
CAIET DE SARCINI 
la anunț de intenție №5  din “13” august 2021 

 

Obiectul „Reparația capitală a gazoductului magistral Odesa-Chișinău, Dn 530 mm, 

sector 153,5 km- 166,4 km, sistema de protecție electrochimică”, mun. Chișinău, raionul 

Criuleni, raionul Anenii Noi. 

 

Autoritatea contractantă „Moldovatransgaz” SRL. 

  

1. Descriere generală 

Lucrările vor fi executate pe teritoriul mun. Chișinău, raionului Criuleni, Anenii Noi, în 

conformitate cu documentația de proiect-deviz și caietul de sarcini pentru executarea lucrărilor. 

 

2. Informaţii şi proiectare 

La prezentarea ofertelor, antreprenorul este obligat să prezinte dovada atestării 

specialiștilor antrenați în executarea lucrărilor date. 

 

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate 

Lucrările și materialele folosite la executarea lucrărilor vor fi în conformitate cu toate 

cerințele documentației normative în vigoare.  

 

4. Mostre 

Pentru utilaj se prezintă copiile pașapoartelor și certificatelor de calitate și conformitate, 

pentru materiale se prezintă copiile certificatelor de calitate și conformitate. 

 

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea 

construcţiilor şi a terenurilor aferente 

Transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate va fi 

executată de către antreprenor în locurile coordonate cu beneficiarul. 

 

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie 

Să se prezinte instrucţiunile privind exploatarea utilajului, completarea şi păstrarea cărţii 

tehnice a construcţiilor, desenelor, schemelor, documentelor de execuţie în conformitate cu 

documentele normartive în vigoare. Perioada de garanție 3 ani. 

 

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor 

În perioada de garanție toate viciile ascunse şi defectele vor fi remediate de către 

antreprenor, în perioada postgaranție pentru toate viciile ascunse şi defectele depistate va fi 

comandată o expertiză executată de entități atestate, cheltuielile pentru care precum și remedierea 

viciilor ascunse şi a defectelor vor fi suportate de partea vinovată. 

 

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie 

În conformitate cu NCM A.06.02:2015. 

 

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive 

Gradul de seismicitate – 8. 

 

10. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor 

Conform soluțiilor de proiect. 

 

 



 

11. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor 

Conform soluțiilor de proiect, materialele şi produsele utilizate să fie certificate conform 

legislației în vigoare. 

 

12. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor 

Conform soluțiilor de proiect. 

 

13. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor 

Conform soluțiilor de proiect. 

 

14. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte 

obiecte necesare pentru executarea lucrărilor 

Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de 

transport să fie în conformitate cu necesitățile pentru realizarea lucrărilor, calificarea muncitorilor 

să corespundă lucrărilor executate. 

La prezentarea ofertelor, antreprenorul este obligat să prezinte lista echipamentelor, 

instalaţiilor, utilajelor, dispozitivelor și mijloacelor de transport deținute în proprietate. 

 

15. Cerinţe privind calculul costului 

Costul sa fie executat conform normativelor în vigoare NCM. L și CP. L 

 

Entitatea contractantă  “MOLDOVATRANSGAZ” SRL              Data „13”august 2021 

 

 


