
CAIET DE SARCINI 
PENTRU CONCURSUL INTERN DE SELECTARE A ANTREPRENORULUI PENTRU 

EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE REPARAȚIE CAPITALĂ, HIDROIZOLARE ȘI 
TERMOIZOLARE A ACOPERIȘULUI BLOCULUI „M” AL IP CREPOR  

 
Beneficiar: Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare 
IDNO: 1003600032782 
Sediul: MD 2005, mun. Chișinău, str. Romană, 1 
Telefon: 022263001; Fax: 022229927;  
Email: anticamera@crepor.org; director@crepor.org 
Persoana de contact: AGACHE IGOR (TEL: 022263007) 
Obiectul achiziției: EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE REPARAȚIE CAPITALĂ, HIDROIZOLARE 
ȘI TERMOIZOLARE A ACOPERIȘULUI BLOCULUI „M” 
Lista cu cantitaţile de lucrări:  
  

№ 
 crt. 

Simbol 
norme, cod  

resurse   

 
Denumire lucrări        

 
U.M.  

Cantitate  

 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Acoperis 1.1 Invelitori   

1 RpCI42F 
K=2 

Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul 
sau doua straturi m2 600,00 

 2 RpCU09
A 
 

Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta 
cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si 
curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare - 
Вынос муссора 

t 2,40 

 3 TsI50G 
 

Transportarea pamantului cu autobasculanta de 5 t la distanta 15 km 
t 2,40 

 4 IzF01B 
 

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

m2 30,00 

 5 IzF10B 
 

Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din 
polistiren celular M25, G = 50 mm, puzderie de cinepa, PEL, poros, 
stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau 
inclinate pina la 40 % 

m2 600,00 

 6 IzF10B 
 

Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din 
polistiren celular M25, G = 50 mm, puzderie de cinepa, PEL, poros, 
stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau 
inclinate pina la 40 % 

m2 600,00 

 7 CE13C 
 

Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu 
adeziv la rece in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe 
suport continuu - I-ul strat Anderep Ultra autoadeziv - suprafata 
orizontala - Монтаж самокл. гидроизоляции I-й слой 

m2 600,00 

 8 CE13A 
 

Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu 
flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport 
continuu - I-ul strat parapet - Uniflex TPP - Монтаж гидроизоляции 
I-й слой 

m2 30,00 

 9 CE13A 
 

Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu 
flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport 
continuu - al II-lea strat total - Uniflex TKP - Монтаж гидроизоляции - 
II-й слой 

m2 630,00 

 10 RpCE26
A 
 

Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera - 
aeratoare, la terase si acoperisuri - Монраж аэраторов buc 4,00 

 11 CE23A 
 

Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de 
carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var 
M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, 
cu latimea desfasurata pina la 15 cm - Монтаж фиксирующих планок 

m 13,00 




