini alchidice aplicate pe tîmplărie 
din  lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul . 

m2 4,5000 

  TOTAL Capitolul 2.5. Birou 103 (Depozit farmaceutic). Tîmplărie   

  Capitolul 2.6. Birou 103 (Depozit farmaceutic). Lucrări diverse   

1.49 IzA08F Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic m2 2,0000 

1.50 RpEE14A Înlocuirea întrerupătoarelor unipolare - întrerupător simplu buc 2,0000 

1.51 RpEE17A Înlocuirea prizelor unipolare - priza simplă buc 2,0000 

1.52 RpEE17A Înlocuirea prizelor bipolare - priza dublă buc 2,0000 

  TOTAL Capitolul 2.6. Birou 103 (Depozit farmaceutic). Lucrări diverse   

  Capitolul 3. Birou etaj 6 (Sef sectia statistica) - Teracota lavoar   

1.53 CN53A Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog m2 1,5000 

1.54 CI06C4 Placaj din faianța min.8mm cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, 
executate pe suprafețe plane la pereți și stîlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu 
rosturi  alternante, în încăperi cu suprafața mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu 
adeziv pentu montarea placajelor. 

m2 1,5000 

1.55 Pret de piata Cornier de protecție colț, la plăcări din gresie ceramică, din masa plastic m 1,5000 

  TOTAL Capitolul 3. Birou etaj 6 (Sef sectia statistica)-Teracota lavoar   

  Capitolul 4.1. Birou 006 (Traumatologie). Desfaceri și demontări   

1.56 RpCK41C Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fără suport textil, 
mocheta, etc. 

m2 14,0000 

1.57 RpCJ35A Desfaceri de finisari interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței 
finisarilor noi (aplicativ) 

m2 56,7500 



1.58 RpEE24A Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare, 
comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la 
distanță). 

buc 2,0000 

  TOTAL Capitolul 4.1. Birou 006 (Traumatologie). Desfaceri și demontări   

  Capitolul 4.2. Birou 006 (Traumatologie). Pardosea   

1.59 CN53A Prelucrarea suprafețelor cu soluție antimucegai "Dragon" sau analog m2 14,0000 

1.60 CN54A Aplicarea manuală a grundului "Betohgpuht" sau analog m2 14,0000 

1.61 CG56A Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . m2 14,0000 

1.62 CN53A Grunduirea suprafețelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog m2 14,0000 

1.63 CG08A1 Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curățate, inclusiv 
plintele  din PVC, în încăperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor 
PVC gr 2,5mm, clasa de rezistență la trafic 33, lipit cu prenadez. 

m2 14,0000 

  TOTAL Capitolul 4.2. Birou 006 (Traumatologie). Pardosea   

  Capitolul 4.3. Birou 006 (Traumatologie). Pereți   

1.64 CN54A Aplicarea manuală a grundului "Betohgpuht" sau analog m2 12,0000 

1.65 RpCJ12A Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T 
de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau caramidă, cu suprafețe plane. 

m2 12,0000 

1.66 CC03A Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, 
cu greutatea plaselor pînă la 3 kg/mp. 

kg 36,0000 

1.67 CN53A Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog m2 12,0000 

1.68 CF50B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază 
de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. 

m2 12,0000 

1.69 CF17C Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafață 
elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. 

m2 12,0000 

1.70 Pret de piata Cornier din aluminiu pentru finisări m 12,0000 

1.71 CN53A Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog m2 28,6500 

1.72 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe 
suprafețele pereților 

m2 28,6500 

1.73 CN53A Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog m2 28,6500 

1.74 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi 
pe glet existent, executate manual 

m2 28,6500 

  TOTAL Capitolul 4.3. Birou 006 (Traumatologie). Pereți   

  Capitolul 4.4. Birou 006 (Traumatologie). Tavan   

1.75 CN53A Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog m2 14,0000 

1.76 CF57A Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe 
suprafețele tavanelor 

m2 14,0000 

1.77 CN53A Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog m2 14,0000 

1.78 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi 
pe glet existent, executate manual 

m2 14,0000 

  TOTAL Capitolul 4.4. Birou 006 (Traumatologie). Tavan   

  Capitolul 4.5. Birou 006 (Traumatologie). Lucrări diverse   

1.79 RpEE14A Înlocuirea întrerupătoarelor unipolare - întrerupător simplu buc 1,0000 

1.80 RpEE17A Înlocuirea prizelor bipolare - priza dublă buc 1,0000 

  TOTAL Capitolul 4.5. Birou 006 (Traumatologie). Lucrări diverse   

  Capitolul 5.1. Coridor (Traumatologie). Desfaceri și demontări   

1.81 RpCJ35A Desfaceri de finisări interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței 
finisărilor noi (aplicativ) 

m2 33,7000 

  TOTAL Capitolul 5.1. Coridor (Traumatologie). Desfaceri și demontări   

  Capitolul 5.2. Coridor (Traumatologie). Pereți   

1.82 CN53A Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog m2 39,8600 

1.83 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe 
suprafețele pereților 

m2 37,7000 

1.84 CN53A Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog m2 37,7000 

1.85 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi 
pe glet existent, executate manual 

m2 37,7000 

1.86 CI21B Placarea pereților cu plăci din ceramica: dimensiuni 600 x 600 mm. m2 2,1600 

1.87 CK27C Glasvanduri din profile din mase plastice la construcții cu înălțimi pînă la 35 m din  
panouri fixe și foi de uși. 

m2 1,5000 

  TOTAL Capitolul 5.2. Coridor (Traumatologie). Pereți   

  Capitolul 5.3. Coridor (Traumatologie). Tavan   

1.88 CN53A Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog m2 29,5000 

1.89 CF57A Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe 
suprafețele tavanelor 

m2 29,5000 

1.90 CN53A Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog m2 29,5000 

1.91 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi 
pe glet existent, executate manual 

m2 29,5000 

  TOTAL Capitolul 5.3. Coridor (Traumatologie). Tavan   

  Capitolul 6. Reparația scărilor interioare   

1.92 RpCM33B Demontarea placajelor din marmură m2 9,0000 

1.93 RpCM34A Inlocuirea placajului treptelor din placi de marmură pe adeziv: cu grosimea de 20 
mm. 

m2 9,0000 



  TOTAL Capitolul 6. Reparația scărilor interioare   

  Capitolul 7. Lucrări diverse   

1.94 TsH92B Încărcarea în auto: gunoi t 6,0000 

1.95 TsI50B5 Transportarea pamîntului cu autobasculanța la distanșa de 15 km. t 6,0000 

  TOTAL Capitolul 7. Lucrari diverse   

Suma estimativă pentru lotul 1 – 1 057 834 lei 

 

LOTUL 2 – Lucrări de reparație curentă a cabinetului radiologic la CCD din cadrul IMSP AMT 

Botanica 
Nr. Simbol norme 

și Cod resurse 

Denumire lucrări U.M. Volum 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1.1. Cab. radiologic. Desfaceri și demolări   

1.1 RCsO56A Demontări: tîmplărie din lemn (uși). m2 2,0000 

1.2 CK03A Demontare uși din materiale radioprotectoare, montate pe ghermele existente la 

construcții cu înălțimi pînă la 35 m. (2buc, doar manopera, pentru montarea lor 

ulterioară) 

m2 5,0000 

1.3 IB05A k=0,5 Demontare radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avînd pînă la 10 elemente, 

inclusiv. (doar manopera, pentru montarea lor ulterioară) 

buc 4,0000 

1.4 RCsB50A Spargerea golurilor în pereți din beton armat cl. B15-B22. m3 0,2500 

1.5 TsH92B Încărcarea în auto: gunoi t 0,7000 

1.6 TsI50B5 Transportarea pămîntului cu autobasculanța la distanța de 15 km. t 0,7000 

  TOTAL Capitolul 1.1. Cab. radiologic. Desfaceri și demolări   

  Capitolul 1.2. Cab. radiologic. Pardosea   

1.7 CN54A Aplicarea manuală a grundului "Betohgpuht" sau analog m2 42,5500 

1.8 CA02C1 Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi mai mari de 35 m, preparat cu 

centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasic 

(gr.12cm) 

m3 5,5000 

1.9 CC03C Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasă VR 

100x100 4mm) 

kg 85,0000 

1.10 CG01A Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm 

grosime cu fața driscuită fin. 

m2 42,5500 

1.11 CG36B Pardoseli din plăci laminat grosimea min.8mm, clasa de abraziune 33 montale pe 

uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, în 

încăperii mai mica sau egala cu 16 mp . 

m2 42,5500 

  TOTAL Capitolul 1.2. Cab. radiologic. Pardosea   

  Capitolul 1.3. Cab. radiologic. Pereți   

1.12 CD66C Zidărie din cărămidă integră, format 240x115x63 mm, la pereti despărțitori armați, cu 

grosimea 1/2 cărămidă, cu prepararea manuala a mortarului M-50, înălțimea etajului 

pînă la 4 m. 

100m2 0,1100 

1.13 CF18A Placare perete cu plăci din ghips-carton, cu grosimea plăcii de 12,5 mm, aplicată pe 

zidărie de cărămidă, sau b.c.a., în încăperi cu umiditate normală (pe suprafețe 

netede). (Material radioprotector KNAUF Saf Board K762) 

m2 22,0000 

1.14 CF59F Placarea suprafețelor cu un strat de PGC gr. 12,5mm hidrofug cu executarea 

carcasei metalice simple plane, cu înălțimea pînă la 4 m: scafe la țevile de ventilare 

m2 3,0000 

1.15 Pret de piata Cornier din aluminiu pentru finisări m 25,0000 

1.16 CN53A Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog m2 102,5000 

1.17 CF57A Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe 

suprafețele pereților 

m2 100,0000 

1.18 CN53A Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog m2 100,0000 

1.19 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe 

glet existent, executate manual 

m2 100,0000 

1.20 CI06C4 Placaj din faianța min.8mm cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, 

executate pe suprafețe plane la pereți și stîlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi 

alternante, în încăperi cu suprafața mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv 

pentu montarea placajelor. 

m2 2,5000 

1.21 Pret de piata Cornier de protecție colț, la placari din gresie ceramică, din masa plastic m 2,5000 

  TOTAL Capitolul 1.3. Cab. radiologic. Pereți   

  Capitolul 1.4. Cab. radiologic. Tîmplărie   

1.22 CK03A Uși din materiale radioprotectoare, montate pe ghermele existente la construcții cu 

înălțimi pînă la 35 m. (2buc, Doar montarea) 

m2 5,0000 

1.23 CK19A Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi pînă la 

35 m inclusiv avînd suprafața tocului pînă la 3,00 mp inclusiv. (Fereastră cu plumb și 

sticlă radioprotectoare - Dimensiuni sticlă - 1000x800 mm - Echivalent de plumb 2,1 

mm) 

m2 1,0000 

1.24 CK21A Uși confecționate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile și accesoriile necesare m2 1,9000 



  ușilor montate în zidărie de orice natura, la construcții cu înălțimea pînă la 35 m 

inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pînă la 7 mp inclusiv. (Uși cu plumb - 

Dimensiuni - 2100x900 mm - Echivalent de plumb minim 1,0 mm) 

  

1.25 CK11C Vitrine gata confecționate, montate în zidărie de orice natură, cu suprafața între 

7,5-10,0 mp la construcții montate la înălțimi de pînă la 5 m inclusiv, din mase 

plastice. (Vitralii din PVC (perete despărțitor) cu ușa glisanta 2100x900 mm) 

m2 7,5000 

1.26 CK30B Masca pentru radiatoare gata confecționata din PAL melaminat 18mm, inclusiv 

diblurile. 

m2 6,0000 

1.27 CF60A Placarea suprafețelor plane la ferestre în două straturi de PGC cu executarea 

carcasei metalice identice, cu înălţimea pînă la 4 m (Nota: excludem PCG) 

m2 4,5000 

  TOTAL Capitolul 1.4. Cab. radiologic. Tîmplărie   

  Capitolul 1.5. Cab. radiologic. Sistema A1, T3   

1.28 RCsB31A Forarea găurilor străpunse în construcții din beton armat marca pînă la 500 cu 

multe straturi de armare, utilizînd mașina cu foreza-carota diamantată cu diametrul 

de: 20 mm. 

buc 2,0000 

1.29 RpCU07A Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ipsos, după instalații sau consolidări. buc 2,0000 

1.30 SA20A Țeava din material plastic îmbinată prin sudură prin electrofuziune, în conducte de 

legatură la obiecte sanitare la clădiri de locuit ți social culturale, avînd diametrul de 

20 mm. (Țeava PPR PN10) 

m 15,0000 

1.31 Pret de piata Coț cu fix 20 x 1/2" buc 2,0000 

1.32 SD19A Robinet bilă, avînd diametrul 3/4". buc 2,0000 

1.33 SA37B Brațară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă, din oțel sau PVC montată 

prin incastrare, conductele avînd diametrul de 3/4". 

buc 4,0000 

1.34 SF01C Efectuarea probei de etanșare la presiune a instalației de apă caldă sau rece 

executată din țeava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avănd 

diametrul de 16-110 mm. 

m 15,0000 

1.35 Pret de piata Stîngător cu bioxid de carbon ОУ-2 buc 1,0000 

  TOTAL Capitolul 1.5. Cab. radiologic. Sistema A1, T3   

  Capitolul 1.6. Cab. radiologic. Canalizare   

1.36 RCsB31E Forarea găurilor strapunse în construcții din beton armat marca pînă la 500 cu 

multe straturi de armare, utilizînd mașina cu foreza-carota diamantată cu diametrul 

de: 60 mm. 

buc 1,0000 

1.37 RpCU07A Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ipsos, după instalații sau consolidări. buc 1,0000 

1.38 SB08C Țeava din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, 

montată aparent sau ingropat sub pardoseală, avînd diametrul de 50 mm. 

m 3,5000 

1.39 SB09C Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de 

cauciuc, avînd diametrul de 50 mm. (Cot PVC dn 50x90*) 

buc 4,0000 

1.40 SA37F Brațară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă, din oțel sau PVC montată 

prin încastrare, conductele avînd diametrul de 2". (Colier metalic cu cauciuc și 

diblu (set) dn 50) 

buc 2,0000 

  TOTAL Capitolul 1.6. Cab. radiologic. Canalizare   

  Capitolul 1.7. Cab. radiologic. Obiecte sanitare   

1.41 SC04C Lavoar din semiporțelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, avînd 

țeava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal. 

buc 1,0000 

1.42 SD04A Baterie amestecatoare cu braț basculant stativă pentru lavoar sau spalator, indiferent 

de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, avînd diametrul de 1/2". 

buc 1,0000 

1.43 RpSD20A Montarea robinetului de reglaj, drept sau colțar, montat înaintea armaturii de la 

obiectele sanitare, avînd diametrul de 3/8" - 1/2". 

buc 2,0000 

  TOTAL Capitolul 1.7. Cab. radiologic. Obiecte sanitare   

  Capitolul 1.8. Cab. radiologic. Încălzire   

1.44 IC35B Țeava PPR armată sau nearmată, montată, la legatură corpurilor sau aparatelor de 

încălzire, în instalații de încălzire centrală, avînd diametrul exterior de 20,0 mm. 

m 4,0000 

1.45 IC38A Piesa de racordare (Mufa), cu 2 îmbinări, din polipropilenă îmbinate prin polifusiune 

cu țeava din polipropilena armată, avînd diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, 

inclusiv. 

buc 16,0000 

1.46 IB05A Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avînd pînă la 10 elemente, inclusiv. (Doar 

montarea) 

buc 4,0000 

  TOTAL Capitolul 1.8. Cab. radiologic. Încălzire   

  Capitolul 2.1. Birou+Hol. Desfaceri și demolări   

1.47 RCsO56A Demontări: tîmplărie din lemn (uși). m2 2,0000 

1.48 RpCG29C Demolarea pereților de zidărie din cărămidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din 

beton ușor, cărămizi GVP, exclusiv schela și curățirea cărămizilor. 

m3 2,0000 

1.49 RpCK41C Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fără suport textil, mochetă, 

etc. 

m2 31,7000 

1.50 RpCM33A Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramică. m2 3,8300 

1.51 RpSA04A Demontarea țevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta în m 3,0000 



  interiorul clădirii, la legături, coloane, sau conducte de distributie, avînd diametru de 12 
mm - 50 mm. 

  

1.52 TsH92B Încărcarea în auto: gunoi t 5,0000 

1.53 TsI50B5 Transportarea pămîntului cu autobasculanța la distanța de 15 km. t 5,0000 

  TOTAL Capitolul 2.1. Birou+Hol. Desfaceri și demolări   

  Capitolul 2.2. Birou+Hol. Pardosea   

1.54 CN54A Aplicarea manuală a grundului "Betohgpuht" sau analog m2 14,0000 

1.55 CG56A Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . m2 14,0000 

1.56 CG17D Pardoseli din plăci de gresie ceramică antiderapantă min.8mm inclusiv stratul suport din 

mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2 . 

m2 14,0000 

1.57 CI14A Elemente liniare din plăci din gresie ceramică aplicate cu adeziv. m 18,0000 

1.58 CG08A Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curățate, inclusiv pervazurile 

din PVC, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez. 

(Doar montarea) 

m2 21,8000 

  TOTAL Capitolul 2.2. Birou+Hol. Pardosea   

  Capitolul 2.3. Birou+Hol. Pereți   

1.59 CD66C Zidărie din cărămidă, format 250 x 120 x 65 mm, la pereți despărțitori armați, cu grosimea 

1/2 cărămidă, cu prepararea manuală a mortarului M-50, î nălțimea etajului  pînă la 4 m. 

100m2 0,1800 

1.60 CN54A Aplicarea manuală a grundului "Betohgpuht" sau analog m2 36,0000 

1.61 RpCJ12A Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm 

grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane. 

m2 36,0000 

1.62 CN53A Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog m2 36,0000 

1.63 CF50B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de 

ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. 

m2 36,0000 

1.64 CF51B k=2 Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de 

ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. Diferența în  plus 

sau în minis pentru fiecare 1,0 mm se scade 2,0 mm la art. CF50). 

m2 -36,0000 

1.65 CF17C Diverse lucrări strat de impaslitura din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor 

prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. 

m2 36,0000 

1.66 Pret de piata Cornier din aluminiu pentru finisări m 15,0000 

1.67 CF57A Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele 

pereților 

m2 36,0000 

1.68 CN53A Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog m2 102,5000 

1.69 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet 

existent, executate manual 

m2 102,5000 

  TOTAL Capitolul 2.3. Birou+Hol. Pereți   

  Capitolul 2.4. Birou+Hol. Tavan   

1.70 CN53A Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog m2 35,8000 

1.71 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet 

existent, executate manual 

m2 35,8000 

  TOTAL Capitolul 2.4. Birou+Hol. Tavan   

  Capitolul 2.5. Birou+Hol. Tîmplărie   

1.72 CK03A Uși din MDF interioare într-un canat, montate pe ghermele existente la construcții cu  

îinălțimi pînă la 35 m. (1buc, Doar montarea) 

m2 2,0000 

  TOTAL Capitolul 2.5. Birou+Hol. Tîmplărie   

     

Nr. Simbol norme si 
Cod resurse 

Denumire lucrari U.M. Volum 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Lucrări de construcție   

1.1 RpEE24A Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare, 
comutătoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanța). 

buc 5,0000 

1.2 RpEF23A Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele și globurile. buc 4,0000 

1.3 RCsB31A Forarea găurilor străpunse în construcții din beton armat marca pînă la 500 cu multe  
straturi de armare, utilizînd mașina cu foreza-carota diamantată cu diametrul de: 20 mm. 

buc 2,0000 

1.4 RpCU05B1 Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidări, în pereți din  beton 
simplu pînă la 15 cm grosime, pentru executarea străpungerilor mecanizat. 

buc 12,0000 

1.5 RpCU07A Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ipsos, după instalații sau consolidări. buc 14,0000 

1.6 RpCU06C1 Executarea șanturilor de pînă la 5 cm adîncime, în pereți din piatra sau beton armat de 5 x 
50 cm2, pentru executarea mecanizată. 

m 12,0000 

1.7 RpCU07D Matarea șanțurilor în pereți de pînă la 50 cm2, dupa instalații sau consolidări. m 12,0000 

  TOTAL Capitolul 1. Lucrări de construcție   

     



Nr. Simbol norme si 
Cod resurse 

Denumire lucrari U.M. Volum 

1 2 3 4 5 

  Capitol 1. Dulap de distriburie (existent)   

2.1 08-03-526-3 Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, curent pînă  la 
250. 

buc 1,0000 

  TOTAL Capitol 1. Dulap de distriburie (existent)   

  Capitol 2. Dulap de distriburie   

2.2 08-03-572-3 Bloc de comandă de executare tip dulap sau punct de distribuție (dulap), montat pe  
perete, înălțime și lățime, mm, pînă la 600х600. 

buc 1,0000 

2.3 08-03-526-2 Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, curent pînă  la 
100. 

buc 2,0000 

2.4 08-03-526-1 Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, curent pînă  la 
25 A. 

buc 10,0000 

  TOTAL Capitol 2. Dulap de distriburie   

  Capitol 2. Cablu și țevi   

2.5 08-02-148-3 Cablu pînă la 35 kV în țevi, blocuri și cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg. 100m 0,7500 

2.6 Pret de piata Cablu electric ВВГнг LS 4x70mm2 m 75,0000 

2.7 08-02-148-1 Cablu pînă la 35 kV în țevi, blocuri și cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. 100m 2,7500 

2.8 Pret de piata Cablu electric ВВГнг LS 3x4mm2 m 25,0000 

2.9 Pret de piata Cablu electric ВВГнг LS 3x2,5mm2 m 100,0000 

2.10 Pret de piata Cablu electric ВВГнг LS 3x1,5mm2 m 150,0000 

2.11 08-02-396-6 Canal metalic pe pereți, lungime 3 m. 100 m 0,7500 

2.12 Pret de piata Jgheab metalic perforat 100x50x3000mm, inclusiv capacul m 75,0000 

2.13 08-02-409-1 Țeava din vinilplast pe contrucții instalate, pe pereți și coloane, fixare cu scoabe, diametru 
pînă la 25 mm. 

100 m 2,7500 

2.14 Pret de piata Țeava PE d25mm m 275,0000 

  TOTAL Capitol 2. Cablu și țevi   

  Capitol 3. Întrerupătoare și prize   

2.15 08-03-591-2 Întrerupător cu o clapă, tip îngropat, la instalație închisă. 100 buc 0,0600 

2.16 Pret de piata Întrerupător cu 1 clapă buc 6,0000 

2.17 08-03-591-9 Priza de fisa tip îngropat, la instalație inchisă. 100 buc 0,0600 

2.18 Pret de piata Priza dublă buc 6,0000 

2.19 Pret de piata Doze pentru întrerupătoare și prize buc 12,0000 

2.20 Pret de piata Cutii de distribuție buc 4,0000 

  TOTAL Capitol 3. Întrerupătoare și prize   

  Capitol 4. Corpuri de iluminat   

2.21 RpEF02B Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul  de 
susținere (Doar montarea) 

buc 4,0000 

2.22 08-03-594-1 Corp de iluminat instalat separat pe pivoți, cantitate lampi, în corp de iluminat, 1. 100 buc 0,0100 

2.23 Pret de piata Corp de iluminat LED (cu inscripția NU INTRATI) buc 1,0000 

  TOTAL Capitol 4. Corpuri de iluminat   

  Capitol 5. Priză de pămînt   

2.24 08-02-472-3 Conductori de legare la pămînt comuflat în strat de egalizare a pardoselii, din oțel fisie, 
secțiune 100 mm2. 

100 m 0,0500 

2.25 08-02-472-2 Conductori de legare la pămînt: priza de pămînt, orizontală, din oțel fisie, secțiune 160 
mm2. 

100 m 0,1000 

2.26 08-02-471-4 Priză de pămînt, verticală, din oțel rotund, diametru 20 mm. (exclusiv metal) 10 buc 0,3000 

2.27 Pret de piata Armatura d20mm m 15,0000 

  TOTAL Capitol 5. Priză de pămînt   

     

Nr. Simbol norme si 
Cod resurse 

Denumire lucrari U.M. Volum 

1 2 3 4 5 

  Capitol 1. Dulap de distriburie (existent)   

3.1 Preț de piață Întrerupător automat ВА88-33 160A buc 1,0000 

  TOTAL Capitol 1. Dulap de distriburie (existent)   

  Capitol 2. Dulap de distriburie   

3.2 Preț de piață Dulap electric ЩМП-3-0 buc 1,0000 

3.3 Preț de piață Întrerupător de sarcina ВН-32 3P 160A buc 1,0000 

3.4 Preț de piață Întrerupător aut.diferențial АВДТ32 1P+N С40А 30mA buc 1,0000 

3.5 Preț de piață Întrerupător aut.diferențial АВДТ32 1P+N С20А 30mA buc 1,0000 

3.6 Preț de piață Întrerupător aut.diferențial АВДТ32 1P+N С16А 30mA buc 3,0000 

3.7 Preț de piață Întrerupător automat ВА47-29 1P C10A buc 3,0000 



3.8 Preț de piață Întrerupător automat ВА47-29 1P B10A buc 3,0000 

  TOTAL Capitol 2. Dulap de distriburie   

     

     

Nr. Simbol norme si 
Cod resurse 

Denumire lucrari U.M. Volum 

1 2 3 4 5 

  Capitol 1. Ventilarea   

1.1 VA21A Montarea canalelor de ventilație la înălțimea de la podea pînă la 3 m, din tablă zincată, de 
0,55 mm grosime, avînd perimetrul pînă la 600 mm. 

m2 25,0000 

1.2 IzH04A Izolarea conductelor cu saltele din vată de sticlă pe carton ondulat tip SCO sau cu saltele 
din vata minerală tip P cusute pe carton ondulat tip SCO, gata confecționate, avînd 
grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație sub 
35 cm, inclusiv. 

m2 15,0000 

1.3 VC34B Confecționarea și montarea dispozitivului de susținere și ancorare, pentru aparate, canale, 
piese speciale etc. din oțel profilat, avînd greutatea pe bucată de 5-10 kg. (ELEMENTE 
DE FIXARE) 

kg 10,0000 

1.4 Preț de piață BANDA DIN ALUMINIU m 90,0000 

1.5 CL20A Grile de ventilație gata confecționate din tablă neagră, cu jaluzele reglabile manual, 
vopsite și montate în zidărie.(GRILA TM100 300X300 SINGLE ROW RAL 9010 
"ELEKTROTEKNIK" sau analog) 

buc 4,0000 

1.6 CL20A Grile de ventilație gata confecționate din tablă neagră, cu jaluzele reglabile manual, 
vopsite și montate în zidărie.(DIFUZOR AUSTRALE DN160 PALASTIC ROTUND 
"FRANCE-AIR" sau analog) 

buc 1,0000 

  TOTAL Capitol 1. Ventilarea   

  Capitol 2. Condiționarea   

1.7 VA22A Montarea canalelor de ventilație la înălțimea de la podea pînă la 3 m din tablă zincată, de 
0,7 mm grosime, avînd perimetrul pînă la 700 mm. 

m2 15,0000 

1.8 VA21A Montarea canalelor de ventilație la înălțimea de la podea pînă la 3 m, din tablă zincatî, de 
0,55 mm grosime, avînd perimetrul pînă la 600 mm. 

m2 15,0000 

1.9 IzH04A Izolarea conductelor cu saltele din vată de sticlă pe carton ondulat tip SCO sau cu saltele 
din vata minerală tip P cusute pe carton ondulat tip SCO, gata confecționate, avînd 
grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolație sub 
35 cm, inclusiv. 

m2 30,0000 

1.10 VC34B Confecționarea și montarea dispozitivului de susținere și ancorare, pentru aparate, canale, 
piese speciale etc. din oțel profilat, avînd greutatea pe bucată de 5-10 kg. (ELEMENTE 
DE FIXARE) 

kg 6,0000 

1.11 CL20A Grile de ventilație gata confecționate din tablî neagră, cu jaluzele reglabile manual, vopsite 
și montate în zidărie.(GRILA TM100 600X200 SINGLE ROW RAL 9010 
"ELEKTROTEKNIK" sau analog) 

buc 4,0000 

1.12 Preț de piață TRASEU FRIGORIFIC 2.0-3.5 KW m 8,0000 

1.13 Preț de piață TRASEU FRIGORIFIC 5.0-6.0 KW m 5,0000 

  TOTAL Capitol 2. Condiționarea   

     

Nr. Simbol norme si 
Cod resurse 

Denumire lucrari U.M. Volum 

1 2 3 4 5 

  Capitol 1. Ventilarea   

2.1 VC07A Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avînd greutatea de 3,6 - 
8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw. (VENTILATOR EM-200) 

buc 2,0000 

2.2 VC07A Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avînd greutatea de 3,6 - 
8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw. (VENTILATOR EM-160L M01) 

buc 2,0000 

2.3 VC29A Montarea bateriei de încălzire a aerului, cu saci filtranți, avînd greutatea totală de 50-200 
kg. (INCALZITOR ELECTRIC A2 250 /3000 M "FANCE-AIR" sau analog) 

buc 1,0000 

2.4 VC29A Montarea bateriei de încăalzire a aerului, cu saci filtranți, avănd greutatea totală de  50-
200 kg. (INCALZITOR ELECTRIC A2 200 /1200 M "FANCE-AIR" sau analog) 

buc 1,0000 

2.5 VC12A Montarea filtrului de aer, cu saci filtranți, avînd greutatea totală de 50-200 kg. (FILTER 
BOX DE AER C200 "FRANCE-AIR" sau analog) 

buc 2,0000 

  TOTAL Capitol 1. Ventilarea   

  Capitol 2. Conditțonarea   

2.6 VC37D Montarea aparatelor de condiționare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului 
pînă la 8,5 kw, de pe scări. 

buc 1,0000 

  TOTAL Capitol 2. Conditionarea   

     

Nr. Simbol norme și 
Cod resurse 

Denumire lucrări U.M. Volum 

1 2 3 4 5 

  Capitol 1. Ventilarea   

3.1 Preț de piață VENTILATOR EM-200 buc 2,0000 



3.2 Preț de piață VENTILATOR EM-160L M01 buc 2,0000 

3.3 Preț de piață ÎNCĂLZITOR ELECTRIC A2 250 /3000 M "FANCE-AIR" sau analog buc 1,0000 

3.4 Preț de piață ÎNCĂLZITOR ELECTRIC A2 200 /1200 M "FANCE-AIR" sau analog buc 1,0000 

3.5 Preț de piață FILTER BOX DE AER C200 "FRANCE-AIR" sau analog buc 2,0000 

3.6 Preț de piață COMUTATOR 3 TREPTE MTS10 buc 2,0000 

  TOTAL Capitol 1. Ventilarea   

  Capitol 2. Condiționarea   

3.7 Preț de piață Condiționer BLOC INTERIOR TIP CANAL (FBA50A9) + BLOC EXTERIOR SPLIT 
(RXM50R) + TELECOMANDA sau analog 

buc 1,0000 

  TOTAL Capitol 2. Condiționarea   

 

Suma estimativă pentru lotul 2 – 596 164 lei fără TVA 

Suma estimativă a achiziției constituie – 1 653 998 lei fără TVA 

 

Informații despre clădirile unde vor fi executate lucrările de reparație: 

CCD: 

Adresa: mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2b 

Clădirea – 6 etaje 

 

CMF nr.1: 

Adresa: mun. Chișinău, str.Titulescu, 37 

Clădirea – 3 etaje 

 

CMF nr.2: 

Adresa: mun. Chișinău, str.Independenței, 28 

Clădirea – 4 etaje 

 

CMF nr.3: 

Adresa: mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2a 

Clădirea – 5 etaje 

 

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune  

oferta (se va selecta): Pe lot; 

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite 

11. Termenii și condițiile de executare solicitați:  

- Pentru lotul 1 în decurs de 90 zile din data încheierii contractului 

- Pentru lotul 2 în decurs de 60 zile din data încheierii contractului 

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022 

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai 

în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu 

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al 

unor acte administrative (după caz): nu 

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot 

determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim 

(nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile 

solicitate (DUAE, documentație):  

Nr. 

d/o 

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 

criteriului/cerinței: 

Nivelul minim/ 

Obligativitatea 



 Formularul DUAE Original, completat și confirmat prin 

aplicarea semnăturii și ștampilei a 

participantului  

*(se va prezenta la depunerea ofertei de 

către toți ofertanții) 

DA 

 Oferta de preț cu indicarea 

termenului de garanție a 

lucrărilor executate 

Anexa nr.29 din documentația standard, 

confirmată prin aplicarea semnăturii și 

ștampilei a participantului. 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de 

către toți ofertanții) 

DA 

 Deviz de cheltuieli -

Formularele 3, 5 și 7 

confirmate prin aplicarea semnăturii și 

ștampilei a participantului. 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de 

către toți ofertanții) 

DA 

 Garanția pentru ofertă în 

valoare de 1% 
Garanţia pentru ofertă prin transfer la 

contul autorităţii contractante, conform 

următoarelor date bancare:  

Beneficiarul plăţii: I.M.S.P. ASOCIAŢIA 

MEDICALĂ TERITORIALĂ 

BOTANICA  

DenumireaBăncii: B.C. 

„VICTORIABANK” S.A. fil.nr.30 

Chișinau  

Codul fiscal: 1003600153360  

IBAN: MD63VI000002251030103MDL  

cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la 

licitaţia publică nr. _____ din ________" 

Dispoziția de plată va fi atașată în modul 

scanat, cofirmată prin semnatura electronică 

a parcipantului. 

Sau 

Scrisoarea de garanție bancară conform 

Anexei nr.9 din documentația standard, 

semnată că către banca prin aplicarea 

semnăturii electronice, și confirmată prin 

aplicarea semnăturii electronice a 

participantului 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de 

către toți ofertanții) 

DA 

 Cerere de participare Anexa nr.7 din documentația standard, 

confirmată prin aplicarea semnăturii 

electronice a participantului. 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de 

către toți ofertanții) 

DA 

 Declarație privind valabilitatea 

ofertei 

Anexa nr.8 din documentația standard, 

confirmată prin aplicarea semnăturii 

electronice a participantului. 

DA 



*(se va prezenta la depunerea ofertei de 

către toți ofertanții) 

 
Extras din Registru de Stat 

Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii 

electronice a participantului. 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de 

către toți ofertanții) 

DA 

 Certificat de atribuire a 

contului bancar 

Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii 

electronice a participantului. 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de 

către toți ofertanții) 

DA 

 
Neîncadrarea în situațiile ce 

determină excluderea de la 

procedura de atribuire, ce vine 

în aplicarea art. 19 din Legea 

nr. 131 din 03.07.2015 

Declaraţie pe proprie răspundere, completată 

în conformitate cu Anexa nr.30 din 

documentația standard, confirmată prin 

semnatura electronică a participantului. 

 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de 

către toți ofertanții) 

DA 

 
Grafic de executare a lucrărilor 

Anexa nr.10 din documentația standard, 

confirmată prin aplicarea semnăturii 

electronice a participantului. 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de 

către toți ofertanții) 

DA 

 
Declarație privind experienţa 

similară 
Anexa nr.12 din documentația standard, 

confirmată prin aplicarea semnăturii 

electronice a participantului. 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de 

către toți ofertanții) 

DA 

 
Declarație privind lista 

principalelor lucrări executate 

în ultimul an de activitate 

Anexa nr.13 din documentația standard, 

confirmată prin aplicarea semnăturii 

electronice a participantului. 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de 

către toți ofertanții) 

DA 

 
Declaraţie privind dotările 

specifice, utilajul şi 

echipamentul necesar pentru 

îndeplinirea corespunzătoare a 

contractului 

Anexa nr.14 din documentația standard, 

confirmată prin aplicarea semnăturii 

electronice a participantului. 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de 

către toți ofertanții) 

DA 

 
Declaraţie privind personalul 

de specialitate propus pentru 

implementarea contractului 

Anexa nr.15 din documentația standard, 

confirmată prin aplicarea semnăturii 

electronice a participantului. 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de 

către toți ofertanții) 

DA 

 
Aviz pentru participare la 

licitațiile publice de lucrări din 

domeniul construcțiilor și 

instalațiilor 

Anexa nr.22 din documentația standard, 

confirmată prin aplicarea semnăturii 

electronice a participantului. 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de 

către toți ofertanții) 

DA 



 
Certificat de efectuare 

sistematică a plăților 

impozitelor, contribuțiilor 

copie – eliberată de Inspectoratul Fiscal 

(valabilitatea certificatului - 15 zile din data 

eliberării); confirmată prin semnătura 

electronică a participantului 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de 

către toți ofertanții) 

DA 

 Garanția de bună execuție a 

Contractului în valoare de 5% 

din valoarea Contratului 

Garanţia de bună execuţie prin transfer la 

contul autorităţii contractante, conform 

următoarelor date bancare:  

Beneficiarul plăţii: I.M.S.P. ASOCIAŢIA 

MEDICALĂ TERITORIALĂ 

BOTANICA  

Denumirea Băncii: B.C. 

„VICTORIABANK” S.A. fil.nr.30 

Chișinau  

Codul fiscal: 1003600153360  

IBAN: MD63VI000002251030103MDL  

cu nota “Pentru garanţia de buna execuţie 

a contractului nr. ___ din ____" 

Sau  

Garanția de bună execuție conform Anexei 

nr.10 din documentația standard. 

* (Se va prezenta doar de către ofertantul 

declarat cîștigător odată cu semnarea 

Contractului) 

DA 

 
Declarație privind confirmarea 
identității beneficiarilor 
efectivi și neîncadrarea 
acestora în situația 
condamnării  pentru 
participarea la activităţi ale 
unei organizaţii sau grupări 
criminale, pentru corupţie, 
fraudă şi/sau spălare de bani 

Formularul aprobat prin Ordinul MF al RM 

nr.145 din 24.11.2020, completat și confirmat 

prin semnatura electronică participantului 

* (Se va prezenta doar de către ofertantul 

declarat cîștigător odată cu semnarea 

Contractului) 

DA 

16. Garanția pentru ofertă, cuantumul – 1%. 

17. Termenul de garanție a lucrărilor – minimum 5 ani. 

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul – 5%. 

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a 

procedurii negociate), după caz – nu se aplică 

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va 

utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Licitație 

electronică cu utilizarea pasului minim de licitație și numărului de runde sucesive indicate în 

SIA RSAP – nu se aplică 

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică  

22. Ofertele se prezintă în valuta – Lei MD 

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț pe lot și 

corespunderea caietului de sarcini și cerințelor tehnice  

24. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

- până la: [ora exactă] - Conform informației din SIA RSAP ”MTender” 



- pe: [data] - Conform informației din SIA RSAP ”MTender” 

25. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP 

26. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile 

27. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP ”MTender” Ofertele întârziate vor fi respinse 

28. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu 

excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP. 

29. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba 

de stat 

30. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 

Uniunii Europene: nu 

31. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; 

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md 

32. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv 

(dacă este cazul): nu 

33. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor 

viitoare: nu 

34. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un 

astfel de anunţ: nu 

35. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform informației din 

SIA RSAP ”MTender” 

36. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta: 

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu 

depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de 

participare 

DA 

sistemul de comenzi electronice NU 

facturarea electronică DA 

plățile electronice DA 

37. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al 

Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre 

publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu 

38. Alte informații relevante: nu 

 

 

Conducătorul grupului de lucru:                                                      Marina Golovaci               
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