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CAIET DE SARCINI REPARATII CURENTE  

LUCRARI DE “RENOVARI INTERIOARE LA CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE 

INCLUZIVA  DELFINUL CONSTANTA”  SITUAT IN MUN. CONSTANTA, STR. 

SEMANATORULUI NR. 8, LOCALITATEA CONSTANTA, JUDETUL CONSTANTA 

 PREAMBUL 

 Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire a contractului si 

constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea 

tehnica si financiara. Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. Caietul de sarcini va fi 

asumat de furnizorul a carui oferta este declarata castigatoare si va constitui anexa la contract. 

I. Informatii si dispozitii generale 

           (1) Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva “Delfinul” Constanta  intentioneaza sa achizitioneze 

lucrari de ”Renovari interioare la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Delfinul Constanta”,  situat in 

Mun. Constanta, str. Semanatorului nr. 8, Localitatea Constanta, Judetul Constanta. 

 (2)Cod CPV:  45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare 

 (3)Tipul anuntului: Anunt publicitar - Achizitie directa 
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 (4)Numar zile lucratoare pana la care se pot solicita clarificari si vizita amplasamentul inainte de data 

limita de depunere a ofertelor: 2 zi lucratoare 

 (5)Impartirea pe loturi: NU 

 (6)Numarul maxim de loturi ce poate fi ofertat de un operator economic: 1 lot 

 (7)Ofertele si lucrarile de ” Renovari interioare” se vor intocmi si executa respectand intocmai 

caietul de sarcini. 

 (8)In termen de 3 de zile lucratoare de la data semnarii contractului de executie lucrari, autoritatea 

contractanta va preda amplasamentul si va emite ordin de incepere a lucrarilor. 

(9)In elaborarea ofertei, operatorii economici ofertanti vor avea in vedere vizitarea locatiei pentru o 

dimensionare si detaliere cat mai exacta a operatiunilor care deservesc execuţia lucrărilor. Ei sunt  obligati 

sa verifice cantitatile de lucrari necesare a se executa si daca vor gasi erori sau nepotriviri intre cantitatile 

prezentate in documentatie si teren vor proceda la semnalarea acestora in scris autoritatii contractante 

pentru a fi corelate la timp. In caz contrar, dupa semnarea contractului,  executantul ramane responsabil de 

orice erori iar pagubele survenite, sporurile de cost, precum si nereusita lucrarilor, din cauza nesemnalarii 

acestor erori,  urmeaza a fi pus in sarcina lui. Daca modificarile introduse de autoritatea contractanta sunt 

de asa natura, ca sa provoace intarzieri de la termenul de finalizare a lucrarilor, se va acorda executantului o 

prelungire de termen, egala cu intarzierea ce se provoaca, fara ca executantul sa aiba dreptul la vreo plata 

speciala sau vreo despagubire. 

(10)Executantul este responsabil cu ordinea printre lucratorii sai. El este obligat sa ia toate masurile de 

a realiza toate dispozitiile necesare astfel ca lucratorii sai si toti cei care activeaza pe santier, sa fie feriti de 

accidente. Pentru orice accident suferit pe santier, in timpul si cauza naturii lucrarilor, executantul ramane 

responsabil,  atat fata de familie accidentatilor, cat si fata de autoritati, fara recurs in contra autoritatii 

contractante cu care au contractat lucrarea. Executantul va ajuta intotdeauna autoritatile publice in 

cercetarile ce le-ar avea pe santier.  

(11) Executantul va asigura transportul moluzului, curatenia si ordinea pe santier si va veghea la 

respectarea conditiilor elementare de igiena. Amplasamentele trebuie predate in perfecta stare de folosinta 

la termenul prevazut in contract. 



(12)Termenul prevazut in contract sau prin aprobarile ulterioare este strict obligatoriu. In caz ca 

lucrarile nu se vor termina la data prescrisa, autoritatea contractanta poate calcula si aplica penalitatile 

prevazute in contract.  

(13)Imediat dupa terminarea lucrarilor, pe baza unei cereri scrise a executantului se va proceda la 

receptia la terminarea lucrarilor de catre o comisie numita de autoritatea contractanta la care va participa si 

executantul. Aceasta receptie se va face consemnandu-se rezultatul intr-un proces verbal. In cazul in care 

executantul nu va fi de fata, se va face mentiunea in procesul verbal, iar toate concluziile acestuia, raman 

obligatorii pentru executant, nici o contestatie ulterioara, din partea lui nu mai poate fi luat in considerare. 

(14)Pana la expirarea termenului de garantie, executantul este dator sa refaca in stare buna si pe 

cheltuiala sa, toate lucrarile executate, reparand pe cele ce au fost defectuos realizate, sau pe acelea care s-au 

comportat prost in acest interval de timp.  In nici un caz executantul nu poate scuza o executare vicioasa 

sau neconforma prin aceea ca personalul de control a autoritatii contractante a avut cunostinta de acele 

nereguli.  Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a repara si completa in contul executantului toate 

lucrarile ce s-ar deteriora si care nu au fost reparate de catre executant in termenul stabilit. 

        (15)Achizitorul are deplina decizie in selectarea ofertantului castigator, fara a fi obligat sa prezinte 

justificari celorlalti ofertanti. Prezentei achizitii nu i se aplica prevederile referitoare la solutionarea 

contestatiilor de catre CNSC, achizitia directa nefiind o procedura de atribuire a unui contract de achizitie 

publica, nu intra sub incidenta Legii nr. 101/ 2016 privind remediile de atac, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

(16)Ofertele vor fi transmise conform precizarilor din documentele din prezentul caiet de sarcini, sub 

forma, modalitatea si la adresa mentionate. Achizitia se va finaliza prin incheierea a unui contract de lucrari, 

conform modelului anexat.  

II Conditii privind ofertarea, calitatea si receptia lucrarilor 

(17)In cazul in care in cadrul antemasuratorilor se regasesc si categorii de lucrari pentru care nu s-au 

putut utiliza articolele de deviz, ofertantii au libertatea de a incadra aceste lucrari in articolele existente cu 

respectarea cerintelor impuse prin descrierea lucrarilor astfel incat fiecare ofertant sa isi evalueze costurile 

necesare executarii lucrarilor.  

(18)In vederea inlaturarii oricaror eventuale litigii, ofertantii au posibilitatea de a se deplasa la sediul 

autoritatii contractante, pentru identificarea si vizualizarea pe teren a lucrarilor. In caz contrar autoritatea 

contractanta nu poate fi citata pentru neinformare. Pentru a putea facilita accesul, executantul va stabili de 



comun acord cu autoritatea contractanta data la care aceasta poate viziona la fata locului obiectivele 

impreuna cu reprezentantii unitatii beneficiare in perioada mentionata. 

(19)Ofertele valorice se vor prezenta sub forma de devize analitice ferme. 

(20)Pretul orei de manopera a muncitorilor va fi in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 

(21)Profitul se aplica procentual la suma cheltuielilor directe si indirecte din devizul oferta. 

(22)TVA se aplica la totalul cheltuielilor din devizul oferta. 

(23)In cadrul propunerii tehnice si financiare vor fi prezentate: 

F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv 

F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari - Lucrari de renovari interioare - Lucrari generale 

F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari - Lucrari de renovari interioare - Corp gradinita 

F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari - Lucrari de renovari interioare - Corp scoala parter 

F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari - Lucrari de renovari interioare - Corp scoala etaj 

 

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Lucrari generale 

Corp gradinita 

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Lucrari renovare sala G - AP  

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Lucrari renovare sala G - CP1 

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Lucrari renovare sala G - CP2 

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Lucrari renovare sala G - G2  

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Lucrari renovare sala G - G1  

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Lucrari renovare sala G - G3  

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Lucrari renovare hol gradinita  

Corp scoala parter 

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Lucrari renovare sala Clasa I B 

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Lucrari renovare sala Clasa CP III 

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Lucrari renovare sala Clasa II B  

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Lucrari renovare sala Consiliu  

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Lucrari renovare sala Clasa I A  

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Lucrari renovare sala Clasa II A  

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Lucrari renovare sala Clasa III A  

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Lucrari renovare sala Clasa IV A  



F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Lucrari renovare sala Biblioteca/Atelier  

Corp scoala etaj 

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Lucrari renovare sala Clasa IX A  

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Lucrari renovare sala Clasa VI A  

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Lucrari renovare sala 49  

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Lucrari renovare sala Clasa VIII A  

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Lucrari renovare sala Clasa V A  

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Lucrari renovare sala Clasa VI B  

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Lucrari renovare sala Clasa VI C  

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Lucrari renovare sala Tratament–Cabinet medical 

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Lucrari renovare sala Clasa V B  

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Lucrari renovare sala Clasa VII B  

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Lucrari renovare sala Clasa VII A  

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Lucrari renovare sala Clasa III B  

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Lucrari renovare sala Clasa VIII B  

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Lucrari renovare sala Clasa X  

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Lucrari renovare sala Clasa III C  

 

C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale - cumulat proiect - Renovari interioare la 

Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" Constanta 

 

C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru - cumulat proiect - Renovari interioare la Centrul 

Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" Constanta 

 

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii - cumulat proiect - 

Renovari interioare la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" Constanta 

 

C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile - cumulat proiect - Renovari interioare la 

Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" Constanta  

(24) In masura in care va fi posibil,  se va avea in vedere finalizarea cu prioritate a lucrarilor 

de renovari si reparatii interioare in urmatoarea ordine: corp scoala etaj, corp scoala parter, corp 

gradinita. 



(25)Recapitulatia va fi prezentata in propunerea financiara. Cheltuielile de aprovizionare cu materiale, 

cazarea si hranirea personalului de executie, vor fi suportate de catre executant.  

(26) Se va avea in vedere faptul ca in salile de clase trebuie executate inainte de inceperea lucrarilor 

propriu-zise, lucrari de debarasari/eliberare front de lucru prin: demontarea jaluzelelor, demontarea 

dulapurilor si tablelor scolare prinse in pereti cu holsuruburi, eliberarea salilor de mobilier scolar, iar dupa 

finalizarea lucrarilor de renovare: montarea jaluzelelor, a dulapurilor si a tablelor scolare. 

(27) Lucrarile vor incepe dupa semnarea contractului si emiterea ordinului de incepere a lucrarilor. 

Plata cuvenita pentru executarea lucrarilor se va efectua dupa semnarea procesului verbal de receptie de 

catre executant si autoritatea contractanta si depunerea situatiei de plata partiala/finala de catre executant si 

a facturii/facturilor aferente. Executantul poate solicita efectuarea de plati partiale dar nu mai mult de 50% 

din valoarea totală a contractului, in baza receptiilor partiale dupa finalizarea urmatoarelor categorii de 

lucrari: 

 Lucrari de renovari interioare - Lucrari generale 

 Lucrari de renovari interioare - Corp gradinita 

 Lucrari de renovari interioare - Corp scoala parter 

 Lucrari de renovari interioare - Corp scoala etaj 

(28)Toate ofertele in care se presupune un termen de finalizare a lucrarilor care depaseste termenul 

impus de autoritatea contractanta sau nu respecta cerintele caietului de sarcini vor fi considerate 

neconforme. 

(29)In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale 

propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza 

prevederile Caietului de sarcini.  

III. OBIECTUL ACHIZITIEI: 

        (30)Obiectul prezentei achizitii este de ”Renovari interioare la Centrul Scolar pentru Educatie 

Incluziva Delfinul Constanta” iar valoarea totala a lucrarilor este estimata la 218.258,76 lei fara TVA. 

IV. CONDITII DE EXECUTARE A LUCRARILOR SI OBLIGATIILE EXECUTANTULUI 

(31)Listele cu antemasuratori se constituie ca anexa la prezentul caiet de sarcini si face parte integranta 

din acesta. Toate categoriile de lucrari ce se doresc a fi executate se regasesc in Formularele F3 – Lista cu 



cantitati de lucrari pe categorii de lucrari, ce sunt prezentate pentru fiecare spatiu ce se doreste a fi 

renovat/reparat. 

(32)EXECUTANTUL SE OBLIGA SA: 

- sa demareze lucrarile de reparatii/renovari in termen de 5 zile lucratoare de la comunicarea 

ordinului de incepere a lucrarilor si predarea amplasamentului, in caz contrar, autoritatea 

contractanta are dreptul de a rezilia contractul  cu un preaviz de 2 zile lucratoare, fara a suporta 

nici o pretentie formulata din partea executantului.   

- sa consulte beneficiarul inainte de procurarea urmatoarelor materiale: covor pvc tip tarkett - 

trafic intens si antibacterian, parchet laminat - trafic intens, plinta pvc pentru parchet melaminat, 

glet pentru interior, vopseaua lavabila cu ioni de argint si antibacteriana, profil de colt inox cu 

muchie rotunjita. 

- sa transmita si sa predea beneficiarului toate informatiile si documentele rezultate ca urmare a 

prestarii serviciilor si executarii lucrarilor; 

- sa desemneze o persoana care sa supravegheze executia lucrarilor; 

- sa asigure forta de munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelelte obiecte, fie de 

natura provizorie, fie definitive, cerute de si pentru indeplinirea lucrarilor care fac obiectul comenzii si sa 

intreprinda toate masurile care se impun pentru ca acestea sa corespunda cerintelor solicitate. 

- sa readuca terenurile ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor. 

(33)In cazul in care lucrarile executate nu corespund, executantul se obliga sa refaca lucrarile 

executate necorespunzator, cu cheltuieli proprii, cu respectarea termenului de executie prevazut mai jos. 

(34)Obligatia pentru executia lucrarilor asumate de catre ofertant se considera indeplinita in 

momentul semnarii fara obiectiuni a procesului verbal la terminarea lucrarilor.  

(35)Personalul executantului va trebui sa respecte reglementarile si regulamentele interioare ale 

achizitorului, normele de securitate in munca, precum si de aparare impotriva incendiilor, pe durata 

executarii lucrarilor, in caz contrar, fiind raspunzator de nerespectarea acestora.  

(36)Ofertantul trebuie sa instruiasca personalul de exploatare in momentul receptiei lucrarilor, 

respective sa ofere informatii referitoare la normele PSI si normele SSM, precum si normele de exploatare. 



(37)Ofertantul este direct raspunzator de eventualele accidente de munca, evenimente si incidente 

periculoase, imbolnaviri profesionale generate sau produse de echipamentele tehnologice, procedeele 

tehnologice utilizate de catre lucratorii sai si cei care desfasoara activitati pentru acesta (subcontractanti), in 

conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si a Normelor metodologice 

de aplicare a Legii nr. 319/2016, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, cu modificarile si completarile 

ulterioare, precum si orice modificare legislativa aparuta pe timpul derularii contractului.  

V. DURATA DE EXECUTIE: 

(38)In oferta se va preciza termenul de executare a lucrarilor, care nu trebuie sa fie mai mare de 60 de 

zile calendaristice de la data semnarii contractului de lucrari de ambele parti si inregistrarii acestuia de catre 

autoritatea contractanta.  

VI. TERMEN DE GARANTIE A LUCRARII SI GARANTIA DE BUNA EXECUTIE 

(39)Perioada de garantie acordata lucrarilor executate si a echipamentelor montate/instalate este de 

minim 12 de luni si va curge de la data semnarii procesului verbal de receptie sau daca este cazul, de la 

remedierea problemelor constatate prin procesul verbal de receptie, in conditiile stipulate in contractul de 

lucrari. 

(40)In perioada de garantie, executantul are obligatia ca, in termenul solicitat de achizitor, termen ce 

nu poate fi mai mare de 3 zile lucratoare de la primirea de catre executant a dispozitiei date de achizitor, de 

a executa/remedia toate viciile, precum si alte defecte a caror cauza este determinata de nerespectarea 

clauzelor contractuale, fara costuri pentru achizitor. 

(41)Comunicarea cu referire la defectiuni, se va face in scris sau e-mail. 

        (42) Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie in cuantum de 5 % din pretul 

contractului, fara TVA. Garantia de buna executie constituie prin retineri succesive din sumele 

datorate pentru facturi partiale. Executantul se obliga sa deschida un cont la dispozitia autoritatii 

contractante, la o unitate a Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea 

acestuia si sa depuna suma de 1% din valoarea contractului de achizitie publica, fara TVA. Pe parcursul 

indeplinirii contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze contul de 

disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei 

stabilite drept garantie de buna executie in contractul de achizitie publica si va instiinta executantul despre 

varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului 



pe numele executantului, purtator de dobanda in favoarea acestuia, pot fi dispuse plati atat de catre 

contractant, cu avizul scris al achizitorului care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cat si de unitatea 

Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a achizitorului in favoarea caruia este constituita garantia de buna 

executie. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe 

parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care executantul nu isi 

indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. 

(43)Autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie dupa cum 

urmeaza: 

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de minim 14 zile de la data incheierii procesului verbal de 

punere in functiune si procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, la cererea executantului, daca 

nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; 

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate. 

(44)In cazul in care, din vina sa exclusiva, executanul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile 

asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma 

echivalenta cu o cota de 0,02% pe zi din valoarea contractului, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.  

VII. PREZENTAREA PROPUNERII FINANCIARE: 

(45)Pretul va fi exprimat in lei, fara TVA si cu TVA, care se va evidentia distinct si va include toate 

costurile ofertantului, directe si indirecte, legate de incheierea si executarea contractului, profit, materiale, 

manopera, transport, etc. 

(46)Oferta are caracter ferm şi obligatoriu, din punctul de vedere al continutului si al valorii, pe toata 

perioada de valabilitate. Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in fondurile care pot fi disponibilizate 

pentru indeplinirea contractului de achizitie publica. Ofertele financiare care depasesc valoarea fondurilor 

care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea contractului vor fi respinse ca fiind inacceptabile.  

         (47)Pretul materialelor care intra in opera din cadrul Listelor cantitatilor de lucrari va fi corelat cu 

specificatiile tehnice din cadrul propunerii tehnice a caietelor de sarcini pe specialitati, astfel incat fiecare 

ofertant va tine seama la alegerea pretului ca fiecare material sa corespunda cerintelor de calitate descrise in 

cadrul fiselor tehnice de produs, din cadrul agrementelor tehnice. 

(48)Volumele de resurse materiale si consumurile cu forta de munca din documentatia atasata sunt 

orientative, dar considerate maximale. 



(49)Ofertantul  va suporta toate costurile pentru deplasarile la santier, cazare, diurne, birouri, 

facilitati si orice altceva este necesar pentru functionarea efectiva si eficienta. 

  (50)Pretul nu va putea fi ajustat.  

 VIII.  CRITERII DE ADJUDECARE:   

   (51)Va fi selectata oferta care indeplineste toate cerintele solicitate prin caietul de sarcini si care are 

pretul cel mai scazut in lei, fara TVA, cu respectarea cerintelor de calitate prezentate in documentatia de 

atribuire.  

(52) In cazul in care se constata prezenta unor preturi neobisnuit de mici al unor materiale cu 

pondere mare in lucrare (covor pvc tip tarkett - trafic intens si antibacterian, parchet laminat - trafic 

intens, glet pentru interior, vopseaua lavabila cu ioni de argint si antibacteriana, etc), beneficiarul 

are dreptul de a solicita clarificari suplimetare (oferte de pret, indicarea provenientei materialelor, fise 

tehnice). 

  (53)Operatorii economici interesati vor posta elementele relevante ale ofertei de pret in sistemul 

electronic SICAP, sectiunea catalogul de produse/servicii/lucrari de unde se va realiza achizitia. Oferta de 

pret se va transmite si pe urmatoarele adrese de mail scsp1cta@yahoo.com si delfinul.ct@gmail.com 

impreuna cu toate toate documentele solicitate pana la data de 25 iunie 2020, ora 16.00. Ofertele transmise 

la alta adresa de mail sau primite dupa data de 25 iunie 2020, ora 16.00, nu vor fi luate in considerare.   

  (54)Ofertantii care nu respecta prezentarea ofertelor prin modalitatile prezentate mai sus (postarea 

in SICAP a elementelor relevante si transmiterea pe mailurile institutiei a intregii documentatii de ofertare) 

vor fi descalificati. Ofertantii care nu completaza toate formularele care sunt atasate prezentului caiet de 

sarcini pot fi descalificati. 

 (55)Oferta trebuie sa fie valabila 30 de zile. 

    IX.   CONDITII DE PLATA: 

 (56)Pretul contractului este ferm pe toată durata de valabilitate a contractului. Nu sunt acceptate plati 

in avans. La solicitarea executantului, se pot efectua de plati partiale numai dupa efectuarea receptiilor 

partiale conform precizarilor de la punctul (27). 

(57)Plata se va efectua de catre achizitor catre executant, in contul deschis de catre acesta la 

Trezorerie. 

mailto:scsp1cta@yahoo.com
mailto:delfinul.ct@gmail.com


(58)Executantul va trimite factura la sediul achizitorului din str. Semanatorului nr. 8, Localitatea 

Constanta, Judetul Constanta. 

(59) La finalizarea lucrarilor beneficiarul va convoca comisia in vederea receptionarii lucrarilor. 

Numai dupa admiterea receptiei executantul va emite factura in vederea decontarii. La incheierea lucrarilor 

se va intocmi proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, iar dupa expirarea perioadei de garantie se 

va incheia proces-verbal de receptie finala.  

(60)Plata pretului se va efectua in baza facturii transmise de executant,  primita si acceptata de 

beneficiar si in conformitate cu prevederile legale in vigoare.              

(61)In situatia in care factura este primita anterior sau la data receptiei sau, daca este cazul, la data 

remedierii obiectiunilor, plata se va efectua in termen de maxim 30 de zile de la data semnarii procesului-

verbal de receptie sau, daca este cazul, de la remedierea obiectiunilor constatate prin procesul verbal de 

receptie si in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind plata facturilor. 

(62)In situatia in care factura este primita dupa semnarea procesului verbal de receptie, sau daca este 

cazul dupa remedierea defectiunilor constatate prin procesul verbal de receptie, beneficiarul are dreptul de 

a efectua plata in termen de maxim 30 de zile de la primirea facturii si in conformitate cu prevederile legale.  

(63)Plata se considera efectuata la data debitarii contului beneficiarului. 

Nota: Vizitarea amplasamentului se va putea face in perioada 22 – 24 iunie 2020,  intre orele 

09.00 - 13.00 la sediul unitatii, cu anuntarea prealabila a vizitei. 

Informatii la tel. 0241.514.123 

Persoana de contact: Muntianu Aurel         
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OBIECTIV: Renovari interioare la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" 

Constanta

Beneficiar: Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" Constanta

Proiectant: PFA Pocan Octavian-Dan

Executant: ________________________________________

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Denumirea capitolelor de cheltuieli

Din care:

C+M

Nr. cap./

subcap.

deviz general

Valoarea

cheltuielilor pe 

obiect

(exclusiv TVA)

lei lei

1 32 4

Amenajarea terenului1.2

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 

starea initiala

1.3

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor1.4

Realizarea utilităților necesare obiectivului2

Proiectare3.5

Tema de proiectare3.5.1

Studiu de prefezabilitate3.5.2

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 

interventii si deviz general

3.5.3

Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 

avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.5.4

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 

detaliilor de executie

3.5.5

Proiect tehnic si detalii de executie3.5.6

Investiția de bază4

Constructii si instalatii4.1

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale4.2

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 

montaj

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 

necesita montaj si echipamente de transport

4.4

Dotari4.5

Active necorporale4.6

Organizare de santier5.1

Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 

santier

5.1.1

Cheltuieli conexe organizarii santierului5.1.2

Probe tehnologice si teste6.2

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

TVA     19 %

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)
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OBIECTIV: Renovari interioare la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" 

Constanta

OBIECTUL: Lucrari de renovari interioare - Lucrari generale

Beneficiar: Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" Constanta

Proiectant: PFA Pocan Octavian-Dan

Executant: ________________________________________

Obiectul Lucrari de renovari interioare - Lucrari generale

F2 - CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Cheltuieli pe categoria de lucrari

Nr.

cap./subcap.

deviz general
lei

Valoare

(exclusiv TVA)

1 2 3

I. Lucrari de constructii si instalatii

    Constructii si instalatii4.1

        [0058.1] Lucrari de renovari interioare - Lucrari generale4.1.1

            [0058.1.2] Lucrari generale4.1.1.1

TOTAL I

II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

    Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale4.2

TOTAL II

III. Procurare

    Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj4.3

    Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 

echipamente de transport

4.4

    Dotari4.5

    Active necorporale4.6

TOTAL III

IV. Probe tehnologice si teste

    Probe tehnologice si teste6.2

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 19%:

TOTAL VALOARE:
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OBIECTIV: Renovari interioare la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" 

Constanta

OBIECTUL: Lucrari de renovari interioare - Corp gradinita

Beneficiar: Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" Constanta

Proiectant: PFA Pocan Octavian-Dan

Executant: ________________________________________

Obiectul Lucrari de renovari interioare - Corp gradinita

F2 - CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Cheltuieli pe categoria de lucrari

Nr.

cap./subcap.

deviz general
lei

Valoare

(exclusiv TVA)

1 2 3

I. Lucrari de constructii si instalatii

    Constructii si instalatii4.1

        [0058.2] Lucrari de renovari interioare - Corp gradinita4.1.1

            [0058.2.1] Lucrari renovare sala G - AP4.1.1.1

            [0058.2.2] Lucrari renovare sala G - CP14.1.1.2

            [0058.2.3] Lucrari renovare sala G - CP24.1.1.3

            [0058.2.4] Lucrari renovare sala G - G24.1.1.4

            [0058.2.5] Lucrari renovare sala G - G14.1.1.5

            [0058.2.6] Lucrari renovare sala G - G34.1.1.6

            [0058.2.7] Lucrari renovare hol gradinita4.1.1.7

TOTAL I

II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

    Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale4.2

TOTAL II

III. Procurare

    Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj4.3

    Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 

echipamente de transport

4.4

    Dotari4.5

    Active necorporale4.6

TOTAL III

IV. Probe tehnologice si teste

    Probe tehnologice si teste6.2

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 19%:

TOTAL VALOARE:
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OBIECTIV: Renovari interioare la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" 

Constanta

OBIECTUL: Lucrari de renovari interioare - corp scoala parter

Beneficiar: Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" Constanta

Proiectant: PFA Pocan Octavian-Dan

Executant: ________________________________________

Obiectul Lucrari de renovari interioare - corp scoala parter

F2 - CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Cheltuieli pe categoria de lucrari

Nr.

cap./subcap.

deviz general
lei

Valoare

(exclusiv TVA)

1 2 3

I. Lucrari de constructii si instalatii

    Constructii si instalatii4.1

        [0058.3] Lucrari de renovari interioare - corp scoala parter4.1.1

            [0058.3.1] Lucrari renovare sala Clasa I B4.1.1.1

            [0058.3.2] Lucrari renovare sala Clasa Pregatitoare III4.1.1.2

            [0058.3.3] Lucrari renovare sala Clasa II B4.1.1.3

            [0058.3.4] Lucrari renovare sala Consiliu4.1.1.4

            [0058.3.5] Lucrari renovare sala Clasa I A4.1.1.5

            [0058.3.6] Lucrari renovare sala Clasa II A4.1.1.6

            [0058.3.7] Lucrari renovare sala Clasa III A4.1.1.7

            [0058.3.8] Lucrari renovare sala Clasa IV A4.1.1.8

            [0058.3.9] Lucrari renovare sala Biblioteca/Atelier4.1.1.9

TOTAL I

II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

    Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale4.2

TOTAL II

III. Procurare

    Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj4.3

    Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 

echipamente de transport

4.4

    Dotari4.5

    Active necorporale4.6

TOTAL III

IV. Probe tehnologice si teste

    Probe tehnologice si teste6.2

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 19%:

TOTAL VALOARE:
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OBIECTIV: Renovari interioare la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" 

Constanta

OBIECTUL: Lucrari de renovari interioare - corp scoala etaj

Beneficiar: Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" Constanta

Proiectant: PFA Pocan Octavian-Dan

Executant: ________________________________________

Obiectul Lucrari de renovari interioare - corp scoala etaj

F2 - CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Cheltuieli pe categoria de lucrari

Nr.

cap./subcap.

deviz general
lei

Valoare

(exclusiv TVA)

1 2 3

I. Lucrari de constructii si instalatii

    Constructii si instalatii4.1

        [0058.4] Lucrari de renovari interioare - corp scoala etaj4.1.1

            [0058.4.1] Lucrari renovare sala Clasa IX A4.1.1.1

            [0058.4.2] Lucrari renovare sala Clasa VI A4.1.1.2

            [0058.4.3] Lucrari renovare sala 494.1.1.3

            [0058.4.4] Lucrari renovare sala Clasa VIII A4.1.1.4

            [0058.4.5] Lucrari renovare sala Clasa V A4.1.1.5

            [0058.4.6] Lucrari renovare sala Clasa VI B4.1.1.6

            [0058.4.7] Lucrari renovare sala Clasa VI C4.1.1.7

            [0058.4.8] Lucrari renovare sala Tratament4.1.1.8

            [0058.4.9] Lucrari renovare sala Clasa V B4.1.1.9

            [0058.4.10] Lucrari renovare sala Clasa VII B4.1.1.10

            [0058.4.11] Lucrari renovare sala Clasa VII A4.1.1.11

            [0058.4.12] Lucrari renovare sala Clasa III B4.1.1.12

            [0058.4.13] Lucrari renovare sala Clasa VIII B4.1.1.13

            [0058.4.14] Lucrari renovare sala Clasa X4.1.1.14

            [0058.4.15] Lucrari renovare sala Clasa III C4.1.1.15

TOTAL I

II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

    Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale4.2

TOTAL II

III. Procurare

    Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj4.3

    Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 

echipamente de transport

4.4

    Dotari4.5

    Active necorporale4.6

TOTAL III

IV. Probe tehnologice si teste

    Probe tehnologice si teste6.2

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 19%:

TOTAL VALOARE:
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1 2 3
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OBIECTIV: Renovari interioare la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" 

Constanta

OBIECTUL: Lucrari de renovari interioare - Lucrari generale

STADIUL FIZIC: Lucrari generale

Beneficiar: Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" Constanta

Proiectant: PFA Pocan Octavian-Dan

Executant: ________________________________________

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. CantitateaSimbol

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 10 m  25.00Golirea instalatiei de apa...in vederea 

executarii reparatiilor;     

RPSF01A#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 10m  25.00Prepararea solutiei si umplerea instalatiei 

cu : apa     

FI15A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 m  250.00Efectuare proba etans. la pres. a cond. 

pentru alim. corpuri de incalzire     

IE03A1
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0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Total Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie 

asiguratorie pentru 

munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:     
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OBIECTIV: Renovari interioare la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" 

Constanta

OBIECTUL: Lucrari de renovari interioare - Corp gradinita

STADIUL FIZIC: Lucrari renovare sala G - AP

Beneficiar: Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" Constanta

Proiectant: PFA Pocan Octavian-Dan

Executant: ________________________________________

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. CantitateaSimbol

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

Desfaceri si demolari1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.1 buc  2.00Demontare radiator fonta tabla...0,6-1,8 

mc/h     

RPGB16A1

Demontarea radiatoarelor in vederea executarii lucrariilor de renovare

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.2 mp  8.00Protejare mobilier cu folie pvc, la lucrari de 

renovare, inclusiv mamipulare depozitare 

si repozitionare dupa finalizarea lucrarilor     

RCSE40A% [2]

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.3 m  19.00Asim - Demontare plinta parchet 

melaminat     

RPCK12A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.4 mp  23.00Desfacerea pardoselilor din 

parchet,dusumele,pavele din lemn,etc.     

RCSK08C#

Desfacere parchet melaminat

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.5 mp  25.00Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu 

mijloace manuale     

RPCR28A+

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.6 tona  0.30Transp.prin purtare directa al 

mater.comode avand sub 25 kg pe dist. de 

50 m     

TRB05A1E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.7 tona  0.30Transportul mater.din grupa 4 

(incarcare,aruncare,descar., aruncare) cu 

roaba pe pneuri pe dist.50m     

TRB01B2E#
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STADIUL FIZIC:   Lucrari renovare sala G - AP

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.8 tona  0.30Transportul rutier al...pamantului sau 

molozului cu autobasculanta dist.=15 km     

TRA01A15P

Lucrari de renovare2

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.1 mp  5.00Reparatii tencuieli int.brute, pereti zidarie 

caramida/beton, mortar ipsos-var m-10 

t,pt.realiz.grnd     

RCSJ03A%

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.2 mp  25.00Glet pentru interior tip CT126 aplicat 

pe,...pe tencuieli var-ciment - strat de 

nivelare     

CF23B01+

- se aplica la zonele unde au fost indepartate voselele de ulei

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.3 mp  55.00Glet pentru interior tip CT127 aplicat 

pe,...pe tencuieli var-ciment - strat de  

finisaj     

CF43B01+

- se aplica la pereti pe toata suprafata

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.4 mp  88.00Vopsirea,zugraveli lavabile,vopsea pa baza 

de aracet-vinacet,la int-ext,2 straturi,glet 

ipsos exist.     

RPCR08B%

2.4.L    6104353 kg  26.40Vopsea lavabila alba cu ioni de argint, 

antibacteriana     

2.4.L    7800857 kg  4.40Amorsa pt. vopsea lavabila     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.5 m  7.20FIXARE PROFILE METALICE ...Fixare profil 

metalic de protectie a coltului la usi pana la 

inaltimea de 1.2 m     

IZF32B+

2.5.L    6718362 m  7.20Profil de colt inox 2500x30x30 mm     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.6 mp  23.00Strat suport pt. pardoseli cu sapa 

autonivelanta     

RPCK44B%

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.7 mp  25.00Asimilat - Montat pardoseli reci linoleum tip 

tarkett fixate cu adeziv si cordon de sudura 

pvc, inclusiv plinte     

RPCK13F+

2.7.L    20027697 kg  6.25Adeziv pt. linoleum     

2.7.L    6715985 mp  26.25Covor PVC linoleum Tarkett Trafic intens, 

antibacterian     

2.7.L    4826418 m  7.50Cordon sudura termica covor pvc Tarkett     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.8 buc  2.00Asim - Remontarea caloriferelor pe pozitie 

dupa incheierea lucrarilor de renovare     

IB02A01
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STADIUL FIZIC:   Lucrari renovare sala G - AP

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.9 tona  0.40Transp.prin purtare directa al 

mater.comode avand sub 25 kg pe dist. de 

50 m     

TRB05A1E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.10 tona  0.40Transportul mater.din grupa 4 

(incarcare,aruncare,descar., aruncare) cu 

roaba pe pneuri pe dist.50m     

TRB01B2E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.11 tona  0.40Transportul rutier 

al...materialelor,semifabricatelor cu 

autobasculanta pe dist.=  10 km.     

TRA01A10
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0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Total Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie 

asiguratorie pentru 

munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:     

             Intocmit:                                                                                                Beneficiar:     

   PFA Pocan Octavian-Dan                                                               Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva   

                                                                                                                    "Delfinul" Constanta

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

Pag 12



Pag 13

OBIECTIV: Renovari interioare la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" 

Constanta

OBIECTUL: Lucrari de renovari interioare - Corp gradinita

STADIUL FIZIC: Lucrari renovare sala G - CP1

Beneficiar: Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" Constanta

Proiectant: PFA Pocan Octavian-Dan

Executant: ________________________________________

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. CantitateaSimbol

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

Desfaceri si demolari1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.1 buc  2.00Demontare radiator fonta tabla...0,6-1,8 

mc/h     

RPGB16A1

Demontarea radiatoarelor in vederea executarii lucrariilor de renovare

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.2 mp  8.00Protejare mobilier cu folie pvc, la lucrari de 

renovare, inclusiv mamipulare depozitare 

si repozitionare dupa finalizarea lucrarilor     

RCSE40A% [2]

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.3 m  23.00Asim - Demontare plinta parchet 

melaminat     

RPCK12A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.4 mp  33.80Desfacerea pardoselilor din 

parchet,dusumele,pavele din lemn,etc.     

RCSK08C#

Desfacere parchet melaminat

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.5 mp  33.00Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu 

mijloace manuale     

RPCR28A+

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.6 tona  0.40Transp.prin purtare directa al 

mater.comode avand sub 25 kg pe dist. de 

50 m     

TRB05A1E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.7 tona  0.40Transportul mater.din grupa 4 

(incarcare,aruncare,descar., aruncare) cu 

roaba pe pneuri pe dist.50m     

TRB01B2E#
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STADIUL FIZIC:   Lucrari renovare sala G - CP1

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.8 tona  0.40Transportul rutier al...pamantului sau 

molozului cu autobasculanta dist.=15 km     

TRA01A15P

Lucrari de renovare2

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.1 mp  7.00Reparatii tencuieli int.brute, pereti zidarie 

caramida/beton, mortar ipsos-var m-10 

t,pt.realiz.grnd     

RCSJ03A%

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.2 mp  33.00Glet pentru interior tip CT126 aplicat 

pe,...pe tencuieli var-ciment - strat de 

nivelare     

CF23B01+

- se aplica la zonele unde au fost indepartate voselele de ulei

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.3 mp  69.00Glet pentru interior tip CT127 aplicat 

pe,...pe tencuieli var-ciment - strat de  

finisaj     

CF43B01+

- se aplica la pereti pe toata suprafata

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.4 mp  102.00Vopsirea,zugraveli lavabile,vopsea pa baza 

de aracet-vinacet,la int-ext,2 straturi,glet 

ipsos exist.     

RPCR08B%

2.4.L    6104353 kg  30.60Vopsea lavabila alba cu ioni de argint, 

antibacteriana     

2.4.L    7800857 kg  5.10Amorsa pt. vopsea lavabila     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.5 m  2.40FIXARE PROFILE METALICE ...Fixare profil 

metalic de protectie a coltului la usi pana la 

inaltimea de 1.2 m     

IZF32B+

2.5.L    6718362 m  2.40Profil de colt inox 2500x30x30 mm     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.6 mp  34.00Strat suport pt. pardoseli cu sapa 

autonivelanta     

RPCK44B%

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.7 mp  36.30Asimilat - Montat pardoseli reci linoleum tip 

tarkett fixate cu adeziv si cordon de sudura 

pvc, inclusiv plinte     

RPCK13F+

2.7.L    20027697 kg  9.08Adeziv pt. linoleum     

2.7.L    6715985 mp  38.12Covor PVC linoleum Tarkett Trafic intens, 

antibacterian     

2.7.L    4826418 m  10.89Cordon sudura termica covor pvc Tarkett     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.8 buc  2.00Asim - Remontarea caloriferelor pe pozitie 

dupa incheierea lucrarilor de renovare     

IB02A01
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STADIUL FIZIC:   Lucrari renovare sala G - CP1

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.9 tona  0.60Transp.prin purtare directa al 

mater.comode avand sub 25 kg pe dist. de 

50 m     

TRB05A1E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.10 tona  0.60Transportul mater.din grupa 4 

(incarcare,aruncare,descar., aruncare) cu 

roaba pe pneuri pe dist.50m     

TRB01B2E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.11 tona  0.60Transportul rutier 

al...materialelor,semifabricatelor cu 

autobasculanta pe dist.=  10 km.     

TRA01A10
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0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Total Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie 

asiguratorie pentru 

munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:     

             Intocmit:                                                                                                Beneficiar:     

   PFA Pocan Octavian-Dan                                                               Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva   

                                                                                                                    "Delfinul" Constanta

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: Renovari interioare la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" 

Constanta

OBIECTUL: Lucrari de renovari interioare - Corp gradinita

STADIUL FIZIC: Lucrari renovare sala G - CP2

Beneficiar: Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" Constanta

Proiectant: PFA Pocan Octavian-Dan

Executant: ________________________________________

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. CantitateaSimbol

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

Desfaceri si demolari1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.1 buc  2.00Demontare radiator fonta tabla...0,6-1,8 

mc/h     

RPGB16A1

Demontarea radiatoarelor in vederea executarii lucrariilor de renovare

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.2 mp  8.00Protejare mobilier cu folie pvc, la lucrari de 

renovare, inclusiv mamipulare depozitare 

si repozitionare dupa finalizarea lucrarilor     

RCSE40A% [2]

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.3 m  23.00Asim - Demontare plinta parchet 

melaminat     

RPCK12A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.4 mp  33.80Desfacerea pardoselilor din 

parchet,dusumele,pavele din lemn,etc.     

RCSK08C#

Desfacere parchet melaminat

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.5 mp  33.00Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu 

mijloace manuale     

RPCR28A+

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.6 tona  0.40Transp.prin purtare directa al 

mater.comode avand sub 25 kg pe dist. de 

50 m     

TRB05A1E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.7 tona  0.40Transportul mater.din grupa 4 

(incarcare,aruncare,descar., aruncare) cu 

roaba pe pneuri pe dist.50m     

TRB01B2E#
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STADIUL FIZIC:   Lucrari renovare sala G - CP2

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.8 tona  0.40Transportul rutier al...pamantului sau 

molozului cu autobasculanta dist.=15 km     

TRA01A15P

Lucrari de renovare2

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.1 mp  7.00Reparatii tencuieli int.brute, pereti zidarie 

caramida/beton, mortar ipsos-var m-10 

t,pt.realiz.grnd     

RCSJ03A%

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.2 mp  33.00Glet pentru interior tip CT126 aplicat 

pe,...pe tencuieli var-ciment - strat de 

nivelare     

CF23B01+

- se aplica la zonele unde au fost indepartate voselele de ulei

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.3 mp  69.00Glet pentru interior tip CT127 aplicat 

pe,...pe tencuieli var-ciment - strat de  

finisaj     

CF43B01+

- se aplica la pereti pe toata suprafata

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.4 mp  102.00Vopsirea,zugraveli lavabile,vopsea pa baza 

de aracet-vinacet,la int-ext,2 straturi,glet 

ipsos exist.     

RPCR08B%

2.4.L    6104353 kg  30.60Vopsea lavabila alba cu ioni de argint, 

antibacteriana     

2.4.L    7800857 kg  5.10Amorsa pt. vopsea lavabila     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.5 m  2.40FIXARE PROFILE METALICE ...Fixare profil 

metalic de protectie a coltului la usi pana la 

inaltimea de 1.2 m     

IZF32B+

2.5.L    6718362 m  2.40Profil de colt inox 2500x30x30 mm     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.6 mp  34.00Strat suport pt. pardoseli cu sapa 

autonivelanta     

RPCK44B%

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.7 mp  36.30Asimilat - Montat pardoseli reci linoleum tip 

tarkett fixate cu adeziv si cordon de sudura 

pvc, inclusiv plinte     

RPCK13F+

2.7.L    20027697 kg  9.08Adeziv pt. linoleum     

2.7.L    6715985 mp  38.12Covor PVC linoleum Tarkett Trafic intens, 

antibacterian     

2.7.L    4826418 m  10.89Cordon sudura termica covor pvc Tarkett     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.8 buc  2.00Asim - Remontarea caloriferelor pe pozitie 

dupa incheierea lucrarilor de renovare     

IB02A01
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STADIUL FIZIC:   Lucrari renovare sala G - CP2

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.9 tona  0.60Transp.prin purtare directa al 

mater.comode avand sub 25 kg pe dist. de 

50 m     

TRB05A1E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.10 tona  0.60Transportul mater.din grupa 4 

(incarcare,aruncare,descar., aruncare) cu 

roaba pe pneuri pe dist.50m     

TRB01B2E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.11 tona  0.60Transportul rutier 

al...materialelor,semifabricatelor cu 

autobasculanta pe dist.=  10 km.     

TRA01A10
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0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Total Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie 

asiguratorie pentru 

munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:     

             Intocmit:                                                                                                Beneficiar:     

   PFA Pocan Octavian-Dan                                                               Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva   

                                                                                                                    "Delfinul" Constanta

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: Renovari interioare la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" 

Constanta

OBIECTUL: Lucrari de renovari interioare - Corp gradinita

STADIUL FIZIC: Lucrari renovare sala G - G2

Beneficiar: Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" Constanta

Proiectant: PFA Pocan Octavian-Dan

Executant: ________________________________________

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. CantitateaSimbol

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

Desfaceri si demolari1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.1 buc  2.00Demontare radiator fonta tabla...0,6-1,8 

mc/h     

RPGB16A1

Demontarea radiatoarelor in vederea executarii lucrariilor de renovare

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.2 mp  8.00Protejare mobilier cu folie pvc, la lucrari de 

renovare, inclusiv mamipulare depozitare 

si repozitionare dupa finalizarea lucrarilor     

RCSE40A% [2]

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.3 m  23.00Asim - Demontare plinta parchet 

melaminat     

RPCK12A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.4 mp  33.80Desfacerea pardoselilor din 

parchet,dusumele,pavele din lemn,etc.     

RCSK08C#

Desfacere parchet melaminat

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.5 mp  33.00Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu 

mijloace manuale     

RPCR28A+

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.6 tona  0.40Transp.prin purtare directa al 

mater.comode avand sub 25 kg pe dist. de 

50 m     

TRB05A1E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.7 tona  0.40Transportul mater.din grupa 4 

(incarcare,aruncare,descar., aruncare) cu 

roaba pe pneuri pe dist.50m     

TRB01B2E#
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STADIUL FIZIC:   Lucrari renovare sala G - G2

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.8 tona  0.40Transportul rutier al...pamantului sau 

molozului cu autobasculanta dist.=15 km     

TRA01A15P

Lucrari de renovare2

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.1 mp  7.00Reparatii tencuieli int.brute, pereti zidarie 

caramida/beton, mortar ipsos-var m-10 

t,pt.realiz.grnd     

RCSJ03A%

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.2 mp  33.00Glet pentru interior tip CT126 aplicat 

pe,...pe tencuieli var-ciment - strat de 

nivelare     

CF23B01+

- se aplica la zonele unde au fost indepartate voselele de ulei

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.3 mp  69.00Glet pentru interior tip CT127 aplicat 

pe,...pe tencuieli var-ciment - strat de  

finisaj     

CF43B01+

- se aplica la pereti pe toata suprafata

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.4 mp  102.00Vopsirea,zugraveli lavabile,vopsea pa baza 

de aracet-vinacet,la int-ext,2 straturi,glet 

ipsos exist.     

RPCR08B%

2.4.L    6104353 kg  30.60Vopsea lavabila alba cu ioni de argint, 

antibacteriana     

2.4.L    7800857 kg  5.10Amorsa pt. vopsea lavabila     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.5 m  2.40FIXARE PROFILE METALICE ...Fixare profil 

metalic de protectie a coltului la usi pana la 

inaltimea de 1.2 m     

IZF32B+

2.5.L    6718362 m  2.40Profil de colt inox 2500x30x30 mm     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.6 mp  34.00Strat suport pt. pardoseli cu sapa 

autonivelanta     

RPCK44B%

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.7 mp  36.30Asimilat - Montat pardoseli reci linoleum tip 

tarkett fixate cu adeziv si cordon de sudura 

pvc, inclusiv plinte     

RPCK13F+

2.7.L    20027697 kg  9.08Adeziv pt. linoleum     

2.7.L    6715985 mp  38.12Covor PVC linoleum Tarkett Trafic intens, 

antibacterian     

2.7.L    4826418 m  10.89Cordon sudura termica covor pvc Tarkett     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.8 buc  2.00Asim - Remontarea caloriferelor pe pozitie 

dupa incheierea lucrarilor de renovare     

IB02A01
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STADIUL FIZIC:   Lucrari renovare sala G - G2

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.9 tona  0.60Transp.prin purtare directa al 

mater.comode avand sub 25 kg pe dist. de 

50 m     

TRB05A1E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.10 tona  0.60Transportul mater.din grupa 4 

(incarcare,aruncare,descar., aruncare) cu 

roaba pe pneuri pe dist.50m     

TRB01B2E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.11 tona  0.60Transportul rutier 

al...materialelor,semifabricatelor cu 

autobasculanta pe dist.=  10 km.     

TRA01A10
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0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Total Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie 

asiguratorie pentru 

munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:     

             Intocmit:                                                                                                Beneficiar:     

   PFA Pocan Octavian-Dan                                                               Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva   

                                                                                                                    "Delfinul" Constanta

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

Pag 24



Pag 25

OBIECTIV: Renovari interioare la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" 

Constanta

OBIECTUL: Lucrari de renovari interioare - Corp gradinita

STADIUL FIZIC: Lucrari renovare sala G - G1

Beneficiar: Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" Constanta

Proiectant: PFA Pocan Octavian-Dan

Executant: ________________________________________

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. CantitateaSimbol

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

Desfaceri si demolari1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.1 buc  2.00Demontare radiator fonta tabla...0,6-1,8 

mc/h     

RPGB16A1

Demontarea radiatoarelor in vederea executarii lucrariilor de renovare

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.2 mp  8.00Protejare mobilier cu folie pvc, la lucrari de 

renovare, inclusiv mamipulare depozitare 

si repozitionare dupa finalizarea lucrarilor     

RCSE40A% [2]

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.3 m  23.00Asim - Demontare plinta parchet 

melaminat     

RPCK12A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.4 mp  33.80Desfacerea pardoselilor din 

parchet,dusumele,pavele din lemn,etc.     

RCSK08C#

Desfacere parchet melaminat

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.5 mp  33.00Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu 

mijloace manuale     

RPCR28A+

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.6 tona  0.40Transp.prin purtare directa al 

mater.comode avand sub 25 kg pe dist. de 

50 m     

TRB05A1E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.7 tona  0.40Transportul mater.din grupa 4 

(incarcare,aruncare,descar., aruncare) cu 

roaba pe pneuri pe dist.50m     

TRB01B2E#
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STADIUL FIZIC:   Lucrari renovare sala G - G1

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.8 tona  0.40Transportul rutier al...pamantului sau 

molozului cu autobasculanta dist.=15 km     

TRA01A15P

Lucrari de renovare2

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.1 mp  7.00Reparatii tencuieli int.brute, pereti zidarie 

caramida/beton, mortar ipsos-var m-10 

t,pt.realiz.grnd     

RCSJ03A%

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.2 mp  33.00Glet pentru interior tip CT126 aplicat 

pe,...pe tencuieli var-ciment - strat de 

nivelare     

CF23B01+

- se aplica la zonele unde au fost indepartate voselele de ulei

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.3 mp  69.00Glet pentru interior tip CT127 aplicat 

pe,...pe tencuieli var-ciment - strat de  

finisaj     

CF43B01+

- se aplica la pereti pe toata suprafata

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.4 mp  102.00Vopsirea,zugraveli lavabile,vopsea pa baza 

de aracet-vinacet,la int-ext,2 straturi,glet 

ipsos exist.     

RPCR08B%

2.4.L    6104353 kg  30.60Vopsea lavabila alba cu ioni de argint, 

antibacteriana     

2.4.L    7800857 kg  5.10Amorsa pt. vopsea lavabila     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.5 m  2.40FIXARE PROFILE METALICE ...Fixare profil 

metalic de protectie a coltului la usi pana la 

inaltimea de 1.2 m     

IZF32B+

2.5.L    6718362 m  2.40Profil de colt inox 2500x30x30 mm     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.6 mp  34.00Strat suport pt. pardoseli cu sapa 

autonivelanta     

RPCK44B%

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.7 mp  36.30Asimilat - Montat pardoseli reci linoleum tip 

tarkett fixate cu adeziv si cordon de sudura 

pvc, inclusiv plinte     

RPCK13F+

2.7.L    20027697 kg  9.08Adeziv pt. linoleum     

2.7.L    6715985 mp  38.12Covor PVC linoleum Tarkett Trafic intens, 

antibacterian     

2.7.L    4826418 m  10.89Cordon sudura termica covor pvc Tarkett     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.8 buc  2.00Asim - Remontarea caloriferelor pe pozitie 

dupa incheierea lucrarilor de renovare     

IB02A01
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STADIUL FIZIC:   Lucrari renovare sala G - G1

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.9 tona  0.60Transp.prin purtare directa al 

mater.comode avand sub 25 kg pe dist. de 

50 m     

TRB05A1E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.10 tona  0.60Transportul mater.din grupa 4 

(incarcare,aruncare,descar., aruncare) cu 

roaba pe pneuri pe dist.50m     

TRB01B2E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.11 tona  0.60Transportul rutier 

al...materialelor,semifabricatelor cu 

autobasculanta pe dist.=  10 km.     

TRA01A10
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0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Total Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie 

asiguratorie pentru 

munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:     

             Intocmit:                                                                                                Beneficiar:     

   PFA Pocan Octavian-Dan                                                               Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva   

                                                                                                                    "Delfinul" Constanta

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: Renovari interioare la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" 

Constanta

OBIECTUL: Lucrari de renovari interioare - Corp gradinita

STADIUL FIZIC: Lucrari renovare sala G - G3

Beneficiar: Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" Constanta

Proiectant: PFA Pocan Octavian-Dan

Executant: ________________________________________

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. CantitateaSimbol

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

Desfaceri si demolari1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.1 buc  2.00Demontare radiator fonta tabla...0,6-1,8 

mc/h     

RPGB16A1

Demontarea radiatoarelor in vederea executarii lucrariilor de renovare

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.2 mp  8.00Protejare mobilier cu folie pvc, la lucrari de 

renovare, inclusiv mamipulare depozitare 

si repozitionare dupa finalizarea lucrarilor     

RCSE40A% [2]

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.3 m  23.00Asim - Demontare plinta parchet 

melaminat     

RPCK12A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.4 mp  33.80Desfacerea pardoselilor din 

parchet,dusumele,pavele din lemn,etc.     

RCSK08C#

Desfacere parchet melaminat

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.5 mp  33.00Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu 

mijloace manuale     

RPCR28A+

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.6 tona  0.40Transp.prin purtare directa al 

mater.comode avand sub 25 kg pe dist. de 

50 m     

TRB05A1E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.7 tona  0.40Transportul mater.din grupa 4 

(incarcare,aruncare,descar., aruncare) cu 

roaba pe pneuri pe dist.50m     

TRB01B2E#
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STADIUL FIZIC:   Lucrari renovare sala G - G3

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.8 tona  0.40Transportul rutier al...pamantului sau 

molozului cu autobasculanta dist.=15 km     

TRA01A15P

Lucrari de renovare2

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.1 mp  7.00Reparatii tencuieli int.brute, pereti zidarie 

caramida/beton, mortar ipsos-var m-10 

t,pt.realiz.grnd     

RCSJ03A%

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.2 mp  33.00Glet pentru interior tip CT126 aplicat 

pe,...pe tencuieli var-ciment - strat de 

nivelare     

CF23B01+

- se aplica la zonele unde au fost indepartate voselele de ulei

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.3 mp  69.00Glet pentru interior tip CT127 aplicat 

pe,...pe tencuieli var-ciment - strat de  

finisaj     

CF43B01+

- se aplica la pereti pe toata suprafata

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.4 mp  102.00Vopsirea,zugraveli lavabile,vopsea pa baza 

de aracet-vinacet,la int-ext,2 straturi,glet 

ipsos exist.     

RPCR08B%

2.4.L    6104353 kg  30.60Vopsea lavabila alba cu ioni de argint, 

antibacteriana     

2.4.L    7800857 kg  5.10Amorsa pt. vopsea lavabila     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.5 m  2.40FIXARE PROFILE METALICE ...Fixare profil 

metalic de protectie a coltului la usi pana la 

inaltimea de 1.2 m     

IZF32B+

2.5.L    6718362 m  2.40Profil de colt inox 2500x30x30 mm     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.6 mp  34.00Strat suport pt. pardoseli cu sapa 

autonivelanta     

RPCK44B%

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.7 mp  36.30Asimilat - Montat pardoseli reci linoleum tip 

tarkett fixate cu adeziv si cordon de sudura 

pvc, inclusiv plinte     

RPCK13F+

2.7.L    20027697 kg  9.08Adeziv pt. linoleum     

2.7.L    6715985 mp  38.12Covor PVC linoleum Tarkett Trafic intens, 

antibacterian     

2.7.L    4826418 m  10.89Cordon sudura termica covor pvc Tarkett     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.8 buc  2.00Asim - Remontarea caloriferelor pe pozitie 

dupa incheierea lucrarilor de renovare     

IB02A01
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STADIUL FIZIC:   Lucrari renovare sala G - G3

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.9 tona  0.60Transp.prin purtare directa al 

mater.comode avand sub 25 kg pe dist. de 

50 m     

TRB05A1E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.10 tona  0.60Transportul mater.din grupa 4 

(incarcare,aruncare,descar., aruncare) cu 

roaba pe pneuri pe dist.50m     

TRB01B2E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.11 tona  0.60Transportul rutier 

al...materialelor,semifabricatelor cu 

autobasculanta pe dist.=  10 km.     

TRA01A10
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0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Total Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie 

asiguratorie pentru 

munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:     

             Intocmit:                                                                                                Beneficiar:     

   PFA Pocan Octavian-Dan                                                               Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva   

                                                                                                                    "Delfinul" Constanta

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: Renovari interioare la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" 

Constanta

OBIECTUL: Lucrari de renovari interioare - Corp gradinita

STADIUL FIZIC: Lucrari renovare hol gradinita

Beneficiar: Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" Constanta

Proiectant: PFA Pocan Octavian-Dan

Executant: ________________________________________

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. CantitateaSimbol

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

Desfaceri si demolari1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.1 buc  2.00Demontare radiator fonta tabla...0,6-1,8 

mc/h     

RPGB16A1

Demontarea radiatoarelor in vederea executarii lucrariilor de renovare

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.2 mp  78.00Desfacerea...placajelor din 

faianta,gresie,ceramice     

RPCM33A#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.3 tona  5.20Transp.prin purtare directa al 

mater.comode avand sub 25 kg pe dist. de 

50 m     

TRB05A1E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.4 tona  5.20Transportul mater.din grupa 4 

(incarcare,aruncare,descar., aruncare) cu 

roaba pe pneuri pe dist.50m     

TRB01B2E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.5 tona  5.20Transportul rutier al...pamantului sau 

molozului cu autobasculanta dist.=15 km     

TRA01A15P

Lucrari de renovare2

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.1 mp  15.00Reparatii tencuieli int.brute, pereti zidarie 

caramida/beton, mortar ipsos-var m-10 

t,pt.realiz.grnd     

RCSJ03A%

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.2 mp  78.00Glet pentru interior tip CT126 aplicat 

pe,...pe tencuieli var-ciment - strat de 

nivelare     

CF23B01+

- se aplica la zonele unde au fost indepartate voselele de ulei
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STADIUL FIZIC:   Lucrari renovare hol gradinita

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.3 mp  160.00Glet pentru interior tip CT127 aplicat 

pe,...pe tencuieli var-ciment - strat de  

finisaj     

CF43B01+

- se aplica la pereti pe toata suprafata

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.4 mp  204.00Vopsirea,zugraveli lavabile,vopsea pa baza 

de aracet-vinacet,la int-ext,2 straturi,glet 

ipsos exist.     

RPCR08B%

2.4.L    6104353 kg  61.20Vopsea lavabila alba cu ioni de argint, 

antibacteriana     

2.4.L    7800857 kg  10.20Amorsa pt. vopsea lavabila     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.5 m  7.20FIXARE PROFILE METALICE ...Fixare profil 

metalic de protectie a coltului la usi pana la 

inaltimea de 1.2 m     

IZF32B+

2.5.L    6718362 m  8.64Profil de colt inox 2500x30x30 mm     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.6 mp  44.00Strat suport pt. pardoseli cu sapa 

autonivelanta     

RPCK44B%

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.7 mp  50.00Asimilat - Montat pardoseli reci linoleum tip 

tarkett fixate cu adeziv si cordon de sudura 

pvc, inclusiv plinte     

RPCK13F+

2.7.L    20027697 kg  12.50Adeziv pt. linoleum     

2.7.L    6715985 mp  52.50Covor PVC linoleum Tarkett Trafic intens, 

antibacterian     

2.7.L    4826418 m  15.00Cordon sudura termica covor pvc Tarkett     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.8 mp  83.00Asimilat - Montat tapet tip linoleum tip 

tarkett fixate cu adeziv si cordon de sudura 

pvc, inclusiv plinte     

RPCK13F+[1]

2.8.L    20027697 kg  20.75Adeziv pt. linoleum     

2.8.L    6715985 mp  87.15Covor PVC linoleum Tarkett Trafic intens, 

antibacterian     

2.8.L    4826418 m  24.90Cordon sudura termica covor pvc Tarkett     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.9 buc  2.00Asim - Remontarea caloriferelor pe pozitie 

dupa incheierea lucrarilor de renovare     

IB02A01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.10 mp  23.50Placare ghena de instalatii cu gipscarton 

distanta intre montanti  0,6 m si rf 60 min     

CD24B1%
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STADIUL FIZIC:   Lucrari renovare hol gradinita

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.11 buc  2.00Asim - Montare usi de vizitare din pvc 

montate in ghenele mascare tevi     

RPIA32A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.12 tona  1.50Transp.prin purtare directa al 

mater.comode avand sub 25 kg pe dist. de 

50 m     

TRB05A1E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.13 tona  1.50Transportul mater.din grupa 4 

(incarcare,aruncare,descar., aruncare) cu 

roaba pe pneuri pe dist.50m     

TRB01B2E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.14 tona  1.50Transportul rutier 

al...materialelor,semifabricatelor cu 

autobasculanta pe dist.=  10 km.     

TRA01A10

Pag 35



Pag 36

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Total Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie 

asiguratorie pentru 

munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:     

             Intocmit:                                                                                                Beneficiar:     

   PFA Pocan Octavian-Dan                                                               Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva   

                                                                                                                    "Delfinul" Constanta

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: Renovari interioare la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" 

Constanta

OBIECTUL: Lucrari de renovari interioare - corp scoala parter

STADIUL FIZIC: Lucrari renovare sala Clasa I B

Beneficiar: Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" Constanta

Proiectant: PFA Pocan Octavian-Dan

Executant: ________________________________________

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. CantitateaSimbol

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

Desfaceri si demolari1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.1 buc  2.00Demontare radiator fonta tabla...0,6-1,8 

mc/h     

RPGB16A1

Demontarea radiatoarelor in vederea executarii lucrariilor de renovare

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.2 mp  8.00Protejare mobilier cu folie pvc, la lucrari de 

renovare, inclusiv mamipulare depozitare 

si repozitionare dupa finalizarea lucrarilor     

RCSE40A% [2]

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.3 m  23.00Asim - Demontare plinta parchet 

melaminat     

RPCK12A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.4 mp  32.50Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu 

mijloace manuale     

RPCR28A+

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.5 tona  0.10Transp.prin purtare directa al 

mater.comode avand sub 25 kg pe dist. de 

50 m     

TRB05A1E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.6 tona  0.10Transportul mater.din grupa 4 

(incarcare,aruncare,descar., aruncare) cu 

roaba pe pneuri pe dist.50m     

TRB01B2E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.7 tona  0.10Transportul rutier al...pamantului sau 

molozului cu autobasculanta dist.=15 km     

TRA01A15P

Lucrari de renovare2
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STADIUL FIZIC:   Lucrari renovare sala Clasa I B

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.1 mp  7.00Reparatii tencuieli int.brute, pereti zidarie 

caramida/beton, mortar ipsos-var m-10 

t,pt.realiz.grnd     

RCSJ03A%

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.2 mp  32.50Glet pentru interior tip CT126 aplicat 

pe,...pe tencuieli var-ciment - strat de 

nivelare     

CF23B01+

- se aplica la zonele unde au fost indepartate voselele de ulei

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.3 mp  74.30Glet pentru interior tip CT127 aplicat 

pe,...pe tencuieli var-ciment - strat de  

finisaj     

CF43B01+

- se aplica la pereti pe toata suprafata

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.4 mp  108.00Vopsirea,zugraveli lavabile,vopsea pa baza 

de aracet-vinacet,la int-ext,2 straturi,glet 

ipsos exist.     

RPCR08B%

2.4.L    6104353 kg  32.40Vopsea lavabila alba cu ioni de argint, 

antibacteriana     

2.4.L    7800857 kg  5.40Amorsa pt. vopsea lavabila     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.5 m  2.40FIXARE PROFILE METALICE ...Fixare profil 

metalic de protectie a coltului la usi pana la 

inaltimea de 1.2 m     

IZF32B+

2.5.L    6718362 m  2.88Profil de colt inox 2500x30x30 mm     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.6 m  23.00Plinta pvc pentru parchet melaminat, fixat 

cu cleme de prindere, inclusiv piese de 

imbinare si de capat     

CG06A%

2.6.L    2948223 m  23.46Plinta parchet PVC Smart Flex 552 canal 

2500 x 55 x 22 mm     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.7 buc  2.00Asim - Remontarea caloriferelor pe pozitie 

dupa incheierea lucrarilor de renovare     

IB02A01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.8 tona  0.30Transp.prin purtare directa al 

mater.comode avand sub 25 kg pe dist. de 

50 m     

TRB05A1E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.9 tona  0.30Transportul mater.din grupa 4 

(incarcare,aruncare,descar., aruncare) cu 

roaba pe pneuri pe dist.50m     

TRB01B2E#
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STADIUL FIZIC:   Lucrari renovare sala Clasa I B

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.10 tona  0.30Transportul rutier 

al...materialelor,semifabricatelor cu 

autobasculanta pe dist.=  10 km.     

TRA01A10
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0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Total Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie 

asiguratorie pentru 

munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:     

             Intocmit:                                                                                                Beneficiar:     

   PFA Pocan Octavian-Dan                                                               Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva   

                                                                                                                    "Delfinul" Constanta

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: Renovari interioare la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" 

Constanta

OBIECTUL: Lucrari de renovari interioare - corp scoala parter

STADIUL FIZIC: Lucrari renovare sala Clasa Pregatitoare III

Beneficiar: Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" Constanta

Proiectant: PFA Pocan Octavian-Dan

Executant: ________________________________________

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. CantitateaSimbol

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

Desfaceri si demolari1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.1 buc  2.00Demontare radiator fonta tabla...0,6-1,8 

mc/h     

RPGB16A1

Demontarea radiatoarelor in vederea executarii lucrariilor de renovare

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.2 mp  8.00Protejare mobilier cu folie pvc, la lucrari de 

renovare, inclusiv mamipulare depozitare 

si repozitionare dupa finalizarea lucrarilor     

RCSE40A% [2]

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.3 m  23.00Asim - Demontare plinta parchet 

melaminat     

RPCK12A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.4 mp  32.50Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu 

mijloace manuale     

RPCR28A+

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.5 tona  0.10Transp.prin purtare directa al 

mater.comode avand sub 25 kg pe dist. de 

50 m     

TRB05A1E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.6 tona  0.10Transportul mater.din grupa 4 

(incarcare,aruncare,descar., aruncare) cu 

roaba pe pneuri pe dist.50m     

TRB01B2E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.7 tona  0.10Transportul rutier al...pamantului sau 

molozului cu autobasculanta dist.=15 km     

TRA01A15P

Lucrari de renovare2
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STADIUL FIZIC:   Lucrari renovare sala Clasa Pregatitoare III

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.1 mp  7.00Reparatii tencuieli int.brute, pereti zidarie 

caramida/beton, mortar ipsos-var m-10 

t,pt.realiz.grnd     

RCSJ03A%

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.2 mp  32.50Glet pentru interior tip CT126 aplicat 

pe,...pe tencuieli var-ciment - strat de 

nivelare     

CF23B01+

- se aplica la zonele unde au fost indepartate voselele de ulei

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.3 mp  74.30Glet pentru interior tip CT127 aplicat 

pe,...pe tencuieli var-ciment - strat de  

finisaj     

CF43B01+

- se aplica la pereti pe toata suprafata

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.4 mp  108.00Vopsirea,zugraveli lavabile,vopsea pa baza 

de aracet-vinacet,la int-ext,2 straturi,glet 

ipsos exist.     

RPCR08B%

2.4.L    6104353 kg  32.40Vopsea lavabila alba cu ioni de argint, 

antibacteriana     

2.4.L    7800857 kg  5.40Amorsa pt. vopsea lavabila     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.5 m  2.40FIXARE PROFILE METALICE ...Fixare profil 

metalic de protectie a coltului la usi pana la 

inaltimea de 1.2 m     

IZF32B+

2.5.L    6718362 m  2.88Profil de colt inox 2500x30x30 mm     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.6 m  23.00Plinta pvc pentru parchet melaminat, fixat 

cu cleme de prindere, inclusiv piese de 

imbinare si de capat     

CG06A%

2.6.L    2948223 m  23.46Plinta parchet PVC Smart Flex 552 canal 

2500 x 55 x 22 mm     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.7 buc  2.00Asim - Remontarea caloriferelor pe pozitie 

dupa incheierea lucrarilor de renovare     

IB02A01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.8 tona  0.30Transp.prin purtare directa al 

mater.comode avand sub 25 kg pe dist. de 

50 m     

TRB05A1E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.9 tona  0.30Transportul mater.din grupa 4 

(incarcare,aruncare,descar., aruncare) cu 

roaba pe pneuri pe dist.50m     

TRB01B2E#
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STADIUL FIZIC:   Lucrari renovare sala Clasa Pregatitoare III

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.10 tona  0.30Transportul rutier 

al...materialelor,semifabricatelor cu 

autobasculanta pe dist.=  10 km.     

TRA01A10
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0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Total Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie 

asiguratorie pentru 

munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:     

             Intocmit:                                                                                                Beneficiar:     

   PFA Pocan Octavian-Dan                                                               Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva   

                                                                                                                    "Delfinul" Constanta

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: Renovari interioare la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" 

Constanta

OBIECTUL: Lucrari de renovari interioare - corp scoala parter

STADIUL FIZIC: Lucrari renovare sala Clasa II B

Beneficiar: Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" Constanta

Proiectant: PFA Pocan Octavian-Dan

Executant: ________________________________________

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. CantitateaSimbol

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 m  2.40FIXARE PROFILE METALICE ...Fixare profil 

metalic de protectie a coltului la usi pana la 

inaltimea de 1.2 m     

IZF32B+

1.L    6718362 m  2.88Profil de colt inox 2500x30x30 mm     

Pag 45



Pag 46

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Total Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie 

asiguratorie pentru 

munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:     

             Intocmit:                                                                                                Beneficiar:     

   PFA Pocan Octavian-Dan                                                               Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva   

                                                                                                                    "Delfinul" Constanta

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: Renovari interioare la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" 

Constanta

OBIECTUL: Lucrari de renovari interioare - corp scoala parter

STADIUL FIZIC: Lucrari renovare sala Consiliu

Beneficiar: Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" Constanta

Proiectant: PFA Pocan Octavian-Dan

Executant: ________________________________________

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. CantitateaSimbol

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 m  2.40FIXARE PROFILE METALICE ...Fixare profil 

metalic de protectie a coltului la usi pana la 

inaltimea de 1.2 m     

IZF32B+

1.L    6718362 m  2.88Profil de colt inox 2500x30x30 mm     

Pag 47



Pag 48

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Total Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie 

asiguratorie pentru 

munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:     

             Intocmit:                                                                                                Beneficiar:     

   PFA Pocan Octavian-Dan                                                               Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva   

                                                                                                                    "Delfinul" Constanta

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: Renovari interioare la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" 

Constanta

OBIECTUL: Lucrari de renovari interioare - corp scoala parter

STADIUL FIZIC: Lucrari renovare sala Clasa I A

Beneficiar: Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" Constanta

Proiectant: PFA Pocan Octavian-Dan

Executant: ________________________________________

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. CantitateaSimbol

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

Desfaceri si demolari1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.1 buc  2.00Demontare radiator fonta tabla...0,6-1,8 

mc/h     

RPGB16A1

Demontarea radiatoarelor in vederea executarii lucrariilor de renovare

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.2 mp  8.00Protejare mobilier cu folie pvc, la lucrari de 

renovare, inclusiv mamipulare depozitare 

si repozitionare dupa finalizarea lucrarilor     

RCSE40A% [2]

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.3 m  20.00Asim - Demontare plinta parchet 

melaminat     

RPCK12A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.4 mp  26.00Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu 

mijloace manuale     

RPCR28A+

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.5 tona  0.10Transp.prin purtare directa al 

mater.comode avand sub 25 kg pe dist. de 

50 m     

TRB05A1E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.6 tona  0.10Transportul mater.din grupa 4 

(incarcare,aruncare,descar., aruncare) cu 

roaba pe pneuri pe dist.50m     

TRB01B2E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.7 tona  0.10Transportul rutier al...pamantului sau 

molozului cu autobasculanta dist.=15 km     

TRA01A15P

Lucrari de renovare2
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STADIUL FIZIC:   Lucrari renovare sala Clasa I A

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.1 mp  6.00Reparatii tencuieli int.brute, pereti zidarie 

caramida/beton, mortar ipsos-var m-10 

t,pt.realiz.grnd     

RCSJ03A%

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.2 mp  26.00Glet pentru interior tip CT126 aplicat 

pe,...pe tencuieli var-ciment - strat de 

nivelare     

CF23B01+

- se aplica la zonele unde au fost indepartate voselele de ulei

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.3 mp  64.00Glet pentru interior tip CT127 aplicat 

pe,...pe tencuieli var-ciment - strat de  

finisaj     

CF43B01+

- se aplica la pereti pe toata suprafata

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.4 mp  89.00Vopsirea,zugraveli lavabile,vopsea pa baza 

de aracet-vinacet,la int-ext,2 straturi,glet 

ipsos exist.     

RPCR08B%

2.4.L    6104353 kg  26.70Vopsea lavabila alba cu ioni de argint, 

antibacteriana     

2.4.L    7800857 kg  4.45Amorsa pt. vopsea lavabila     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.5 m  2.40FIXARE PROFILE METALICE ...Fixare profil 

metalic de protectie a coltului la usi pana la 

inaltimea de 1.2 m     

IZF32B+

2.5.L    6718362 m  2.88Profil de colt inox 2500x30x30 mm     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.6 m  20.00Plinta pvc pentru parchet melaminat, fixat 

cu cleme de prindere, inclusiv piese de 

imbinare si de capat     

CG06A%

2.6.L    2948223 m  20.40Plinta parchet PVC Smart Flex 552 canal 

2500 x 55 x 22 mm     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.7 buc  2.00Asim - Remontarea caloriferelor pe pozitie 

dupa incheierea lucrarilor de renovare     

IB02A01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.8 tona  0.30Transp.prin purtare directa al 

mater.comode avand sub 25 kg pe dist. de 

50 m     

TRB05A1E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.9 tona  0.30Transportul mater.din grupa 4 

(incarcare,aruncare,descar., aruncare) cu 

roaba pe pneuri pe dist.50m     

TRB01B2E#
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STADIUL FIZIC:   Lucrari renovare sala Clasa I A

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.10 tona  0.30Transportul rutier 

al...materialelor,semifabricatelor cu 

autobasculanta pe dist.=  10 km.     

TRA01A10
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0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Total Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie 

asiguratorie pentru 

munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:     

             Intocmit:                                                                                                Beneficiar:     

   PFA Pocan Octavian-Dan                                                               Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva   

                                                                                                                    "Delfinul" Constanta

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: Renovari interioare la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" 

Constanta

OBIECTUL: Lucrari de renovari interioare - corp scoala parter

STADIUL FIZIC: Lucrari renovare sala Clasa II A

Beneficiar: Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" Constanta

Proiectant: PFA Pocan Octavian-Dan

Executant: ________________________________________

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. CantitateaSimbol

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

Desfaceri si demolari1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.1 buc  2.00Demontare radiator fonta tabla...0,6-1,8 

mc/h     

RPGB16A1

Demontarea radiatoarelor in vederea executarii lucrariilor de renovare

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.2 mp  8.00Protejare mobilier cu folie pvc, la lucrari de 

renovare, inclusiv mamipulare depozitare 

si repozitionare dupa finalizarea lucrarilor     

RCSE40A% [2]

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.3 m  20.00Asim - Demontare plinta parchet 

melaminat     

RPCK12A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.4 mp  26.00Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu 

mijloace manuale     

RPCR28A+

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.5 tona  0.10Transp.prin purtare directa al 

mater.comode avand sub 25 kg pe dist. de 

50 m     

TRB05A1E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.6 tona  0.10Transportul mater.din grupa 4 

(incarcare,aruncare,descar., aruncare) cu 

roaba pe pneuri pe dist.50m     

TRB01B2E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.7 tona  0.10Transportul rutier al...pamantului sau 

molozului cu autobasculanta dist.=15 km     

TRA01A15P

Lucrari de renovare2
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STADIUL FIZIC:   Lucrari renovare sala Clasa II A

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.1 mp  6.00Reparatii tencuieli int.brute, pereti zidarie 

caramida/beton, mortar ipsos-var m-10 

t,pt.realiz.grnd     

RCSJ03A%

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.2 mp  26.00Glet pentru interior tip CT126 aplicat 

pe,...pe tencuieli var-ciment - strat de 

nivelare     

CF23B01+

- se aplica la zonele unde au fost indepartate voselele de ulei

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.3 mp  64.00Glet pentru interior tip CT127 aplicat 

pe,...pe tencuieli var-ciment - strat de  

finisaj     

CF43B01+

- se aplica la pereti pe toata suprafata

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.4 mp  89.00Vopsirea,zugraveli lavabile,vopsea pa baza 

de aracet-vinacet,la int-ext,2 straturi,glet 

ipsos exist.     

RPCR08B%

2.4.L    6104353 kg  26.70Vopsea lavabila alba cu ioni de argint, 

antibacteriana     

2.4.L    7800857 kg  4.45Amorsa pt. vopsea lavabila     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.5 m  2.40FIXARE PROFILE METALICE ...Fixare profil 

metalic de protectie a coltului la usi pana la 

inaltimea de 1.2 m     

IZF32B+

2.5.L    6718362 m  2.88Profil de colt inox 2500x30x30 mm     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.6 m  20.00Plinta pvc pentru parchet melaminat, fixat 

cu cleme de prindere, inclusiv piese de 

imbinare si de capat     

CG06A%

2.6.L    2948223 m  20.40Plinta parchet PVC Smart Flex 552 canal 

2500 x 55 x 22 mm     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.7 buc  2.00Asim - Remontarea caloriferelor pe pozitie 

dupa incheierea lucrarilor de renovare     

IB02A01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.8 tona  0.30Transp.prin purtare directa al 

mater.comode avand sub 25 kg pe dist. de 

50 m     

TRB05A1E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.9 tona  0.30Transportul mater.din grupa 4 

(incarcare,aruncare,descar., aruncare) cu 

roaba pe pneuri pe dist.50m     

TRB01B2E#
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STADIUL FIZIC:   Lucrari renovare sala Clasa II A

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.10 tona  0.30Transportul rutier 

al...materialelor,semifabricatelor cu 

autobasculanta pe dist.=  10 km.     

TRA01A10
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0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Total Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie 

asiguratorie pentru 

munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:     

             Intocmit:                                                                                                Beneficiar:     

   PFA Pocan Octavian-Dan                                                               Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva   

                                                                                                                    "Delfinul" Constanta

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: Renovari interioare la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" 

Constanta

OBIECTUL: Lucrari de renovari interioare - corp scoala parter

STADIUL FIZIC: Lucrari renovare sala Clasa III A

Beneficiar: Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" Constanta

Proiectant: PFA Pocan Octavian-Dan

Executant: ________________________________________

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. CantitateaSimbol

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

Desfaceri si demolari1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.1 buc  2.00Demontare radiator fonta tabla...0,6-1,8 

mc/h     

RPGB16A1

Demontarea radiatoarelor in vederea executarii lucrariilor de renovare

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.2 mp  8.00Protejare mobilier cu folie pvc, la lucrari de 

renovare, inclusiv mamipulare depozitare 

si repozitionare dupa finalizarea lucrarilor     

RCSE40A% [2]

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.3 m  20.00Asim - Demontare plinta parchet 

melaminat     

RPCK12A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.4 mp  30.00Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu 

mijloace manuale     

RPCR28A+

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.5 tona  0.10Transp.prin purtare directa al 

mater.comode avand sub 25 kg pe dist. de 

50 m     

TRB05A1E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.6 tona  0.10Transportul mater.din grupa 4 

(incarcare,aruncare,descar., aruncare) cu 

roaba pe pneuri pe dist.50m     

TRB01B2E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.7 tona  0.10Transportul rutier al...pamantului sau 

molozului cu autobasculanta dist.=15 km     

TRA01A15P

Lucrari de renovare2
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STADIUL FIZIC:   Lucrari renovare sala Clasa III A

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.1 mp  6.00Reparatii tencuieli int.brute, pereti zidarie 

caramida/beton, mortar ipsos-var m-10 

t,pt.realiz.grnd     

RCSJ03A%

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.2 mp  30.00Glet pentru interior tip CT126 aplicat 

pe,...pe tencuieli var-ciment - strat de 

nivelare     

CF23B01+

- se aplica la zonele unde au fost indepartate voselele de ulei

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.3 mp  64.00Glet pentru interior tip CT127 aplicat 

pe,...pe tencuieli var-ciment - strat de  

finisaj     

CF43B01+

- se aplica la pereti pe toata suprafata

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.4 mp  89.00Vopsirea,zugraveli lavabile,vopsea pa baza 

de aracet-vinacet,la int-ext,2 straturi,glet 

ipsos exist.     

RPCR08B%

2.4.L    6104353 kg  26.70Vopsea lavabila alba cu ioni de argint, 

antibacteriana     

2.4.L    7800857 kg  4.45Amorsa pt. vopsea lavabila     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.5 m  2.40FIXARE PROFILE METALICE ...Fixare profil 

metalic de protectie a coltului la usi pana la 

inaltimea de 1.2 m     

IZF32B+

2.5.L    6718362 m  2.88Profil de colt inox 2500x30x30 mm     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.6 m  20.00Plinta pvc pentru parchet melaminat, fixat 

cu cleme de prindere, inclusiv piese de 

imbinare si de capat     

CG06A%

2.6.L    2948223 m  20.40Plinta parchet PVC Smart Flex 552 canal 

2500 x 55 x 22 mm     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.7 buc  2.00Asim - Remontarea caloriferelor pe pozitie 

dupa incheierea lucrarilor de renovare     

IB02A01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.8 tona  0.30Transp.prin purtare directa al 

mater.comode avand sub 25 kg pe dist. de 

50 m     

TRB05A1E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.9 tona  0.30Transportul mater.din grupa 4 

(incarcare,aruncare,descar., aruncare) cu 

roaba pe pneuri pe dist.50m     

TRB01B2E#
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STADIUL FIZIC:   Lucrari renovare sala Clasa III A

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.10 tona  0.30Transportul rutier 

al...materialelor,semifabricatelor cu 

autobasculanta pe dist.=  10 km.     

TRA01A10
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0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Total Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie 

asiguratorie pentru 

munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:     

             Intocmit:                                                                                                Beneficiar:     

   PFA Pocan Octavian-Dan                                                               Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva   

                                                                                                                    "Delfinul" Constanta

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: Renovari interioare la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" 

Constanta

OBIECTUL: Lucrari de renovari interioare - corp scoala parter

STADIUL FIZIC: Lucrari renovare sala Clasa IV A

Beneficiar: Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" Constanta

Proiectant: PFA Pocan Octavian-Dan

Executant: ________________________________________

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. CantitateaSimbol

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

Desfaceri si demolari1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.1 buc  2.00Demontare radiator fonta tabla...0,6-1,8 

mc/h     

RPGB16A1

Demontarea radiatoarelor in vederea executarii lucrariilor de renovare

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.2 mp  8.00Protejare mobilier cu folie pvc, la lucrari de 

renovare, inclusiv mamipulare depozitare 

si repozitionare dupa finalizarea lucrarilor     

RCSE40A% [2]

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.3 m  23.00Asim - Demontare plinta parchet 

melaminat     

RPCK12A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.4 mp  30.00Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu 

mijloace manuale     

RPCR28A+

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.5 tona  0.10Transp.prin purtare directa al 

mater.comode avand sub 25 kg pe dist. de 

50 m     

TRB05A1E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.6 tona  0.10Transportul mater.din grupa 4 

(incarcare,aruncare,descar., aruncare) cu 

roaba pe pneuri pe dist.50m     

TRB01B2E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.7 tona  0.10Transportul rutier al...pamantului sau 

molozului cu autobasculanta dist.=15 km     

TRA01A15P

Lucrari de renovare2
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STADIUL FIZIC:   Lucrari renovare sala Clasa IV A

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.1 mp  6.00Reparatii tencuieli int.brute, pereti zidarie 

caramida/beton, mortar ipsos-var m-10 

t,pt.realiz.grnd     

RCSJ03A%

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.2 mp  30.00Glet pentru interior tip CT126 aplicat 

pe,...pe tencuieli var-ciment - strat de 

nivelare     

CF23B01+

- se aplica la zonele unde au fost indepartate voselele de ulei

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.3 mp  75.00Glet pentru interior tip CT127 aplicat 

pe,...pe tencuieli var-ciment - strat de  

finisaj     

CF43B01+

- se aplica la pereti pe toata suprafata

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.4 mp  110.00Vopsirea,zugraveli lavabile,vopsea pa baza 

de aracet-vinacet,la int-ext,2 straturi,glet 

ipsos exist.     

RPCR08B%

2.4.L    6104353 kg  33.00Vopsea lavabila alba cu ioni de argint, 

antibacteriana     

2.4.L    7800857 kg  5.50Amorsa pt. vopsea lavabila     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.5 m  2.40FIXARE PROFILE METALICE ...Fixare profil 

metalic de protectie a coltului la usi pana la 

inaltimea de 1.2 m     

IZF32B+

2.5.L    6718362 m  2.88Profil de colt inox 2500x30x30 mm     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.6 m  23.00Plinta pvc pentru parchet melaminat, fixat 

cu cleme de prindere, inclusiv piese de 

imbinare si de capat     

CG06A%

2.6.L    2948223 m  23.46Plinta parchet PVC Smart Flex 552 canal 

2500 x 55 x 22 mm     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.7 buc  2.00Asim - Remontarea caloriferelor pe pozitie 

dupa incheierea lucrarilor de renovare     

IB02A01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.8 tona  0.30Transp.prin purtare directa al 

mater.comode avand sub 25 kg pe dist. de 

50 m     

TRB05A1E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.9 tona  0.30Transportul mater.din grupa 4 

(incarcare,aruncare,descar., aruncare) cu 

roaba pe pneuri pe dist.50m     

TRB01B2E#
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STADIUL FIZIC:   Lucrari renovare sala Clasa IV A

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.10 tona  0.30Transportul rutier 

al...materialelor,semifabricatelor cu 

autobasculanta pe dist.=  10 km.     

TRA01A10
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0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Total Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie 

asiguratorie pentru 

munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:     

             Intocmit:                                                                                                Beneficiar:     

   PFA Pocan Octavian-Dan                                                               Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva   

                                                                                                                    "Delfinul" Constanta

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: Renovari interioare la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" 

Constanta

OBIECTUL: Lucrari de renovari interioare - corp scoala parter

STADIUL FIZIC: Lucrari renovare sala Biblioteca/Atelier

Beneficiar: Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" Constanta

Proiectant: PFA Pocan Octavian-Dan

Executant: ________________________________________

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. CantitateaSimbol

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

Desfaceri si demolari1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.1 buc  4.00Demontare radiator fonta tabla...0,6-1,8 

mc/h     

RPGB16A1

Demontarea radiatoarelor in vederea executarii lucrariilor de renovare

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.2 mp  16.00Protejare mobilier cu folie pvc, la lucrari de 

renovare, inclusiv mamipulare depozitare 

si repozitionare dupa finalizarea lucrarilor     

RCSE40A% [2]

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.3 m  39.00Asim - Demontare plinta parchet 

melaminat     

RPCK12A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.4 mp  29.00Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu 

mijloace manuale     

RPCR28A+

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.5 tona  0.20Transp.prin purtare directa al 

mater.comode avand sub 25 kg pe dist. de 

50 m     

TRB05A1E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.6 tona  0.20Transportul mater.din grupa 4 

(incarcare,aruncare,descar., aruncare) cu 

roaba pe pneuri pe dist.50m     

TRB01B2E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.7 tona  0.20Transportul rutier al...pamantului sau 

molozului cu autobasculanta dist.=15 km     

TRA01A15P

Lucrari de renovare2
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STADIUL FIZIC:   Lucrari renovare sala Biblioteca/Atelier

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.1 mp  9.00Reparatii tencuieli int.brute, pereti zidarie 

caramida/beton, mortar ipsos-var m-10 

t,pt.realiz.grnd     

RCSJ03A%

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.2 mp  40.50Glet pentru interior tip CT126 aplicat 

pe,...pe tencuieli var-ciment - strat de 

nivelare     

CF23B01+

- se aplica la zonele unde au fost indepartate voselele de ulei

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.3 mp  92.00Glet pentru interior tip CT127 aplicat 

pe,...pe tencuieli var-ciment - strat de  

finisaj     

CF43B01+

- se aplica la pereti pe toata suprafata

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.4 m  18.00Asim - Montat profil de imbimare din 

polistiren extrudat     

RPCN15B%

Acoperirea imbinarilor dintre peretele despartitor din PVC si pereti/tavan

2.4.L    6718805 m  18.00Profil colt dim polisitiren extrudat 30x30 

mm     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.5 mp  142.50Vopsirea,zugraveli lavabile,vopsea pa baza 

de aracet-vinacet,la int-ext,2 straturi,glet 

ipsos exist.     

RPCR08B%

2.5.L    6104353 kg  42.75Vopsea lavabila alba cu ioni de argint, 

antibacteriana     

2.5.L    7800857 kg  7.13Amorsa pt. vopsea lavabila     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.6 m  2.40FIXARE PROFILE METALICE ...Fixare profil 

metalic de protectie a coltului la usi pana la 

inaltimea de 1.2 m     

IZF32B+

2.6.L    6718362 m  2.88Profil de colt inox 2500x30x30 mm     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.7 m  29.00Plinta pvc pentru parchet melaminat, fixat 

cu cleme de prindere, inclusiv piese de 

imbinare si de capat     

CG06A%

2.7.L    2948223 m  29.58Plinta parchet PVC Smart Flex 552 canal 

2500 x 55 x 22 mm     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.8 buc  4.00Asim - Remontarea caloriferelor pe pozitie 

dupa incheierea lucrarilor de renovare     

IB02A01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.9 tona  0.60Transp.prin purtare directa al 

mater.comode avand sub 25 kg pe dist. de 

50 m     

TRB05A1E#
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STADIUL FIZIC:   Lucrari renovare sala Biblioteca/Atelier

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.10 tona  0.60Transportul mater.din grupa 4 

(incarcare,aruncare,descar., aruncare) cu 

roaba pe pneuri pe dist.50m     

TRB01B2E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.11 tona  0.60Transportul rutier 

al...materialelor,semifabricatelor cu 

autobasculanta pe dist.=  10 km.     

TRA01A10
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0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Total Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie 

asiguratorie pentru 

munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:     

             Intocmit:                                                                                                Beneficiar:     

   PFA Pocan Octavian-Dan                                                               Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva   

                                                                                                                    "Delfinul" Constanta

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: Renovari interioare la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" 

Constanta

OBIECTUL: Lucrari de renovari interioare - corp scoala etaj

STADIUL FIZIC: Lucrari renovare sala Clasa IX A

Beneficiar: Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" Constanta

Proiectant: PFA Pocan Octavian-Dan

Executant: ________________________________________

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. CantitateaSimbol

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

Desfaceri si demolari1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.1 buc  4.00Demontare radiator fonta tabla...0,6-1,8 

mc/h     

RPGB16A1

Demontarea radiatoarelor in vederea executarii lucrariilor de renovare

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.2 mp  16.00Protejare mobilier cu folie pvc, la lucrari de 

renovare, inclusiv mamipulare depozitare 

si repozitionare dupa finalizarea lucrarilor     

RCSE40A% [2]

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.3 m  29.00Asim - Demontare plinta parchet 

melaminat     

RPCK12A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.4 mp  50.50Desfacerea pardoselilor din 

parchet,dusumele,pavele din lemn,etc.     

RCSK08C#

Desfacere parchet melaminat

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.5 mp  50.50Desfacere pardoseli calde din parchet din 

stejar sau fag     

RCSK40B%

Desfacere parchet de lemn inclusiv a stratului suport

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.6 mp  40.50Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu 

mijloace manuale     

RPCR28A+

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.7 mp  2.00Demontari, tamplarie din lemn (usi, 

ferestre, obloane, cuti rulou, masti)     

RCSO56A%

Demontare cu atentie usa lemn cu recuperare
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STADIUL FIZIC:   Lucrari renovare sala Clasa IX A

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.8 mp  18.60Asim - Demontare zid despartitor din 

materiale lemnoase - fara recuperarea 

materialelor     

RPCT02D1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.9 tona  3.00Transp.prin purtare directa al 

mater.comode avand sub 25 kg pe dist. de 

50 m     

TRB05A1E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.10 tona  3.00Transportul mater.din grupa 4 

(incarcare,aruncare,descar., aruncare) cu 

roaba pe pneuri pe dist.50m     

TRB01B2E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.11 tona  3.00Transportul rutier al...pamantului sau 

molozului cu autobasculanta dist.=15 km     

TRA01A15P

Lucrari de renovare2

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.1 mp  12.00Reparatii tencuieli int.brute, pereti zidarie 

caramida/beton, mortar ipsos-var m-10 

t,pt.realiz.grnd     

RCSJ03A%

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.2 mp  18.60Pereti despartitori din placi de gips-carton, 

montant simplu, structura metalica, h max 

= 2,75 m  de 15   mm grosime, in doua 

straturi (2+2)...Montant CW 100, distanta 

intre montanti 60 cm, grosime totala perete 

160 mm     

CQ05G+

2.2.L    20010043 mp  75.89Placa GK 12,5 mm     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.3 mp  2.00Usi din lemn...simple,interioare,un 

canat,pe captuseli cu latime <= 19 cm,la 

constructii cu h<=35 m     

CK03A#

Remontare usa recuperata din zidul despartitor vechi

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.4 m  18.00Asim - Montat profil de imbimare din 

polistiren extrudat     

RPCN15B%

Acoperirea imbinarilor dintre peretele despartitor din PVC si pereti/tavan

2.4.L    6718805 m  18.00Profil colt dim polisitiren extrudat 30x30 

mm     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.5 mp  40.50Glet pentru interior tip CT126 aplicat 

pe,...pe tencuieli var-ciment - strat de 

nivelare     

CF23B01+

- se aplica la zonele unde au fost indepartate voselele de ulei
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STADIUL FIZIC:   Lucrari renovare sala Clasa IX A

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.6 mp  129.00Glet pentru interior tip CT127 aplicat 

pe,...pe tencuieli var-ciment - strat de  

finisaj     

CF43B01+

- se aplica la pereti pe toata suprafata

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.7 mp  180.00Vopsirea,zugraveli lavabile,vopsea pa baza 

de aracet-vinacet,la int-ext,2 straturi,glet 

ipsos exist.     

RPCR08B%

2.7.L    6104353 kg  54.00Vopsea lavabila alba cu ioni de argint, 

antibacteriana     

2.7.L    7800857 kg  9.00Amorsa pt. vopsea lavabila     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.8 m  2.40FIXARE PROFILE METALICE ...Fixare profil 

metalic de protectie a coltului la usi pana la 

inaltimea de 1.2 m     

IZF32B+

2.8.L    6718362 m  2.40Profil de colt inox 2500x30x30 mm     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.9 mp  50.50Sapa de egaliz.din mortar cim.gata 

preparat pe supraf.oriz.-inclinate 40% 

grosime medie 3 cm     

IZF12XC

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.10 mp  50.50Strat suport pt. pardoseli cu sapa 

autonivelanta     

RPCK44B%

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.11 mp  50.50PARDOSELI DIN PANOURI DE PARCHET 

LAMINAT PENTRU TRAFIC INTENS

...pe suporturi elastice (folie polimerica cu 

bule de aer), panourile din parchet laminat;     

CG36A+

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.12 m  39.00Plinta pvc pentru parchet melaminat, fixat 

cu cleme de prindere, inclusiv piese de 

imbinare si de capat     

CG06A%

2.12.L   2948223 m  39.78Plinta parchet PVC Smart Flex 552 canal 

2500 x 55 x 22 mm     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.13 buc  4.00Asim - Remontarea caloriferelor pe pozitie 

dupa incheierea lucrarilor de renovare     

IB02A01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.14 tona  6.00Transp.prin purtare directa al 

mater.comode avand sub 25 kg pe dist. de 

50 m     

TRB05A1E#
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STADIUL FIZIC:   Lucrari renovare sala Clasa IX A

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.15 tona  6.00Transportul mater.din grupa 4 

(incarcare,aruncare,descar., aruncare) cu 

roaba pe pneuri pe dist.50m     

TRB01B2E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.16 tona  6.00Transportul rutier 

al...materialelor,semifabricatelor cu 

autobasculanta pe dist.=  10 km.     

TRA01A10
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0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Total Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie 

asiguratorie pentru 

munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:     

             Intocmit:                                                                                                Beneficiar:     

   PFA Pocan Octavian-Dan                                                               Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva   

                                                                                                                    "Delfinul" Constanta

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: Renovari interioare la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" 

Constanta

OBIECTUL: Lucrari de renovari interioare - corp scoala etaj

STADIUL FIZIC: Lucrari renovare sala Clasa VI A

Beneficiar: Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" Constanta

Proiectant: PFA Pocan Octavian-Dan

Executant: ________________________________________

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. CantitateaSimbol

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 m  2.40FIXARE PROFILE METALICE ...Fixare profil 

metalic de protectie a coltului la usi pana la 

inaltimea de 1.2 m     

IZF32B+

1.L    6718362 m  2.88Profil de colt inox 2500x30x30 mm     
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0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Total Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie 

asiguratorie pentru 

munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:     

             Intocmit:                                                                                                Beneficiar:     

   PFA Pocan Octavian-Dan                                                               Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva   

                                                                                                                    "Delfinul" Constanta

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: Renovari interioare la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" 

Constanta

OBIECTUL: Lucrari de renovari interioare - corp scoala etaj

STADIUL FIZIC: Lucrari renovare sala 49

Beneficiar: Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" Constanta

Proiectant: PFA Pocan Octavian-Dan

Executant: ________________________________________

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. CantitateaSimbol

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 m  2.40FIXARE PROFILE METALICE ...Fixare profil 

metalic de protectie a coltului la usi pana la 

inaltimea de 1.2 m     

IZF32B+

1.L    6718362 m  2.88Profil de colt inox 2500x30x30 mm     
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0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Total Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie 

asiguratorie pentru 

munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:     

             Intocmit:                                                                                                Beneficiar:     

   PFA Pocan Octavian-Dan                                                               Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva   

                                                                                                                    "Delfinul" Constanta

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: Renovari interioare la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" 

Constanta

OBIECTUL: Lucrari de renovari interioare - corp scoala etaj

STADIUL FIZIC: Lucrari renovare sala Clasa VIII A

Beneficiar: Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" Constanta

Proiectant: PFA Pocan Octavian-Dan

Executant: ________________________________________

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. CantitateaSimbol

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

Desfaceri si demolari1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.1 buc  2.00Demontare radiator fonta tabla...0,6-1,8 

mc/h     

RPGB16A1

Demontarea radiatoarelor in vederea executarii lucrariilor de renovare

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.2 mp  8.00Protejare mobilier cu folie pvc, la lucrari de 

renovare, inclusiv mamipulare depozitare 

si repozitionare dupa finalizarea lucrarilor     

RCSE40A% [2]

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.3 m  20.00Asim - Demontare plinta parchet 

melaminat     

RPCK12A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.4 mp  25.00Desfacerea pardoselilor din 

parchet,dusumele,pavele din lemn,etc.     

RCSK08C#

Desfacere parchet melaminat

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.5 mp  28.00Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu 

mijloace manuale     

RPCR28A+

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.6 tona  0.60Transp.prin purtare directa al 

mater.comode avand sub 25 kg pe dist. de 

50 m     

TRB05A1E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.7 tona  0.60Transportul mater.din grupa 4 

(incarcare,aruncare,descar., aruncare) cu 

roaba pe pneuri pe dist.50m     

TRB01B2E#
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STADIUL FIZIC:   Lucrari renovare sala Clasa VIII A

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.8 tona  0.60Transportul rutier al...pamantului sau 

molozului cu autobasculanta dist.=15 km     

TRA01A15P

Lucrari de renovare2

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.1 mp  6.00Reparatii tencuieli int.brute, pereti zidarie 

caramida/beton, mortar ipsos-var m-10 

t,pt.realiz.grnd     

RCSJ03A%

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.2 mp  2.80Placare perete de beton cu placi de 

gipscarton, fixate cu mortar adeziv     

CD17B%

Acoperirea tablei didactice cu placi de gips carton in vederea reitregirii peretelui

2.2.L    8527015 mp  2.94Placi gips-carton normale gkb 12.5mm 

1200/2000     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.3 mp  30.80Glet pentru interior tip CT126 aplicat 

pe,...pe tencuieli var-ciment - strat de 

nivelare     

CF23B01+

- se aplica la zonele unde au fost indepartate voselele de ulei

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.4 mp  64.50Glet pentru interior tip CT127 aplicat 

pe,...pe tencuieli var-ciment - strat de  

finisaj     

CF43B01+

- se aplica la pereti pe toata suprafata

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.5 mp  89.50Vopsirea,zugraveli lavabile,vopsea pa baza 

de aracet-vinacet,la int-ext,2 straturi,glet 

ipsos exist.     

RPCR08B%

2.5.L    6104353 kg  26.85Vopsea lavabila alba cu ioni de argint, 

antibacteriana     

2.5.L    7800857 kg  4.48Amorsa pt. vopsea lavabila     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.6 m  2.40FIXARE PROFILE METALICE ...Fixare profil 

metalic de protectie a coltului la usi pana la 

inaltimea de 1.2 m     

IZF32B+

2.6.L    6718362 m  2.40Profil de colt inox 2500x30x30 mm     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.7 mp  25.00Strat suport pt. pardoseli cu sapa 

autonivelanta     

RPCK44B%

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.8 mp  25.00PARDOSELI DIN PANOURI DE PARCHET 

LAMINAT PENTRU TRAFIC INTENS

...pe suporturi elastice (folie polimerica cu 

bule de aer), panourile din parchet laminat;     

CG36A+
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STADIUL FIZIC:   Lucrari renovare sala Clasa VIII A

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.9 m  20.00Plinta pvc pentru parchet melaminat, fixat 

cu cleme de prindere, inclusiv piese de 

imbinare si de capat     

CG06A%

2.9.L    2948223 m  20.40Plinta parchet PVC Smart Flex 552 canal 

2500 x 55 x 22 mm     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.10 buc  2.00Asim - Remontarea caloriferelor pe pozitie 

dupa incheierea lucrarilor de renovare     

IB02A01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.11 tona  1.50Transp.prin purtare directa al 

mater.comode avand sub 25 kg pe dist. de 

50 m     

TRB05A1E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.12 tona  1.50Transportul mater.din grupa 4 

(incarcare,aruncare,descar., aruncare) cu 

roaba pe pneuri pe dist.50m     

TRB01B2E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.13 tona  1.50Transportul rutier 

al...materialelor,semifabricatelor cu 

autobasculanta pe dist.=  10 km.     

TRA01A10
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0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Total Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie 

asiguratorie pentru 

munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:     

             Intocmit:                                                                                                Beneficiar:     

   PFA Pocan Octavian-Dan                                                               Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva   

                                                                                                                    "Delfinul" Constanta

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: Renovari interioare la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" 

Constanta

OBIECTUL: Lucrari de renovari interioare - corp scoala etaj

STADIUL FIZIC: Lucrari renovare sala Clasa V A

Beneficiar: Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" Constanta

Proiectant: PFA Pocan Octavian-Dan

Executant: ________________________________________

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. CantitateaSimbol

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

Desfaceri si demolari1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.1 buc  2.00Demontare radiator fonta tabla...0,6-1,8 

mc/h     

RPGB16A1

Demontarea radiatoarelor in vederea executarii lucrariilor de renovare

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.2 mp  8.00Protejare mobilier cu folie pvc, la lucrari de 

renovare, inclusiv mamipulare depozitare 

si repozitionare dupa finalizarea lucrarilor     

RCSE40A% [2]

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.3 m  20.00Asim - Demontare plinta parchet 

melaminat     

RPCK12A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.4 mp  25.00Desfacerea pardoselilor din 

parchet,dusumele,pavele din lemn,etc.     

RCSK08C#

Desfacere parchet melaminat

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.5 mp  24.00Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu 

mijloace manuale     

RPCR28A+

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.6 tona  0.60Transp.prin purtare directa al 

mater.comode avand sub 25 kg pe dist. de 

50 m     

TRB05A1E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.7 tona  0.60Transportul mater.din grupa 4 

(incarcare,aruncare,descar., aruncare) cu 

roaba pe pneuri pe dist.50m     

TRB01B2E#
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STADIUL FIZIC:   Lucrari renovare sala Clasa V A

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.8 tona  0.60Transportul rutier al...pamantului sau 

molozului cu autobasculanta dist.=15 km     

TRA01A15P

Lucrari de renovare2

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.1 mp  6.00Reparatii tencuieli int.brute, pereti zidarie 

caramida/beton, mortar ipsos-var m-10 

t,pt.realiz.grnd     

RCSJ03A%

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.2 mp  24.00Glet pentru interior tip CT126 aplicat 

pe,...pe tencuieli var-ciment - strat de 

nivelare     

CF23B01+

- se aplica la zonele unde au fost indepartate voselele de ulei

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.3 mp  64.50Glet pentru interior tip CT127 aplicat 

pe,...pe tencuieli var-ciment - strat de  

finisaj     

CF43B01+

- se aplica la pereti pe toata suprafata

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.4 mp  89.50Vopsirea,zugraveli lavabile,vopsea pa baza 

de aracet-vinacet,la int-ext,2 straturi,glet 

ipsos exist.     

RPCR08B%

2.4.L    6104353 kg  26.85Vopsea lavabila alba cu ioni de argint, 

antibacteriana     

2.4.L    7800857 kg  4.48Amorsa pt. vopsea lavabila     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.5 m  2.40FIXARE PROFILE METALICE ...Fixare profil 

metalic de protectie a coltului la usi pana la 

inaltimea de 1.2 m     

IZF32B+

2.5.L    6718362 m  2.40Profil de colt inox 2500x30x30 mm     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.6 mp  25.00Strat suport pt. pardoseli cu sapa 

autonivelanta     

RPCK44B%

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.7 mp  25.00PARDOSELI DIN PANOURI DE PARCHET 

LAMINAT PENTRU TRAFIC INTENS

...pe suporturi elastice (folie polimerica cu 

bule de aer), panourile din parchet laminat;     

CG36A+

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.8 m  20.00Plinta pvc pentru parchet melaminat, fixat 

cu cleme de prindere, inclusiv piese de 

imbinare si de capat     

CG06A%

2.8.L    2948223 m  20.40Plinta parchet PVC Smart Flex 552 canal 

2500 x 55 x 22 mm     
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STADIUL FIZIC:   Lucrari renovare sala Clasa V A

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.9 buc  2.00Asim - Remontarea caloriferelor pe pozitie 

dupa incheierea lucrarilor de renovare     

IB02A01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.10 tona  1.40Transp.prin purtare directa al 

mater.comode avand sub 25 kg pe dist. de 

50 m     

TRB05A1E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.11 tona  1.40Transportul mater.din grupa 4 

(incarcare,aruncare,descar., aruncare) cu 

roaba pe pneuri pe dist.50m     

TRB01B2E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.12 tona  1.40Transportul rutier 

al...materialelor,semifabricatelor cu 

autobasculanta pe dist.=  10 km.     

TRA01A10
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0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Total Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie 

asiguratorie pentru 

munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:     

             Intocmit:                                                                                                Beneficiar:     

   PFA Pocan Octavian-Dan                                                               Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva   

                                                                                                                    "Delfinul" Constanta

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: Renovari interioare la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" 

Constanta

OBIECTUL: Lucrari de renovari interioare - corp scoala etaj

STADIUL FIZIC: Lucrari renovare sala Clasa VI B

Beneficiar: Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" Constanta

Proiectant: PFA Pocan Octavian-Dan

Executant: ________________________________________

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. CantitateaSimbol

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

Desfaceri si demolari1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.1 buc  2.00Demontare radiator fonta tabla...0,6-1,8 

mc/h     

RPGB16A1

Demontarea radiatoarelor in vederea executarii lucrariilor de renovare

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.2 mp  8.00Protejare mobilier cu folie pvc, la lucrari de 

renovare, inclusiv mamipulare depozitare 

si repozitionare dupa finalizarea lucrarilor     

RCSE40A% [2]

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.3 m  20.00Asim - Demontare plinta parchet 

melaminat     

RPCK12A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.4 mp  24.00Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu 

mijloace manuale     

RPCR28A+

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.5 tona  0.10Transp.prin purtare directa al 

mater.comode avand sub 25 kg pe dist. de 

50 m     

TRB05A1E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.6 tona  0.10Transportul mater.din grupa 4 

(incarcare,aruncare,descar., aruncare) cu 

roaba pe pneuri pe dist.50m     

TRB01B2E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.7 tona  0.10Transportul rutier al...pamantului sau 

molozului cu autobasculanta dist.=15 km     

TRA01A15P

Lucrari de renovare2
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STADIUL FIZIC:   Lucrari renovare sala Clasa VI B

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.1 mp  6.00Reparatii tencuieli int.brute, pereti zidarie 

caramida/beton, mortar ipsos-var m-10 

t,pt.realiz.grnd     

RCSJ03A%

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.2 mp  2.80Placare perete de beton cu placi de 

gipscarton, fixate cu mortar adeziv     

CD17B%

Acoperirea tablei didactice cu placi de gips carton in vederea reitregirii peretelui

2.2.L    8527015 mp  2.94Placi gips-carton normale gkb 12.5mm 

1200/2000     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.3 mp  26.80Glet pentru interior tip CT126 aplicat 

pe,...pe tencuieli var-ciment - strat de 

nivelare     

CF23B01+

- se aplica la zonele unde au fost indepartate voselele de ulei

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.4 mp  64.50Glet pentru interior tip CT127 aplicat 

pe,...pe tencuieli var-ciment - strat de  

finisaj     

CF43B01+

- se aplica la pereti pe toata suprafata

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.5 mp  89.50Vopsirea,zugraveli lavabile,vopsea pa baza 

de aracet-vinacet,la int-ext,2 straturi,glet 

ipsos exist.     

RPCR08B%

2.5.L    6104353 kg  26.85Vopsea lavabila alba cu ioni de argint, 

antibacteriana     

2.5.L    7800857 kg  4.48Amorsa pt. vopsea lavabila     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.6 m  2.40FIXARE PROFILE METALICE ...Fixare profil 

metalic de protectie a coltului la usi pana la 

inaltimea de 1.2 m     

IZF32B+

2.6.L    6718362 m  2.40Profil de colt inox 2500x30x30 mm     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.7 m  20.00Plinta pvc pentru parchet melaminat, fixat 

cu cleme de prindere, inclusiv piese de 

imbinare si de capat     

CG06A%

2.7.L    2948223 m  20.40Plinta parchet PVC Smart Flex 552 canal 

2500 x 55 x 22 mm     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.8 buc  2.00Asim - Remontarea caloriferelor pe pozitie 

dupa incheierea lucrarilor de renovare     

IB02A01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.9 tona  0.30Transp.prin purtare directa al 

mater.comode avand sub 25 kg pe dist. de 

50 m     

TRB05A1E#
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STADIUL FIZIC:   Lucrari renovare sala Clasa VI B

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.10 tona  0.30Transportul mater.din grupa 4 

(incarcare,aruncare,descar., aruncare) cu 

roaba pe pneuri pe dist.50m     

TRB01B2E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.11 tona  0.30Transportul rutier 

al...materialelor,semifabricatelor cu 

autobasculanta pe dist.=  10 km.     

TRA01A10
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0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Total Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie 

asiguratorie pentru 

munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:     

             Intocmit:                                                                                                Beneficiar:     

   PFA Pocan Octavian-Dan                                                               Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva   

                                                                                                                    "Delfinul" Constanta

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: Renovari interioare la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" 

Constanta

OBIECTUL: Lucrari de renovari interioare - corp scoala etaj

STADIUL FIZIC: Lucrari renovare sala Clasa VI C

Beneficiar: Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" Constanta

Proiectant: PFA Pocan Octavian-Dan

Executant: ________________________________________

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. CantitateaSimbol

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

Desfaceri si demolari1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.1 buc  2.00Demontare radiator fonta tabla...0,6-1,8 

mc/h     

RPGB16A1

Demontarea radiatoarelor in vederea executarii lucrariilor de renovare

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.2 mp  8.00Protejare mobilier cu folie pvc, la lucrari de 

renovare, inclusiv mamipulare depozitare 

si repozitionare dupa finalizarea lucrarilor     

RCSE40A% [2]

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.3 m  20.00Asim - Demontare plinta parchet 

melaminat     

RPCK12A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.4 mp  24.00Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu 

mijloace manuale     

RPCR28A+

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.5 tona  0.10Transp.prin purtare directa al 

mater.comode avand sub 25 kg pe dist. de 

50 m     

TRB05A1E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.6 tona  0.10Transportul mater.din grupa 4 

(incarcare,aruncare,descar., aruncare) cu 

roaba pe pneuri pe dist.50m     

TRB01B2E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.7 tona  0.10Transportul rutier al...pamantului sau 

molozului cu autobasculanta dist.=15 km     

TRA01A15P

Lucrari de renovare2
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STADIUL FIZIC:   Lucrari renovare sala Clasa VI C

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.1 mp  6.00Reparatii tencuieli int.brute, pereti zidarie 

caramida/beton, mortar ipsos-var m-10 

t,pt.realiz.grnd     

RCSJ03A%

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.2 mp  24.00Glet pentru interior tip CT126 aplicat 

pe,...pe tencuieli var-ciment - strat de 

nivelare     

CF23B01+

- se aplica la zonele unde au fost indepartate voselele de ulei

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.3 mp  64.50Glet pentru interior tip CT127 aplicat 

pe,...pe tencuieli var-ciment - strat de  

finisaj     

CF43B01+

- se aplica la pereti pe toata suprafata

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.4 mp  89.50Vopsirea,zugraveli lavabile,vopsea pa baza 

de aracet-vinacet,la int-ext,2 straturi,glet 

ipsos exist.     

RPCR08B%

2.4.L    6104353 kg  26.85Vopsea lavabila alba cu ioni de argint, 

antibacteriana     

2.4.L    7800857 kg  4.48Amorsa pt. vopsea lavabila     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.5 m  2.40FIXARE PROFILE METALICE ...Fixare profil 

metalic de protectie a coltului la usi pana la 

inaltimea de 1.2 m     

IZF32B+

2.5.L    6718362 m  2.40Profil de colt inox 2500x30x30 mm     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.6 m  20.00Plinta pvc pentru parchet melaminat, fixat 

cu cleme de prindere, inclusiv piese de 

imbinare si de capat     

CG06A%

2.6.L    2948223 m  20.40Plinta parchet PVC Smart Flex 552 canal 

2500 x 55 x 22 mm     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.7 buc  2.00Asim - Remontarea caloriferelor pe pozitie 

dupa incheierea lucrarilor de renovare     

IB02A01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.8 tona  0.20Transp.prin purtare directa al 

mater.comode avand sub 25 kg pe dist. de 

50 m     

TRB05A1E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.9 tona  0.20Transportul mater.din grupa 4 

(incarcare,aruncare,descar., aruncare) cu 

roaba pe pneuri pe dist.50m     

TRB01B2E#
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STADIUL FIZIC:   Lucrari renovare sala Clasa VI C

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.10 tona  0.20Transportul rutier 

al...materialelor,semifabricatelor cu 

autobasculanta pe dist.=  10 km.     

TRA01A10
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0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Total Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie 

asiguratorie pentru 

munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:     

             Intocmit:                                                                                                Beneficiar:     

   PFA Pocan Octavian-Dan                                                               Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva   

                                                                                                                    "Delfinul" Constanta

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: Renovari interioare la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" 

Constanta

OBIECTUL: Lucrari de renovari interioare - corp scoala etaj

STADIUL FIZIC: Lucrari renovare sala Tratament

Beneficiar: Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" Constanta

Proiectant: PFA Pocan Octavian-Dan

Executant: ________________________________________

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. CantitateaSimbol

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

Desfaceri si demolari1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.1 buc  2.00Demontare radiator fonta tabla...0,6-1,8 

mc/h     

RPGB16A1

Demontarea radiatoarelor in vederea executarii lucrariilor de renovare

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.2 mp  8.00Protejare mobilier cu folie pvc, la lucrari de 

renovare, inclusiv mamipulare depozitare 

si repozitionare dupa finalizarea lucrarilor     

RCSE40A% [2]

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.3 mp  24.00Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu 

mijloace manuale     

RPCR28A+

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.4 tona  0.10Transp.prin purtare directa al 

mater.comode avand sub 25 kg pe dist. de 

50 m     

TRB05A1E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.5 tona  0.10Transportul mater.din grupa 4 

(incarcare,aruncare,descar., aruncare) cu 

roaba pe pneuri pe dist.50m     

TRB01B2E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.6 tona  0.10Transportul rutier al...pamantului sau 

molozului cu autobasculanta dist.=15 km     

TRA01A15P

Lucrari de renovare2

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.1 mp  6.00Reparatii tencuieli int.brute, pereti zidarie 

caramida/beton, mortar ipsos-var m-10 

t,pt.realiz.grnd     

RCSJ03A%

Pag 94



Pag 95

STADIUL FIZIC:   Lucrari renovare sala Tratament

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.2 mp  24.00Glet pentru interior tip CT126 aplicat 

pe,...pe tencuieli var-ciment - strat de 

nivelare     

CF23B01+

- se aplica la zonele unde au fost indepartate voselele de ulei

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.3 mp  56.00Glet pentru interior tip CT127 aplicat 

pe,...pe tencuieli var-ciment - strat de  

finisaj     

CF43B01+

- se aplica la pereti pe toata suprafata

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.4 mp  73.00Vopsirea,zugraveli lavabile,vopsea pa baza 

de aracet-vinacet,la int-ext,2 straturi,glet 

ipsos exist.     

RPCR08B%

2.4.L    6104353 kg  21.90Vopsea lavabila alba cu ioni de argint, 

antibacteriana     

2.4.L    7800857 kg  3.65Amorsa pt. vopsea lavabila     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.5 m  4.80FIXARE PROFILE METALICE ...Fixare profil 

metalic de protectie a coltului la usi pana la 

inaltimea de 1.2 m     

IZF32B+

2.5.L    6718362 m  4.80Profil de colt inox 2500x30x30 mm     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.6 buc  2.00Asim - Remontarea caloriferelor pe pozitie 

dupa incheierea lucrarilor de renovare     

IB02A01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.7 tona  0.10Transp.prin purtare directa al 

mater.comode avand sub 25 kg pe dist. de 

50 m     

TRB05A1E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.8 tona  0.10Transportul mater.din grupa 4 

(incarcare,aruncare,descar., aruncare) cu 

roaba pe pneuri pe dist.50m     

TRB01B2E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.9 tona  0.10Transportul rutier 

al...materialelor,semifabricatelor cu 

autobasculanta pe dist.=  10 km.     

TRA01A10
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0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Total Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie 

asiguratorie pentru 

munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:     

             Intocmit:                                                                                                Beneficiar:     

   PFA Pocan Octavian-Dan                                                               Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva   

                                                                                                                    "Delfinul" Constanta

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: Renovari interioare la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" 

Constanta

OBIECTUL: Lucrari de renovari interioare - corp scoala etaj

STADIUL FIZIC: Lucrari renovare sala Clasa V B

Beneficiar: Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" Constanta

Proiectant: PFA Pocan Octavian-Dan

Executant: ________________________________________

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. CantitateaSimbol

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

Desfaceri si demolari1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.1 buc  2.00Demontare radiator fonta tabla...0,6-1,8 

mc/h     

RPGB16A1

Demontarea radiatoarelor in vederea executarii lucrariilor de renovare

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.2 mp  8.00Protejare mobilier cu folie pvc, la lucrari de 

renovare, inclusiv mamipulare depozitare 

si repozitionare dupa finalizarea lucrarilor     

RCSE40A% [2]

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.3 m  20.00Asim - Demontare plinta parchet 

melaminat     

RPCK12A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.4 mp  24.00Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu 

mijloace manuale     

RPCR28A+

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.5 tona  0.10Transp.prin purtare directa al 

mater.comode avand sub 25 kg pe dist. de 

50 m     

TRB05A1E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.6 tona  0.10Transportul mater.din grupa 4 

(incarcare,aruncare,descar., aruncare) cu 

roaba pe pneuri pe dist.50m     

TRB01B2E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.7 tona  0.10Transportul rutier al...pamantului sau 

molozului cu autobasculanta dist.=15 km     

TRA01A15P

Lucrari de renovare2
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STADIUL FIZIC:   Lucrari renovare sala Clasa V B

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.1 mp  6.00Reparatii tencuieli int.brute, pereti zidarie 

caramida/beton, mortar ipsos-var m-10 

t,pt.realiz.grnd     

RCSJ03A%

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.2 mp  2.80Placare perete de beton cu placi de 

gipscarton, fixate cu mortar adeziv     

CD17B%

Acoperirea tablei didactice cu placi de gips carton in vederea reitregirii peretelui

2.2.L    8527015 mp  2.94Placi gips-carton normale gkb 12.5mm 

1200/2000     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.3 mp  26.80Glet pentru interior tip CT126 aplicat 

pe,...pe tencuieli var-ciment - strat de 

nivelare     

CF23B01+

- se aplica la zonele unde au fost indepartate voselele de ulei

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.4 mp  64.50Glet pentru interior tip CT127 aplicat 

pe,...pe tencuieli var-ciment - strat de  

finisaj     

CF43B01+

- se aplica la pereti pe toata suprafata

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.5 mp  89.50Vopsirea,zugraveli lavabile,vopsea pa baza 

de aracet-vinacet,la int-ext,2 straturi,glet 

ipsos exist.     

RPCR08B%

2.5.L    6104353 kg  26.85Vopsea lavabila alba cu ioni de argint, 

antibacteriana     

2.5.L    7800857 kg  4.48Amorsa pt. vopsea lavabila     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.6 m  2.40FIXARE PROFILE METALICE ...Fixare profil 

metalic de protectie a coltului la usi pana la 

inaltimea de 1.2 m     

IZF32B+

2.6.L    6718362 m  2.40Profil de colt inox 2500x30x30 mm     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.7 m  20.00Plinta pvc pentru parchet melaminat, fixat 

cu cleme de prindere, inclusiv piese de 

imbinare si de capat     

CG06A%

2.7.L    2948223 m  20.40Plinta parchet PVC Smart Flex 552 canal 

2500 x 55 x 22 mm     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.8 buc  2.00Asim - Remontarea caloriferelor pe pozitie 

dupa incheierea lucrarilor de renovare     

IB02A01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.9 tona  0.30Transp.prin purtare directa al 

mater.comode avand sub 25 kg pe dist. de 

50 m     

TRB05A1E#
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STADIUL FIZIC:   Lucrari renovare sala Clasa V B

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.10 tona  0.30Transportul mater.din grupa 4 

(incarcare,aruncare,descar., aruncare) cu 

roaba pe pneuri pe dist.50m     

TRB01B2E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.11 tona  0.30Transportul rutier 

al...materialelor,semifabricatelor cu 

autobasculanta pe dist.=  10 km.     

TRA01A10
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0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Total Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie 

asiguratorie pentru 

munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:     

             Intocmit:                                                                                                Beneficiar:     

   PFA Pocan Octavian-Dan                                                               Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva   

                                                                                                                    "Delfinul" Constanta

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: Renovari interioare la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" 

Constanta

OBIECTUL: Lucrari de renovari interioare - corp scoala etaj

STADIUL FIZIC: Lucrari renovare sala Clasa VII B

Beneficiar: Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" Constanta

Proiectant: PFA Pocan Octavian-Dan

Executant: ________________________________________

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. CantitateaSimbol

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

Desfaceri si demolari1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.1 buc  2.00Demontare radiator fonta tabla...0,6-1,8 

mc/h     

RPGB16A1

Demontarea radiatoarelor in vederea executarii lucrariilor de renovare

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.2 mp  8.00Protejare mobilier cu folie pvc, la lucrari de 

renovare, inclusiv mamipulare depozitare 

si repozitionare dupa finalizarea lucrarilor     

RCSE40A% [2]

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.3 m  25.00Asim - Demontare plinta parchet 

melaminat     

RPCK12A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.4 mp  31.50Desfacerea pardoselilor din 

parchet,dusumele,pavele din lemn,etc.     

RCSK08C#

Desfacere parchet melaminat

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.5 mp  36.00Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu 

mijloace manuale     

RPCR28A+

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.6 tona  0.60Transp.prin purtare directa al 

mater.comode avand sub 25 kg pe dist. de 

50 m     

TRB05A1E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.7 tona  0.60Transportul mater.din grupa 4 

(incarcare,aruncare,descar., aruncare) cu 

roaba pe pneuri pe dist.50m     

TRB01B2E#
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STADIUL FIZIC:   Lucrari renovare sala Clasa VII B

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.8 tona  0.60Transportul rutier al...pamantului sau 

molozului cu autobasculanta dist.=15 km     

TRA01A15P

Lucrari de renovare2

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.1 mp  8.00Reparatii tencuieli int.brute, pereti zidarie 

caramida/beton, mortar ipsos-var m-10 

t,pt.realiz.grnd     

RCSJ03A%

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.2 mp  36.00Glet pentru interior tip CT126 aplicat 

pe,...pe tencuieli var-ciment - strat de 

nivelare     

CF23B01+

- se aplica la zonele unde au fost indepartate voselele de ulei

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.3 mp  82.00Glet pentru interior tip CT127 aplicat 

pe,...pe tencuieli var-ciment - strat de  

finisaj     

CF43B01+

- se aplica la pereti pe toata suprafata

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.4 mp  123.00Vopsirea,zugraveli lavabile,vopsea pa baza 

de aracet-vinacet,la int-ext,2 straturi,glet 

ipsos exist.     

RPCR08B%

2.4.L    6104353 kg  36.90Vopsea lavabila alba cu ioni de argint, 

antibacteriana     

2.4.L    7800857 kg  6.15Amorsa pt. vopsea lavabila     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.5 m  2.40FIXARE PROFILE METALICE ...Fixare profil 

metalic de protectie a coltului la usi pana la 

inaltimea de 1.2 m     

IZF32B+

2.5.L    6718362 m  2.40Profil de colt inox 2500x30x30 mm     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.6 mp  31.50Strat suport pt. pardoseli cu sapa 

autonivelanta     

RPCK44B%

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.7 mp  31.50PARDOSELI DIN PANOURI DE PARCHET 

LAMINAT PENTRU TRAFIC INTENS

...pe suporturi elastice (folie polimerica cu 

bule de aer), panourile din parchet laminat;     

CG36A+

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.8 m  25.00Plinta pvc pentru parchet melaminat, fixat 

cu cleme de prindere, inclusiv piese de 

imbinare si de capat     

CG06A%

2.8.L    2948223 m  25.50Plinta parchet PVC Smart Flex 552 canal 

2500 x 55 x 22 mm     
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STADIUL FIZIC:   Lucrari renovare sala Clasa VII B

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.9 buc  2.00Asim - Remontarea caloriferelor pe pozitie 

dupa incheierea lucrarilor de renovare     

IB02A01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.10 tona  1.50Transp.prin purtare directa al 

mater.comode avand sub 25 kg pe dist. de 

50 m     

TRB05A1E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.11 tona  1.50Transportul mater.din grupa 4 

(incarcare,aruncare,descar., aruncare) cu 

roaba pe pneuri pe dist.50m     

TRB01B2E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.12 tona  1.50Transportul rutier 

al...materialelor,semifabricatelor cu 

autobasculanta pe dist.=  10 km.     

TRA01A10
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0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Total Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie 

asiguratorie pentru 

munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:     

             Intocmit:                                                                                                Beneficiar:     

   PFA Pocan Octavian-Dan                                                               Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva   

                                                                                                                    "Delfinul" Constanta

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: Renovari interioare la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" 

Constanta

OBIECTUL: Lucrari de renovari interioare - corp scoala etaj

STADIUL FIZIC: Lucrari renovare sala Clasa VII A

Beneficiar: Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" Constanta

Proiectant: PFA Pocan Octavian-Dan

Executant: ________________________________________

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. CantitateaSimbol

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

Desfaceri si demolari1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.1 buc  2.00Demontare radiator fonta tabla...0,6-1,8 

mc/h     

RPGB16A1

Demontarea radiatoarelor in vederea executarii lucrariilor de renovare

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.2 mp  8.00Protejare mobilier cu folie pvc, la lucrari de 

renovare, inclusiv mamipulare depozitare 

si repozitionare dupa finalizarea lucrarilor     

RCSE40A% [2]

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.3 m  22.00Asim - Demontare plinta parchet 

melaminat     

RPCK12A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.4 mp  31.30Desfacerea pardoselilor din 

parchet,dusumele,pavele din lemn,etc.     

RCSK08C#

Desfacere parchet melaminat

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.5 mp  31.30Desfacere pardoseli calde din parchet din 

stejar sau fag     

RCSK40B%

Desfacere parchet de lemn inclusiv a stratului suport

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.6 mp  31.40Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu 

mijloace manuale     

RPCR28A+

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.7 tona  2.50Transp.prin purtare directa al 

mater.comode avand sub 25 kg pe dist. de 

50 m     

TRB05A1E#
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STADIUL FIZIC:   Lucrari renovare sala Clasa VII A

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.8 tona  2.50Transportul mater.din grupa 4 

(incarcare,aruncare,descar., aruncare) cu 

roaba pe pneuri pe dist.50m     

TRB01B2E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.9 tona  2.50Transportul rutier al...pamantului sau 

molozului cu autobasculanta dist.=15 km     

TRA01A15P

Lucrari de renovare2

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.1 mp  7.00Reparatii tencuieli int.brute, pereti zidarie 

caramida/beton, mortar ipsos-var m-10 

t,pt.realiz.grnd     

RCSJ03A%

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.2 mp  31.40Glet pentru interior tip CT126 aplicat 

pe,...pe tencuieli var-ciment - strat de 

nivelare     

CF23B01+

- se aplica la zonele unde au fost indepartate voselele de ulei

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.3 mp  72.00Glet pentru interior tip CT127 aplicat 

pe,...pe tencuieli var-ciment - strat de  

finisaj     

CF43B01+

- se aplica la pereti pe toata suprafata

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.4 mp  103.00Vopsirea,zugraveli lavabile,vopsea pa baza 

de aracet-vinacet,la int-ext,2 straturi,glet 

ipsos exist.     

RPCR08B%

2.4.L    6104353 kg  30.90Vopsea lavabila alba cu ioni de argint, 

antibacteriana     

2.4.L    7800857 kg  5.15Amorsa pt. vopsea lavabila     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.5 m  2.40FIXARE PROFILE METALICE ...Fixare profil 

metalic de protectie a coltului la usi pana la 

inaltimea de 1.2 m     

IZF32B+

2.5.L    6718362 m  2.40Profil de colt inox 2500x30x30 mm     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.6 mp  31.30Sapa de egaliz.din mortar cim.gata 

preparat pe supraf.oriz.-inclinate 40% 

grosime medie 3 cm     

IZF12XC

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.7 mp  31.30Strat suport pt. pardoseli cu sapa 

autonivelanta     

RPCK44B%
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STADIUL FIZIC:   Lucrari renovare sala Clasa VII A

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.8 mp  31.30PARDOSELI DIN PANOURI DE PARCHET 

LAMINAT PENTRU TRAFIC INTENS

...pe suporturi elastice (folie polimerica cu 

bule de aer), panourile din parchet laminat;     

CG36A+

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.9 m  22.00Plinta pvc pentru parchet melaminat, fixat 

cu cleme de prindere, inclusiv piese de 

imbinare si de capat     

CG06A%

2.9.L    2948223 m  22.44Plinta parchet PVC Smart Flex 552 canal 

2500 x 55 x 22 mm     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.10 buc  2.00Asim - Remontarea caloriferelor pe pozitie 

dupa incheierea lucrarilor de renovare     

IB02A01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.11 tona  5.00Transp.prin purtare directa al 

mater.comode avand sub 25 kg pe dist. de 

50 m     

TRB05A1E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.12 tona  5.00Transportul mater.din grupa 4 

(incarcare,aruncare,descar., aruncare) cu 

roaba pe pneuri pe dist.50m     

TRB01B2E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.13 tona  5.00Transportul rutier 

al...materialelor,semifabricatelor cu 

autobasculanta pe dist.=  10 km.     

TRA01A10
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0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Total Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie 

asiguratorie pentru 

munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:     

             Intocmit:                                                                                                Beneficiar:     

   PFA Pocan Octavian-Dan                                                               Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva   

                                                                                                                    "Delfinul" Constanta

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: Renovari interioare la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" 

Constanta

OBIECTUL: Lucrari de renovari interioare - corp scoala etaj

STADIUL FIZIC: Lucrari renovare sala Clasa III B

Beneficiar: Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" Constanta

Proiectant: PFA Pocan Octavian-Dan

Executant: ________________________________________

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. CantitateaSimbol

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

Desfaceri si demolari1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.1 buc  2.00Demontare radiator fonta tabla...0,6-1,8 

mc/h     

RPGB16A1

Demontarea radiatoarelor in vederea executarii lucrariilor de renovare

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.2 mp  8.00Protejare mobilier cu folie pvc, la lucrari de 

renovare, inclusiv mamipulare depozitare 

si repozitionare dupa finalizarea lucrarilor     

RCSE40A% [2]

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.3 m  23.00Asim - Demontare plinta parchet 

melaminat     

RPCK12A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.4 mp  33.00Desfacerea pardoselilor din 

parchet,dusumele,pavele din lemn,etc.     

RCSK08C#

Desfacere parchet melaminat

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.5 mp  33.00Desfacere pardoseli calde din parchet din 

stejar sau fag     

RCSK40B%

Desfacere parchet de lemn inclusiv a stratului suport

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.6 mp  32.00Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu 

mijloace manuale     

RPCR28A+

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.7 tona  3.00Transp.prin purtare directa al 

mater.comode avand sub 25 kg pe dist. de 

50 m     

TRB05A1E#
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STADIUL FIZIC:   Lucrari renovare sala Clasa III B

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.8 tona  3.00Transportul mater.din grupa 4 

(incarcare,aruncare,descar., aruncare) cu 

roaba pe pneuri pe dist.50m     

TRB01B2E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.9 tona  3.00Transportul rutier al...pamantului sau 

molozului cu autobasculanta dist.=15 km     

TRA01A15P

Lucrari de renovare2

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.1 mp  7.00Reparatii tencuieli int.brute, pereti zidarie 

caramida/beton, mortar ipsos-var m-10 

t,pt.realiz.grnd     

RCSJ03A%

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.2 mp  32.00Glet pentru interior tip CT126 aplicat 

pe,...pe tencuieli var-ciment - strat de 

nivelare     

CF23B01+

- se aplica la zonele unde au fost indepartate voselele de ulei

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.3 mp  73.00Glet pentru interior tip CT127 aplicat 

pe,...pe tencuieli var-ciment - strat de  

finisaj     

CF43B01+

- se aplica la pereti pe toata suprafata

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.4 mp  106.00Vopsirea,zugraveli lavabile,vopsea pa baza 

de aracet-vinacet,la int-ext,2 straturi,glet 

ipsos exist.     

RPCR08B%

2.4.L    6104353 kg  31.80Vopsea lavabila alba cu ioni de argint, 

antibacteriana     

2.4.L    7800857 kg  5.30Amorsa pt. vopsea lavabila     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.5 m  2.40FIXARE PROFILE METALICE ...Fixare profil 

metalic de protectie a coltului la usi pana la 

inaltimea de 1.2 m     

IZF32B+

2.5.L    6718362 m  2.40Profil de colt inox 2500x30x30 mm     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.6 mp  33.00Sapa de egaliz.din mortar cim.gata 

preparat pe supraf.oriz.-inclinate 40% 

grosime medie 3 cm     

IZF12XC

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.7 mp  33.00Strat suport pt. pardoseli cu sapa 

autonivelanta     

RPCK44B%
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STADIUL FIZIC:   Lucrari renovare sala Clasa III B

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.8 mp  33.00PARDOSELI DIN PANOURI DE PARCHET 

LAMINAT PENTRU TRAFIC INTENS

...pe suporturi elastice (folie polimerica cu 

bule de aer), panourile din parchet laminat;     

CG36A+

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.9 m  23.00Plinta pvc pentru parchet melaminat, fixat 

cu cleme de prindere, inclusiv piese de 

imbinare si de capat     

CG06A%

2.9.L    2948223 m  23.46Plinta parchet PVC Smart Flex 552 canal 

2500 x 55 x 22 mm     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.10 buc  2.00Asim - Remontarea caloriferelor pe pozitie 

dupa incheierea lucrarilor de renovare     

IB02A01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.11 tona  6.00Transp.prin purtare directa al 

mater.comode avand sub 25 kg pe dist. de 

50 m     

TRB05A1E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.12 tona  6.00Transportul mater.din grupa 4 

(incarcare,aruncare,descar., aruncare) cu 

roaba pe pneuri pe dist.50m     

TRB01B2E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.13 tona  6.00Transportul rutier 

al...materialelor,semifabricatelor cu 

autobasculanta pe dist.=  10 km.     

TRA01A10
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0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Total Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie 

asiguratorie pentru 

munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:     

             Intocmit:                                                                                                Beneficiar:     

   PFA Pocan Octavian-Dan                                                               Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva   

                                                                                                                    "Delfinul" Constanta

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: Renovari interioare la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" 

Constanta

OBIECTUL: Lucrari de renovari interioare - corp scoala etaj

STADIUL FIZIC: Lucrari renovare sala Clasa VIII B

Beneficiar: Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" Constanta

Proiectant: PFA Pocan Octavian-Dan

Executant: ________________________________________

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. CantitateaSimbol

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

Desfaceri si demolari1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.1 buc  2.00Demontare radiator fonta tabla...0,6-1,8 

mc/h     

RPGB16A1

Demontarea radiatoarelor in vederea executarii lucrariilor de renovare

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.2 mp  8.00Protejare mobilier cu folie pvc, la lucrari de 

renovare, inclusiv mamipulare depozitare 

si repozitionare dupa finalizarea lucrarilor     

RCSE40A% [2]

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.3 m  23.00Asim - Demontare plinta parchet 

melaminat     

RPCK12A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.4 mp  33.00Desfacerea pardoselilor din 

parchet,dusumele,pavele din lemn,etc.     

RCSK08C#

Desfacere parchet melaminat

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.5 mp  33.00Desfacere pardoseli calde din parchet din 

stejar sau fag     

RCSK40B%

Desfacere parchet de lemn inclusiv a stratului suport

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.6 mp  32.00Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu 

mijloace manuale     

RPCR28A+

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.7 tona  3.00Transp.prin purtare directa al 

mater.comode avand sub 25 kg pe dist. de 

50 m     

TRB05A1E#
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STADIUL FIZIC:   Lucrari renovare sala Clasa VIII B

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.8 tona  3.00Transportul mater.din grupa 4 

(incarcare,aruncare,descar., aruncare) cu 

roaba pe pneuri pe dist.50m     

TRB01B2E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.9 tona  3.00Transportul rutier al...pamantului sau 

molozului cu autobasculanta dist.=15 km     

TRA01A15P

Lucrari de renovare2

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.1 mp  7.00Reparatii tencuieli int.brute, pereti zidarie 

caramida/beton, mortar ipsos-var m-10 

t,pt.realiz.grnd     

RCSJ03A%

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.2 mp  32.00Glet pentru interior tip CT126 aplicat 

pe,...pe tencuieli var-ciment - strat de 

nivelare     

CF23B01+

- se aplica la zonele unde au fost indepartate voselele de ulei

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.3 mp  73.00Glet pentru interior tip CT127 aplicat 

pe,...pe tencuieli var-ciment - strat de  

finisaj     

CF43B01+

- se aplica la pereti pe toata suprafata

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.4 mp  106.00Vopsirea,zugraveli lavabile,vopsea pa baza 

de aracet-vinacet,la int-ext,2 straturi,glet 

ipsos exist.     

RPCR08B%

2.4.L    6104353 kg  31.80Vopsea lavabila alba cu ioni de argint, 

antibacteriana     

2.4.L    7800857 kg  5.30Amorsa pt. vopsea lavabila     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.5 m  2.40FIXARE PROFILE METALICE ...Fixare profil 

metalic de protectie a coltului la usi pana la 

inaltimea de 1.2 m     

IZF32B+

2.5.L    6718362 m  2.40Profil de colt inox 2500x30x30 mm     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.6 mp  33.00Sapa de egaliz.din mortar cim.gata 

preparat pe supraf.oriz.-inclinate 40% 

grosime medie 3 cm     

IZF12XC

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.7 mp  33.00Strat suport pt. pardoseli cu sapa 

autonivelanta     

RPCK44B%
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STADIUL FIZIC:   Lucrari renovare sala Clasa VIII B

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.8 mp  33.00PARDOSELI DIN PANOURI DE PARCHET 

LAMINAT PENTRU TRAFIC INTENS

...pe suporturi elastice (folie polimerica cu 

bule de aer), panourile din parchet laminat;     

CG36A+

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.9 m  23.00Plinta pvc pentru parchet melaminat, fixat 

cu cleme de prindere, inclusiv piese de 

imbinare si de capat     

CG06A%

2.9.L    2948223 m  23.46Plinta parchet PVC Smart Flex 552 canal 

2500 x 55 x 22 mm     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.10 buc  2.00Asim - Remontarea caloriferelor pe pozitie 

dupa incheierea lucrarilor de renovare     

IB02A01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.11 tona  6.00Transp.prin purtare directa al 

mater.comode avand sub 25 kg pe dist. de 

50 m     

TRB05A1E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.12 tona  6.00Transportul mater.din grupa 4 

(incarcare,aruncare,descar., aruncare) cu 

roaba pe pneuri pe dist.50m     

TRB01B2E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.13 tona  6.00Transportul rutier 

al...materialelor,semifabricatelor cu 

autobasculanta pe dist.=  10 km.     

TRA01A10
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0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Total Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie 

asiguratorie pentru 

munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:     

             Intocmit:                                                                                                Beneficiar:     

   PFA Pocan Octavian-Dan                                                               Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva   

                                                                                                                    "Delfinul" Constanta

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: Renovari interioare la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" 

Constanta

OBIECTUL: Lucrari de renovari interioare - corp scoala etaj

STADIUL FIZIC: Lucrari renovare sala Clasa X

Beneficiar: Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" Constanta

Proiectant: PFA Pocan Octavian-Dan

Executant: ________________________________________

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. CantitateaSimbol

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

Desfaceri si demolari1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.1 buc  2.00Demontare radiator fonta tabla...0,6-1,8 

mc/h     

RPGB16A1

Demontarea radiatoarelor in vederea executarii lucrariilor de renovare

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.2 mp  8.00Protejare mobilier cu folie pvc, la lucrari de 

renovare, inclusiv mamipulare depozitare 

si repozitionare dupa finalizarea lucrarilor     

RCSE40A% [2]

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.3 m  23.00Asim - Demontare plinta parchet 

melaminat     

RPCK12A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.4 mp  33.00Desfacerea pardoselilor din 

parchet,dusumele,pavele din lemn,etc.     

RCSK08C#

Desfacere parchet melaminat

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.5 mp  33.00Desfacere pardoseli calde din parchet din 

stejar sau fag     

RCSK40B%

Desfacere parchet de lemn inclusiv a stratului suport

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.6 mp  32.00Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu 

mijloace manuale     

RPCR28A+

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.7 tona  3.00Transp.prin purtare directa al 

mater.comode avand sub 25 kg pe dist. de 

50 m     

TRB05A1E#
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STADIUL FIZIC:   Lucrari renovare sala Clasa X

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.8 tona  3.00Transportul mater.din grupa 4 

(incarcare,aruncare,descar., aruncare) cu 

roaba pe pneuri pe dist.50m     

TRB01B2E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.9 tona  3.00Transportul rutier al...pamantului sau 

molozului cu autobasculanta dist.=15 km     

TRA01A15P

Lucrari de renovare2

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.1 mp  7.00Reparatii tencuieli int.brute, pereti zidarie 

caramida/beton, mortar ipsos-var m-10 

t,pt.realiz.grnd     

RCSJ03A%

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.2 mp  32.00Glet pentru interior tip CT126 aplicat 

pe,...pe tencuieli var-ciment - strat de 

nivelare     

CF23B01+

- se aplica la zonele unde au fost indepartate voselele de ulei

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.3 mp  73.00Glet pentru interior tip CT127 aplicat 

pe,...pe tencuieli var-ciment - strat de  

finisaj     

CF43B01+

- se aplica la pereti pe toata suprafata

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.4 mp  106.00Vopsirea,zugraveli lavabile,vopsea pa baza 

de aracet-vinacet,la int-ext,2 straturi,glet 

ipsos exist.     

RPCR08B%

2.4.L    6104353 kg  31.80Vopsea lavabila alba cu ioni de argint, 

antibacteriana     

2.4.L    7800857 kg  5.30Amorsa pt. vopsea lavabila     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.5 m  2.40FIXARE PROFILE METALICE ...Fixare profil 

metalic de protectie a coltului la usi pana la 

inaltimea de 1.2 m     

IZF32B+

2.5.L    6718362 m  2.40Profil de colt inox 2500x30x30 mm     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.6 mp  33.00Sapa de egaliz.din mortar cim.gata 

preparat pe supraf.oriz.-inclinate 40% 

grosime medie 3 cm     

IZF12XC

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.7 mp  33.00Strat suport pt. pardoseli cu sapa 

autonivelanta     

RPCK44B%
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STADIUL FIZIC:   Lucrari renovare sala Clasa X

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.8 mp  33.00PARDOSELI DIN PANOURI DE PARCHET 

LAMINAT PENTRU TRAFIC INTENS

...pe suporturi elastice (folie polimerica cu 

bule de aer), panourile din parchet laminat;     

CG36A+

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.9 m  23.00Plinta pvc pentru parchet melaminat, fixat 

cu cleme de prindere, inclusiv piese de 

imbinare si de capat     

CG06A%

2.9.L    2948223 m  23.46Plinta parchet PVC Smart Flex 552 canal 

2500 x 55 x 22 mm     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.10 buc  2.00Asim - Remontarea caloriferelor pe pozitie 

dupa incheierea lucrarilor de renovare     

IB02A01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.11 tona  6.00Transp.prin purtare directa al 

mater.comode avand sub 25 kg pe dist. de 

50 m     

TRB05A1E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.12 tona  6.00Transportul mater.din grupa 4 

(incarcare,aruncare,descar., aruncare) cu 

roaba pe pneuri pe dist.50m     

TRB01B2E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.13 tona  6.00Transportul rutier 

al...materialelor,semifabricatelor cu 

autobasculanta pe dist.=  10 km.     

TRA01A10
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0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Total Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie 

asiguratorie pentru 

munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:     

             Intocmit:                                                                                                Beneficiar:     

   PFA Pocan Octavian-Dan                                                               Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva   

                                                                                                                    "Delfinul" Constanta

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: Renovari interioare la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" 

Constanta

OBIECTUL: Lucrari de renovari interioare - corp scoala etaj

STADIUL FIZIC: Lucrari renovare sala Clasa III C

Beneficiar: Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" Constanta

Proiectant: PFA Pocan Octavian-Dan

Executant: ________________________________________

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. CantitateaSimbol

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

Desfaceri si demolari1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.1 buc  2.00Demontare radiator fonta tabla...0,6-1,8 

mc/h     

RPGB16A1

Demontarea radiatoarelor in vederea executarii lucrariilor de renovare

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.2 mp  8.00Protejare mobilier cu folie pvc, la lucrari de 

renovare, inclusiv mamipulare depozitare 

si repozitionare dupa finalizarea lucrarilor     

RCSE40A% [2]

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.3 m  23.00Asim - Demontare plinta parchet 

melaminat     

RPCK12A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.4 mp  32.00Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu 

mijloace manuale     

RPCR28A+

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.5 tona  0.20Transp.prin purtare directa al 

mater.comode avand sub 25 kg pe dist. de 

50 m     

TRB05A1E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.6 tona  0.20Transportul mater.din grupa 4 

(incarcare,aruncare,descar., aruncare) cu 

roaba pe pneuri pe dist.50m     

TRB01B2E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.7 tona  0.20Transportul rutier al...pamantului sau 

molozului cu autobasculanta dist.=15 km     

TRA01A15P

Lucrari de renovare2
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STADIUL FIZIC:   Lucrari renovare sala Clasa III C

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.1 mp  7.00Reparatii tencuieli int.brute, pereti zidarie 

caramida/beton, mortar ipsos-var m-10 

t,pt.realiz.grnd     

RCSJ03A%

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.2 mp  32.00Glet pentru interior tip CT126 aplicat 

pe,...pe tencuieli var-ciment - strat de 

nivelare     

CF23B01+

- se aplica la zonele unde au fost indepartate voselele de ulei

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.3 mp  73.00Glet pentru interior tip CT127 aplicat 

pe,...pe tencuieli var-ciment - strat de  

finisaj     

CF43B01+

- se aplica la pereti pe toata suprafata

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.4 mp  105.00Vopsirea,zugraveli lavabile,vopsea pa baza 

de aracet-vinacet,la int-ext,2 straturi,glet 

ipsos exist.     

RPCR08B%

2.4.L    6104353 kg  31.50Vopsea lavabila alba cu ioni de argint, 

antibacteriana     

2.4.L    7800857 kg  5.25Amorsa pt. vopsea lavabila     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.5 m  2.40FIXARE PROFILE METALICE ...Fixare profil 

metalic de protectie a coltului la usi pana la 

inaltimea de 1.2 m     

IZF32B+

2.5.L    6718362 m  2.40Profil de colt inox 2500x30x30 mm     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.6 m  23.00Plinta pvc pentru parchet melaminat, fixat 

cu cleme de prindere, inclusiv piese de 

imbinare si de capat     

CG06A%

2.6.L    2948223 m  23.46Plinta parchet PVC Smart Flex 552 canal 

2500 x 55 x 22 mm     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.7 buc  2.00Asim - Remontarea caloriferelor pe pozitie 

dupa incheierea lucrarilor de renovare     

IB02A01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.8 tona  0.30Transp.prin purtare directa al 

mater.comode avand sub 25 kg pe dist. de 

50 m     

TRB05A1E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.9 tona  0.30Transportul mater.din grupa 4 

(incarcare,aruncare,descar., aruncare) cu 

roaba pe pneuri pe dist.50m     

TRB01B2E#
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STADIUL FIZIC:   Lucrari renovare sala Clasa III C

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.10 tona  0.30Transportul rutier 

al...materialelor,semifabricatelor cu 

autobasculanta pe dist.=  10 km.     

TRA01A10
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0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Total Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie 

asiguratorie pentru 

munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:     

             Intocmit:                                                                                                Beneficiar:     

   PFA Pocan Octavian-Dan                                                               Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva   

                                                                                                                    "Delfinul" Constanta

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: Renovari interioare la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" 

Constanta

Beneficiar: Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" Constanta

Proiectant: PFA Pocan Octavian-Dan

Executant: ________________________________________

C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

cumulat pe proiect

Nr.

crt. Denumirea resursei materiale U.M.

Consumul 

cuprins in 

oferta

Pret unitar

(exclusiv TVA)

-lei-

Valoarea

(exclusiv TVA)

-lei-

Furnizorul

Greu-

tatea

-tone-

0 1 5 = 3 x 4 7432 6

2600933   Carton bitumat strat 

acop nisip ca 400 100cmx20m s 

138

 1 mp  0.90

2605828   Vata minerala fara liant 

vrac tip I 70 kg/mc

 2 kg  0.44

7322940   Fuior cinepa 3 kg  0.23

5840479   Piulita hexagonala 

grosolana A M 12 gr. 5, s  922

 4 buc  4.00

8521025   Solutie pt.amorsa, 

perete de beton  -  15 l/bidon

 5 l  0.84

5820948   Surub cap hexagonal  

grosolan  M 12x  65 gr. 4.8 s  920

 6 buc  4.00

20010041   Surub autofiletant 5 x 

25 mm

 7 buc  167.40

5828744   Surub cil+a-fil s.1636      

M  4  x  10     OL 35

 8 buc  84.60

20010013   Material marunt 9 %

6103294   Vopsea minium de 

plumb V 351-3  ntr 90-80

 10 kg  0.41

20010006   Banda de protectie 11 m  59.52

20010005   Banda de etansare 95 

mm

 12 m  24.18

8521060   Banda fibra de sticla 

pt.rosturi latime=50mm-25m/rola

 13 m  70.50

20010042   Surub autofiletant 5 x 

35 mm

 14 buc  483.60

8558011   Surub montaj 

autofiletant 35mm/1000 

superrapid

 15 buc  517.00

20010008   Diblu DN6  cu surub 

autofiletant

 16 buc  33.48

20017943   CHIT DE 

ETANS.ROST KERACOLOR FINE

 17 KG  5.40

8000277   Material marunt 18 %

8558013   Surub montaj 

autofiletant 55mm/1000 

superrapid

 19 buc  517.00

8521010   Liant imbinare placi 

gipscarton (5 kg/sac)

 20 kg  11.92

6202818   Apa industriala pentru 

mortare si betoane de la retea

 21 mc  1.86

8535105   Profil 

(sina)pt.prot.colturi p.gc 

25/25/2500 (aluminiu)

 22 m  25.85

8521020   Adeziv pentru fixare 

placi (40 kg/sac)

 23 kg  33.60

20010032   Profil UW 100 x 0,6 

mm

 24 m  14.88

20010014   Pasta imbinare 25 kg  16.74
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0 1 5 = 3 x 4 7432 6

8535040   Profil de contur uw  

50/0.6/4000 din otel galvanizat

 26 m  18.80

2928444   Usa de vizitare 27 buc  2.00

8527015   Placi gips-carton 

normale gkb 12.5mm 1200/2000

 28 mp  8.82

7306661   Bumbac de sters 29 kg  31.20

5836894   Surub cap inecat 

crestat din alama,  f 2,  4 x 14 mm, 

s 1452

 30 buc  872.00

2100713   Var pasta pentru 

constructii tip 2

 31 mc  1.06

20010023   Profil CW 100 x 0,6 

mm

 32 m  37.20

8527030   Placi gips-carton 

rezistente la foc gkf 12.5mm 

1200/200

 33 mp  24.68

62028A8   Apa industriala pentru 

mortare si betoane de la retea

 34 l  10,784.88

8527072   Placi gips-carton cu 

rez.sporita la foc 25 mm 

1250/2000

 35 mp  24.68

6718805   Profil colt dim 

polisitiren extrudat 30x30 mm

 36 m  36.00

6716757   Folie din pvc 37 mp  235.20

8535011   Profil de structura CW 

50/0,6/2600mm, din otel 

galvanizat

 38 m  88.13

4826418   Cordon sudura termica 

covor pvc Tarkett

 39 m  101.85

2200513   Nisip sortat nespalat 

de rau si lacuri 0,0-3,0 mm

 40 mc  6.56

20012560   Mortar adeziv Extherm 

Termo pentru fixare profil metalic

 41 kg  77.76

20010043   Placa GK 12,5 mm 42 mp  75.89

7800857   Amorsa pt. vopsea 

lavabila

 43 kg  144.35

7800821   Sapa autonivelanta pe 

baza de ipsos

 44 kg  539.24

7800800   Grund pentru 

amorsarea suprafetei

 45 kg  89.87

20012530   Folie polimerica cu 

bule de aer

 46 mp  275.42

20027697   Adeziv pt. linoleum 47 kg  84.88

2100830   Ipsos pentru constructii 

tip A, saci, s 545/1

 48 kg  1,825.78

2101483   Mortar m_10-T de 

ipsos-var

 49 mc  5.21

2101509   Mortar de ciment 

M100-T

 50 mc  5.42

20018828   Glet pt. interior, 

Ceresit CT127 pe baza de ciment 

alb pt. finisaje fine

 51 kg  1,212.66

2948223   Plinta parchet PVC 

Smart Flex 552 canal 2500 x 55 x 

22 mm

 52 m  444.72

20018827   Glet pt. interior, 

Ceresit CT126 pe baza de ipsos 

pt. denivelari de 2 - 10 mm

 53 kg  3,160.08

6718362   Profil de colt inox 

2500x30x30 mm

 54 m  93.12
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0 1 5 = 3 x 4 7432 6

6104353   Vopsea lavabila alba cu 

ioni de argint, antibacteriana

 55 kg  866.10

20012528   Panouri parchet 

laminat

 56 mp  275.42

6715985   Covor PVC linoleum 

Tarkett Trafic intens, antibacterian

 57 mp  356.48

leiValoare directa

Recapitulatie lei

TOTAL lei

             Intocmit:                                                                                                Beneficiar:     

   PFA Pocan Octavian-Dan                                                               Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva   

                                                                                                                    "Delfinul" Constanta

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: Renovari interioare la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" 

Constanta

Beneficiar: Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" Constanta

Proiectant: PFA Pocan Octavian-Dan

Executant: ________________________________________

C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

cumulat pe proiect

Nr.

crt. Denumirea meseriei UM
Consumul cu

manopera

Pret unitar

- lei -

Valoarea

(exclusiv TVA)

- lei -

1 2 3 5 = 3 x 440

1 Muncitor deservire constructii masini  0.0029931 ora

2 Dulgher constructii  0.1610711 ora

3 Timplar                     42  0.6460142 ora

4 Muncitor deservire gips-carton  1.2685102 ora

5 Tamplar  4.9460141 ora

6 Muncitor deservire constructii-montaj  7.4619921 ora

7 Instalator frigotehnist  10.0011811 ora

8 Instalator sanitar  10.0011621 ora

9 Specialist mont. gipscarton  10.9285101 ora

10 Montator pref.beton 5  15.1212550 ora

11 Izolator termic  25.9212321 ora

12 Specialist montare gips carton  36.2720000001 ora

13 Parchetar 42  48.8212742 ora

14 Montator pref.beton  61.1012500 ora

15 Faiantar  62.4010931 ora

16 Sudor electric  109.0012700 ora

17 Zidar-rosar tencuitor 4  123.521344C ora

18 Muncitor calificat  136.29100 ora

19 Mozaicar 4  149.7912640 ora

20 Muncitor deserv.ctii montj. 2  193.8719920 ora

21 Instalator incalzire  230.4411741 ora

22 Muncitor deserv.ctii montj. 22  311.8219922 ora

23 Parchetar  468.9151 ora

24 Finisor mase plastice  577.9011200 ora

25 Muncitor deserv.ctii montj.  623.9219900 ora

26 Zugrav vopsitor 42  1,443.5013342 ora

27 Muncitor deservire  1,563.7820000002 ora

Total ore manopera:  6,227.73

leiValoare directa

leiRecapitulatie

TOTAL lei

             Intocmit:                                                                                                Beneficiar:     

   PFA Pocan Octavian-Dan                                                               Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva   

                                                                                                                    "Delfinul" Constanta

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: Renovari interioare la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" 

Constanta

Beneficiar: Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" Constanta

Proiectant: PFA Pocan Octavian-Dan

Executant: ________________________________________

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

cumulat pe proiect

Denumirea utilajului de constructii

Nr.

crt.

Ore de

functionare

Tariful unitar

(exclusiv TVA)

- lei / ora -

Valoarea

(exclusiv TVA)

- lei -

4 = 2 x 33210

Malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 l1  0.583817

Utilaj de ridicat2  0.9720000001

Macara de fereastra 0,15 tf (0,0015 mn)3  3.801964

Macara de fereastra 0,15tf4  61.706702

Total ore utilaje:  67.05

leiValoare directa

Recapitulatie lei

TOTAL lei

             Intocmit:                                                                                                Beneficiar:     

   PFA Pocan Octavian-Dan                                                               Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva   

                                                                                                                    "Delfinul" Constanta
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OBIECTIV: Renovari interioare la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" 

Constanta

Beneficiar: Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" Constanta

Proiectant: PFA Pocan Octavian-Dan

Executant: ________________________________________

C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

cumulat pe proiect

Tipul de transport

Nr.

crt.

Tone

tran-

sportate

Ore de

functio-

nare

Km

par-

cursi

Tariful unitar

(exclusiv TVA)

- lei/tona/km -

Valoarea

(exclusiv TVA)

- lei -

0 532 41 6 = 2 x 3 x 5

Transport rutier

1  25.20  15.00  0.30TRA01A15P                    Transportul rutier al...pamantului sau 

molozului cu autobasculanta dist.=15 km

2  41.90  10.00  0.20TRA01A10                    Transportul rutier 

al...materialelor,semifabricatelor cu 

autobasculanta pe dist.=  10 km.

leiValoare directa

leiRecapitulatie

TOTAL lei

             Intocmit:                                                                                                Beneficiar:     

   PFA Pocan Octavian-Dan                                                               Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva   

                                                                                                                    "Delfinul" Constanta
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Formular nr. 1 

OFERTANT, 
 

(denumirea/numele) 

 
 
 
 

 

DECLARAŢIE 

din care rezultă că la elaborarea ofertei operatorul economic a ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi 

protecţia muncii 

 
 
 
 

Subsemnatul(a)  , reprezentant legal/împuternicit al………………………….. 

 
  , (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), 

 

în calitate de ofertant la achiziţia lucrari de ”Renovari interioare la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Delfinul 

Constanta”, 

 

Cod  CPV:  45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare,  

 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie şi a sancţiunilor aplicate 

falsului în declaraţii, că pe parcursul execuţiei lucrărilor care fac obiectul prezentei proceduri de atribuire vom 

respecta obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii astfel cum sunt acestea prevăzute în 

Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 

aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi în celelalte acte normative existente în acest domeniu, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea 

contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de 

care dispunem. 

 

 
 
 
 
 

Data completării:   

 

 
 

OFERTANT, 
 

(semnătura autorizată şi ştampila) 



 
 
 

 

Formular nr. 2 

OFERTANT, 
 

(denumirea/numele) 

 
 
 

DECLARAŢIE 

privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite 

de subcontractanţi şi specializarea acestora  

 
 
 
 

Subsemnatul(a)  , reprezentant lega/împuternicit al………………………….. 

  , (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), 

în calitate de ofertant la achiziţia lucrari de ”Renovari interioare la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Delfinul 

Constanta”, 

Cod  CPV:  45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare,  

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie şi a sancţiunilor aplicate falsului 

în declaraţii, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.  

Subsemnatul(a) declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea 

contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care 

însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.  

Subsemnatul(a) autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte persoane juridice să 

furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante cu privire la orice aspect tehnic şi financiar 

în legătură cu activitatea noastră. 

 
 
 
 

Denumire subcontractant Partea/părţile din contract ce urmează a fi subcontractate 

Acord subcontractor cu specimen de semnatură 

 
 
 

 
Data completării: …………………… 

 

 
 
 

 
OFERTANT, 

  _       

(semnatura autorizată şi ştampila) 



 

 
 
 
 

Formular nr. 3 

OFERTANT, 

................................................ 

(denumirea/numele) 

 
 
 
 

DECLARAŢIE 

din care rezultă că ofertantul dispune sau are asigurat de personal de specialitate  

 

 

Subsemnatul(a)  , reprezentant lega/împuternicit al………………………….. 

  , (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), 

în calitate de ofertant la achiziţia lucrari de ”Renovari interioare la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Delfinul 

Constanta”, 

Cod  CPV:  45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare,  

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură de atribuire şi a sancţiunilor aplicate falsului 

în declaraţii, că serviciile şi lucrările vor fi executate de către specialişti proprii sau al căror angajament de 

participare a fost obţinut, atestaţi tehnico-profesional, care îndeplinească condiţiile prevăzute de: 

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, aprobate prin Ordinul nr. 839/2009; 

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- alte dispoziţii legale în vigoare adoptate în aplicarea actelor normative prevăzute mai sus. 

Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg  

că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice 

documente doveditoare de care dispunem. 

 

 
Data completării:  . 

 
 

 

 
OFERTANT, 

  _       

(semnatura autorizată şi ştampila) 

 



 

 
 
 

 
 

  
 
 
 

Formular nr. 4 

OFERTANT, 
 

(denumirea/numele) 

 
 
 
 
 
 

 
DECLARAŢIE 

din care rezultă că oferta prezentată respectă toate 

cerinţele/condiţiile precizate în solicitarea de ofertă  

 
 
 
 

Subsemnatul(a)  , reprezentant lega/împuternicit al………………………….. 

  , (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), 

în calitate de ofertant la achiziţia lucrari de ”Renovari interioare la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Delfinul 
Constanta”, 

Cod  CPV:  45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare, 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură de atribuire şi a sancţiunilor aplicate falsului în 

declaraţii, că oferta prezentată respectă toate cerinţele/condiţiile precizate în solicitarea de oferte. 

Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea 

contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice  documente doveditoare de 

care dispunem. 

 
 
 

 

 
Data completării:  . 



 

 
OPERATOR ECONOMIC FORMULAR 5 

 

......................................... 
 

(denumire/nume ofertant) 

 
 

FORMULARUL DE OFERTĂ 

 
 

Către .................................................................................................... 

 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 
 
 

 
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 

........................................................................................ ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi 

 
(denumirea/numele ofertantului) 

 

cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să executam lucrari de ”Renovari interioare la Centrul 
Scolar pentru Educatie Incluziva Delfinul Constanta” 

 
pentru suma de ..................., (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei)  platibilă  după  recepţia  

serviciilor, la care se adaugă TVA în  valoare de ................... (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda). 

 
 
 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem prestarea cât mai curând 

posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm executarea lucrarilor ofertate in termen de  ...... zile 

 

 
 

 
3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de 30 zile, (durata în litere şi cifre) respectiv 

până la data de ........................ şi ea va rămâne obligatorie pentru noi (ziua/luna/anul) şi poate fi acceptată oricând 

înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 



 

 
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea 

transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor  constitui  un  contract  

angajant între noi. 

 
 
 

5. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită. 

 
 
 
 

 
Data  / _/  _ 

 
 
 
 
 

..............................................................................., 

 
(nume, prenume şi semnătură), 

 
 

 
L.S. 

 
 

 
în calitate de .............................................. legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 

 
 
 
 
 

 
OPERATOR ECONOMIC 

 
 
 

(denumirea/numele 



 

 
FORMULAR 6 

 

 
Scrisoare de înaintare a ofertei 

 
Către .......................................................................................... 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 

Ca urmare a solicitarii de oferta din anuntul publicitar  ......................... (numar/ziua/luna/anul), 

pentru atribuirea contractului.................................................................................... 

………………………......................………...(denumirea contractului de achiziţie publică), noi 

................................................................................ (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem 

alăturat următoarele: 

1. Oferta insotita de toate documentele solicitate 

 
2. Persoana de contact a ofertantului: 

 

Nume  

Adresă  

Telefon 
 

Fax 
 

E-mail  

 

 
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.         

Data completării ................................ 

Cu stimă, 

Operator economic, 

.............................................. 

(semnătura autorizată şi stampila) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Formular nr. 7 
OFERTANT 

 
DECLARATIE 

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR  

LUCRARI SIMILARE IN ULTIMII 3 ANI 
 

 Subsemnatul……………………………., reprezentant imputenicit al ................................ 

.................... declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte 

publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte in fiecare detaliu şi 

inteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 

confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii 

suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 

persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Centrului Scolar 

pentru Educatie Incluziva “Delfinul” Constanta cu privire la orice aspect tehnic şi financiar 

în legătură cu activitatea noastră. 

Operator economic, 

(semnatura autorizata) 

Nr.  

crt. 
Obiect  

contract 

Codul  

CPV 

Denumirea/nume  
beneficiar  

/client  

Adresa 

Calitatea  

executantului 

) 

Preţ 

total  

contract 

Procent  

indeplinit de  

executant  

(%) 

Perioadă 

derulare 

contract 

1        

2        

  3        

  4        

  5        

  6        

  7        

  8        

  9        

 10        
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MINISTERUL EDUCATIEI NAȚIONALE 

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă 

(CSEI) ”Delfinul” Constanța 
 

 

 

MODEL 

 
CONTRACT 

pentru execuție de lucrări de reparații la obiectivul: 

Lucrari de ”Renovari interioare la Centrul Scolar 
pentru Educatie Incluziva Delfinul Constanta” 

 

 

 
1. Preambul 

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare și al 

Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a încheiat prezentul 

contract de lucrări de reparații curente la obiectivul “Renovari interioare la Centrul Scolar 

pentru Educatie Incluziva Delfinul Constanta” 

 

între 

 

CSEI ”Delfinul” Constanța, cu sediul în mun. Constanța, str. Semănătorului, nr.8, judeţul 

Constanța, CUI 4515590, telefon 0241/514123, fax 0241/514122, e-mail: scsp1cta@yahoo.com, 

reprezentată prin d-na Radoslav Simina-Ioana – directorul unității, în calitate de achizitor, pe de o 

parte 

şi  , cu sediul în  , 

      ,  telefon  fax   , 

număr  de  înmatriculare     ,  cod  fiscal    , 

cont virament    deschis la Trezoreria   , reprezentată 

prin  –  , în calitate de Executant (executant de lucrări), pe de 

alta parte. 

 

2. Definitii 

2.1 - In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a. contract de achiziţie publică de lucrări - contractul de achiziţie publică care are ca obiect: fie 

exclusiv execuţia, fie atât proiectarea, cât şi execuţia de lucrări în legătură cu una dintre activităţile 

prevăzute în anexa nr. 1 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice; fie exclusiv execuţia, fie 

atât proiectarea, cât şi execuţia unei construcţii; fie realizarea, prin orice mijloace, a unei construcţii 

care corespunde cerinţelor stabilite de autoritatea contractantă care exercită o influenţă determinantă 

asupra tipului sau proiectării construcţiei 

b. părţile contractante – sunt achizitorul şi executantul aşa cum sunt acestea numite în prezentul 

contract 

c. achizitor - este beneficiarul lucrărilor realizate în baza Contractului, precum si succesorii legali ai 

acestuia. Achizitor are acelaşi înteles cu Autoritatea Contractanta/Entitatea Contractanta în înţelesul 

legislaţiei achiziţiilor. 

d. executant - este persoana juridica/ fizica sau orice asociere de persoane juridice, legal constituita, 

responsabila cu realizarea obiectului Contractului. 

mailto:scsp1cta@yahoo.com
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f. contract – acordul de voinţă cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat 

în scris între unul sau mai mulţi operatori economici, numit executant şi una ori mai multe autorităţi 

contractante, numit achizitor în vederea îndeplinirii integrale şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor 

sale asumate prin contract. 

g. pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului, pentru 

indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 

h. penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de execuţie de lucrări ca fiind plătibilă 

de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sau îndeplinire 

necorespunzătoare a obligaţiilor din contract; 

i. produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in 

anexa/anexele la prezentul contract si pe care executantul are obligatia de a le furniza aferente 

lucrarilor executate conform contractului; 

j. forta majora - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, 

care împiedică să fie executate obligatiile ce le revin părţilor, care nu poate fi creat, controlat sau 

modificat de către una dintre părti, care nu este urmarea faptei acesteia sau 

a persoanelor pentru care aceasta este ţinuta a raspunde, eveniment sau circumstanţă pe 

care părţile nu ar fi putut să le prevadă înainte, care nu pot fi atribuite vreunei parti şi care, odată 

apărute, nu au putut fi evitate sau depaşite de catre părti, potrivit prezentului 

contract şi sunt constatate de o autoritate competenta 

k. garanţia de bună execuţie - garanţia care se constituie de către executant în scopul asigurării 

achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului. 

l. subcontractant – înseamnă orice operator economic care nu este parte a prezentului contract şi care 

executa şi furnizeaza anumite parţi ori elemente ale lucrarilor sau ale construcţiei ori îndeplinesc 

activitaţi care fac parte din obiectul prezentului contract raspunzând în fata 

executantului/executantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop; 

m. act adiţional - document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului. 

n. zi - zi calendaristică. 

 

3. Condiții generale 

3.1. Interpretare 

3.1.1 - In prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor 

include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.1.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se 

specifica in mod diferit. 

 

3.2. Prioritatea documentelor 

Documentele care alcătuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se explicitează 

reciproc. Dacă între documente apar ambiguităţi sau neconcordanţe, achizitorul va emite către 

executant toate instrucţiunile necesare. În situaţia în care, în cursul executării obligaţiilor contractuale, 

intervin conflicte intre prevederile propunerii tehnice si cele ale Caietului de Sarcini, vor prevala 

prevederile Caietului de Sarcini. 

 

3.3. Legea 

Legea Contractului este legea română. 

 

3.4. Comunicarea 

În orice situaţie în care este necesară emiterea de înştiinţări, instrucţiuni sau alte forme de 

comunicare de către achizitor sau executant, dacă nu este specificat altfel, aceste comunicări vor fi 

redactate în limba romana şi nu vor fi reţinute sau întârziate în mod nejustificat. 

Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 

transmisă în scris. 

Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 

primirii. 
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Comunicările dintre părţi se pot face şi prin e-mail, fax, in masura in care aparatura utilizata 

are capacitatea tehnica de a confirma expedierea, respectiv primirea documentelor. 

 

Clauze obligatorii 

 

4. Obiectul principal al contractului 

4.1 - Executantul se obligă să execute lucrările de reparaţii curente pentru următorul obiectiv: 

lucrari de ”Renovari interioare la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Delfinul Constanta” 

în perioada convenită și in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 

4.2 - Achizitorul se obligă să platească preţul convenit în prezentul contract pentru lucrările executate. 

 
5. Pretul contractului 

5.1 - Preţul unitar al lucrărilor care fac obiectul contractului este după cum urmează: 

Nr. 

crt. 
Denumire lucrare Cant. 

Codul CPV Preţ unitar 

lei (fără TVA) 

Valoare totală 

lei (fără TVA) 

Valoare totală 

lei (cu TVA) 

1 
Lucrari de ”Renovari 
interioare la Centrul 
Scolar pentru 
Educatie Incluziva 
Delfinul Constanta” 

1 
45453000-7    

 

5.2 - Valoarea contractului este de  lei, la care se adaugă T.V.A. 

  lei, rezultând o valoare totală a contractului de  lei (cu T.V.A.), 

și va fi plătit de către achizitor în baza facturii emise, în termen de 30 zile de la recepţia lucrării. 

 

6. Durata contractului 

6.1 Termen maxim de execuție: 60 de zile calendaristice de la emiterea ordinului de începere a 

execuției lucrărilor. 

6.2 Întârzierea execuției lucrărilor va fi acceptată în următoarele cazuri: 

a) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin 

încălcarea contractului de către acesta; executantul este îndreptăţit să solicite în scris prelungirea 

termenului de executare a oricărei părţi din lucrare. 

Interventia unei situatii ce poate determina imposibilitatea temporara a executantului de 

executare a obligatiilor contractuale obliga executantul la informarea promptă, in termen de 5 zile, a 

Achizitorului. 

La primirea solicitării motivate din partea executantului, achizitorul va lua în considerare toate 

detaliile justificative furnizate de către executant şi, dacă este cazul, va prelungi durata de execuţie a 

lucrărilor, numai prin act adițional aprobat de ambele părți. 

b) în cazul în care achizitorul nu beneficiază de finanţare din motive neimputabile lui, 

achizitorul va aduce la cunostinta executantului aceasta situaţie in termen de 30 zile lucratoare de la 

data la care a luat cunoştinţa despre aceasta, cu consecinta dreptului executantului, conditionat de 

notificarea prealabila a Achizitorului, de a sista execuţia lucrărilor. 

 

7. Executarea contractului 

7.1 - Executantul va începe execuția lucrărilor după emiterea unui ordin de execuție a lucrărilor de 

către achizitor. 

 

8. Documentele contractului 

8.1 - Documentele contractului sunt: 

a) caietul de sarcini, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea 

ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare; 

b) oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada 

de evaluare; 

c) garanţia de bună execuţie; 

d) acte adiţionale, dacă este cazul. 
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9. Obligatiile principale, privind execuția lucrărilor, ale executantului 

9.1. Executantul va executa si termina lucrările în conformitate cu prevederile Contractului si 

instructiunile Achizitorului si va remedia orice defectiuni ale lucrărilor. Executantul va asigura în 

totalitate supravegherea, forţa de muncă, materialele, echipamentele şi utilajele necesare execuţiei 

lucrărilor, fie provizorii, fie definitive. 

9.2 - Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările precum şi de a remedia viciile 

ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract. 

9.3 - La semnarea prezentului contract, Executantul are obligaţia de a prezenta Achizitorului, spre 

aprobare, Graficul de execuție a lucrărilor fizic şi valoric. 

9.4. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor 

operaţiunilor executate pe şantier precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea 

prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii. 

(2) Un exemplar din documentaţia predată de către achizitor executantului va fi ţinut de acesta în 

vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora. 

(3) Executantul are obligaţia de a respecta toate dispozițiile legale ce decurg din instituirea masurilor 

impuse de starea de urgență/starea de alertă fără a ridica nici o pretentie de orice natură pentru 

asigurarea acestor măsuri de către autoritatea contractantă.  

(4) Executantul are obligaţia de a remedia lucrarile cuprinse in situatiile de lucrari comunicate si care 

au facut obiectul obiectiunilor si respingerilor Achizitorului si sa nu factureze aceste lucrari decat 

ulterior remedierii solicitate si in temeiul unui proces verbal incheiat cu reprezentantul beneficiarului, 

atestand remedierea satisfacatoare a respectivelor lucrari. 

(5) Executantul va transmite persoanei autorizate de achizitor detalii privind fiecare categorie de 

personal, precum şi al fiecărui tip de utilaj existent pe şantier. 

9.5 Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, 

menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că 

dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în 

scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu 

excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale. 

9.6 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor 

precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane 

necesare îndeplinirii responsabilităţii respective. 

(2) Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile, viciile 

sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de sarcini pe durata îndeplinirii 

contractului 

(3) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile 

sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, 

pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte 

furnizate, în scris, de către proiectant. 

9.7 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor contractate şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are 

obligaţia: 
i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe 

şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul 

său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în 

starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane; 

ii)  de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, 

protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de 

către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau 

al asigurării confortului riveranilor; 
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iii)  de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara 

şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, 

proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi 

de metodele sale de lucru. 

iv)  de a se asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în urma 

activităţilor proprii nu vor depăşi valorile admise de prevederile legale în vigoare. 

9.8 - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, 

echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de începere 

a lucrării până la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării. 

9.9 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor contractate şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are 

obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în 

mod abuziv: 

a) confortul riveranilor, sau 
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care 

deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane. 

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, 

daunelor- interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau în 

legătură cu obligaţia prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului. 

9.10 - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică 

cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul 

propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va 

folosi vehiculele şi va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va 

rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora 

asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă 

deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective. 

(2) în cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică 

cu/sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, 

instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva 

tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 

(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti 

consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, 

echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau 

care se afla pe traseul şantierului. 

9.11 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia: 
i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier; 

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale; 

iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii 

de orice fel, care nu mai sunt necesare. 

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele 

materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii 

obligaţiilor sale în perioada de garanţie. 

9.12 - Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, 

materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătura cu execuţia 

lucrărilor sau încorporate în acestea; şi 

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente; 

cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de 

sarcini întocmit de către achizitor. 

9.14. - Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului la sfârşitul executării lucrărilor, 

următoarele documente: 

a) procese verbale de recepţie; 

b) documentele de calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele puse în operă; 

c) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import; 
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d) buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate; 

e) dosarul lucrării completat cu toate înregistrările declarate în PCCVI (plan control calitate, 

verificări şi încercări). 

9.15. (1) Executantul va efectua instruirea personalului achizitorului pentru exploatarea şi întreţinerea 

lucrărilor conform prevederilor din cerinţele achizitorului. 

(2) Lucrările vor fi considerate terminate în vederea recepţiei la terminarea lucrărilor, numai 

după terminarea acestei instruiri. 

9.16. - (1) Executantul achiziţionează pe cheltuiala şi riscul său terenurile de care ar putea avea 

nevoie pentru instalarea şantierului, în măsura în care cele care i-au fost puse la dispoziţie de achizitor 

nu sunt suficiente. 

(2) Executantul suportă toate schimbările referitoare la construirea şi întreţinerea instalaţiilor 

şantierului, cuprinzând căile de acces, drumurile de deservire care nu sunt deschise circulaţiei publice. 

(3) Executantul trebuie să afişeze la locul şantierului un panou care să conţină informaţiile prevăzute 

de legislaţia aplicabilă în domeniu. 

(4) Executantul achiziţionează pe riscul şi cheltuiala sa terenurile de care ar putea avea nevoie ca loc 

de depozitare temporară a pământului excavat în plus faţă de terenurile pe care achizitorul le pune la 

dispoziţie acestuia ca loc de depozitare definitivă sau provizorie. 

9.17 - (1) Executantul are obligaţia de a nu permite accesul persoanelor neautorizate pe şantier. 
(2) Persoanele autorizate se vor limita la personalul executantului, personalul achizitorului şi oricare 

alte persoane a căror identitate a fost în prealabil notificată executantului de către achizitor. 

(3) Executantul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a personalului său, 

precum şi ale terţilor în vederea evitării accidentelor pe şantier. Acesta va avea în vedere toate 

reglementările şi instrucţiunile autorităţilor competente. 

(4) Executantul asigură iluminatul şi curăţenia şantierului atât în interior, cât şi în exterior. În măsura 

în care este nevoie executantul va asigura şi împrejmuirea şantierului. 

(5) Executantul va lua toate măsurile necesare ca lucrările pe care le execută să nu reprezinte pericole 

pentru terţi sau circulaţia publică, dacă aceasta nu este deviată. 

(6) Punctele de trecere periculoase pe toată lungimea căilor de comunicare trebuie protejate cu 

panouri provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Căile de acces trebuie să fie iluminate şi, la 

nevoie păzite. 

(7) Atunci când lucrările afectează circulaţia publică, semnalizarea utilizării de către public trebuie să 

fie conformă cu reglementările în materie. Aceasta se realizează sub controlul serviciilor competente 

de către executant aceasta din urmă având ca responsabilitate furnizare şi montarea de panouri şi 

dispozitive de semnalizare. 

(8) Dacă execuţia lucrărilor presupune devierea circulaţiei, executantul este responsabil, în aceleaşi 

condiţii, de executarea şi întreţinerea semnalizării la extremităţile secţiunilor unde circulaţia este 

întreruptă şi a semnalizării drumurilor deviate. 

9.18 - Executantul şi personalul destinat execuţiei lucrărilor va respecta în totalitate regulile impuse 

de achizitor privind accesul în incinta locatiei achizitorului, precum şi regulile impuse referitoare la 

normele şi traseele de deplasare din incinta achizitorului. 

9.19- Executantul se obliga sa detalieze, prin situaţii de lucrări toate cheltuielile efectuate pentru 

organizarea de şantier si diverse şi neprevăzute, în caz contrar beneficiarul nu va efectua plăţile 

respective. 

9.20 – Cheltuielile pentru organizarea de şantier si diverse şi neprevăzute, nu vor fi efectuate fără 

acordul scris al beneficiarului. 

9.21 - Costul consumurilor de utilități necesare realizării obiectivului, apa și energie electrică precum 

şi costul orelor de funcționare, pentru utilajele necesare realizării obiectivului revin Executantului. 
 

10. Obligatiile principale ale achizitorului 

10.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze lucrările prestate in termenul convenit. 

10.2 – (1) Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre executant in termenul convenit de la emiterea 

facturii de catre acesta. 

(2) Termenul de plată este de 30 de zile de la emiterea facturii. 
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11. Sanctiuni pentru neîndeplinirea culpabila a obligatiilor 

11.1. În cazul în care executantul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, atunci 

acesta are obligaţia de a plăti achizitorului penalităţi pentru fiecare zi de întârziere, până la 

îndeplinirea efectivă a fiecărei obligaţii neîndeplinite ori îndeplinite necorespunzător. 

11.2. Penalităţile precizate la art. 11.1. vor fi de 0,02% din valoarea fără T.V.A. a obligaţiilor 

contractuale nerealizate, ori îndeplinite necorespunzător, pe zi de întârziere până la 

îndeplinirea efectivă a acestora, astfel cum au fost asumate. 

11.3. Dacă executantul nu plăteşte de bunăvoie penalităţile stabilite conform art. 11.2., achizitorul are 

dreptul să procedeze la stingerea creanţei, prin încasarea sumelor cuvenite din valoarea garanţiei de 

bună execuţie sau prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturile parţiale emise, cu o 

notificare prealabilă. 

11.4. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul legal prevăzut în Legea nr. 

72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a 

unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi 

autorităţi contractante, atunci executantul are dreptul de a solicita penalităţi, potrivit normelor 

legale precizate. 

11.5 Executantul se va considera aflat în întârziere prin simpla neîndeplinire a obligaţiilor 

contractuale în termenele stabilite, fără a mai fi necesare alte formalităţi din partea achizitorului. 

11.6 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa 

adresata executantului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma intră în faliment, cu conditia ca 

aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru 

executantului. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 

partea din contract îndeplinita până la data denunţării unilaterale a contractului. 

 

12. Subcontractanți 

12.1 Executantul are obligatia, in cazul in care parti din contract le subcontracteaza, de a incheia 

contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu 

achizitorul. 

12.2 La incheierea Contractului sau atunci cand se introduc noi subcontractanti, este obligatorie 

furnizarea catre Achizitor a contractelor incheiate de catre executant cu subcontractantii nominalizati 

in ofertă sau declarati ulterior, astfel incat activitatile ce revin acestora, precum si súmele aferente 

prestatiilor, sa fie cuprinse in Contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie sa cuprinda 

obligatoriu, insa fara a se limita: denumirea subcontractantilor, reprezentantii legali ai noilor 

subcontractanti, datele de contact, activitatile ce urmeaza a fi sucontractate, valoarea aferenta 

prestatiilor, optiunea de cesionare a contractului in favoarea Achizitorului ( daca este cazul). 

12.3. Executantul are dreptul de a inlocui/implica noi subcontractanti in perioada de implementare a 

Contractului, cu conditia ca schimbarea sa nu reprezinte o modificare substantiala a acestuia, in 

conformitate cu cele prevazute expres de legislatia in vigoare privind achizitiile publice. 

12.4 Executantul nu va avea dreptul de a inlocui/implica niciun subcontract, in perioada de 

implementare a contractului fara acordul prealabil al Achizitorului. Orice solicitare privind 

inlocuirea/implicarea de noi subcontractanti, va fi inaintata catre executant in vederea obtinerii 

acordului Achizitorului intr-un termen rezonabil si care nu va putea fi mai mic de 15 zile inainte de 

momentul inceperii activitatii de catre noii subcontractanti. 

12.5. In situatia prevazuta la art.12.3., executantul poate inlocui/implica subcontractantii in perioada 

de implementare a contractului, in urmatoarele situatii: 

a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta și ale caror activitati au fost indicate in 

oferta ca fiind realízate de subcontractanti; 

b) declararea unor noi subcontractanti, ulterior semnarii contractului, in conditiile in care 

lucrarile ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in oferta, fara a se indica initial optiunea 

subcontractarii acestora. 

c) renuntarea, retragerea subcontractantilor din contract 
12.6. In vederea obtinerii acordului Achizitorului noii subcontractanti sunt obligati sa prezinte: 

- o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului de sarcini si a 

propunerii tehnice depusa de catre executant la oferta, pentru activitatile supuse subcontractarii. 
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- contractele de subcontractare incheiate intre executant si noii subcontractantii ce vor cuprinde 

obligatoriu si fara a se limita la acestea, informatii cu privire la activitatile ce urmeaza a fi 

subcontractate, datele de contact si reprezentantii legale, valoarea aferenta activitatii ce va face 

obiectul contractului. 

- certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a 

resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie publică 

12.7. Dispozitiile privind includerea/implicarea de noi subcontractanti nu diminueaza in nici o situatie 

raspunderea Executantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a Contractului. 

12.8. In vederea finalizarii Contractului, Achizitorul poate solicita, iar executantul se obliga sa 

cesioneze in favoarea Achizitorului contractele incheiate cu subcontractantii acestuia, executantul 

obligandu-se totodata sa introduca in contractele sale cu subcontractorii clauze in acest sens. Intr-o 

asemenea situatie Contractul va fi continuat de subcontractori. Dispozitiile privind cesiunea 

contractului de subcontractare nu diminueaza in nici o situatie raspunderea executantului fata de 

Achizitor in ceea ce priveste modul de indeplinire a Contractului. 

12.9 Achizitorul poate proceda la denuntarea unilaterală a contractului, fară efectuarea vreunei alte 

formalităţi şi fără intervenţia instanţei de judecată, în situaţia în care executantul subcontractează/ 

cesionează drepturile şi obligatiile sale, izvorate din semnarea prezentului Contract, în lipsa unui 

acord scris prealabil al Achizitorului. 
 

Clauze specifice 

 

13. Garantia de buna executie a contractului 

13.1 - (1) Executantul se obliga sa constituie garanţia de bună execuţie în cuantum de 5 % din preţul 

contractului, fără TVA. Garanţia de bună execuţie constituie prin reţineri succesive din sumele 

datorate pentru facturi parţiale. Executantul se obligă să deschidă un cont la dispoziţia autorităţii 

contractante, la o unitate a Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea 

acestuia şi să depună suma de 1% din valoarea contractului de achiziţie publică, fără TVA. Pe 

parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă urmează să alimenteze 

contul de disponibil prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la 

concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în contractul de achiziţie publică şi va 

înştiinţa executantul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui. Din contul de 

disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele executantului, purtător de dobândă în favoarea 

acestuia, pot fi dispuse plăţi atât de către contractant, cu avizul scris al achizitorului care se prezintă 

unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a achizitorului 

în favoarea căruia este constituită garanţia de bună execuţie. Achizitorul are dreptul de a emite 

pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita 

prejudiciului creat, în cazul în care executantul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate 

prin contract. 

Garanţia de bună execuţie va fi prezentată, în original, conform clauzelor contractuale. 

Eliberarea garanției de bună execuție se va face conform prevederilor art. 42, alin.(3) şi (4)  

din Anexa la H.G. 395/ 2016, cu modificările şi completările ulterioare. 

Garanţia de bună execuţie se contituie şi se prezintă, în original, în cel mult 5 zile lucrătoare 

de la data semnării contractului. 

Garanţia pentru bună execuţie va fi valabilă încă 14 de zile de la data întocmirii şi aprobării 

Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, daca achizitorul nu a ridicat pană la acea dată 

pretenții asupra ei. 

13.2 - Utilizarea garanţiei de bună execuţie se face în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. 

13.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe 

parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, în limita prejudiciului creat, în cazul în care 

executantul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei 

pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie achizitorul are obligaţia de a notifica pretenţia atât 

contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost 

respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună 



9/13  

execuţie, parţial sau total, executantul are obligaţia de a reîntregii garanţia în cauză raportat la restul 

rămas de executat. 

13.4 - Achizitorul are obligaţia de a restitui garanţia de bună execuţie astfel: 

a) 70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție 

la terminarea lucrărilor, la solicitarea executantului, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții 

asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; 

b) restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe 

baza procesului-verbal de recepție finală. 

 

14. Alte resposabilitati ale executantului 

14.1 - (1) Executantul are obligatia de a executa lucrările prevazute in contract cu profesionalismul si 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica. 

(2) Executantul se obliga sa asigure resursele umane, materialele, instalatiile, echipamentele si orice 

alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva cerute de si pentru contract, in masura in care 

necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din 

contract. Executantul se obligă sa supravegheze executarea lucrărilor conform prevederilor caietului 

de sarcini. 

14.2 - Executantul este pe deplin răspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de 

execuţie utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului. 

14.3 - Orice referire din cuprinsul documentatiilor (inclusiv a caietelor de sarcini), prin care se indica 

o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet 

de inventie si/sau o licenta de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind însotita de mentiunea sau 

echivalent. Ofertantul va preciza lista documentelor din oferta care sunt confidentiale, protejate de un 

drept de proprietate intelectuala sau secret comercial. Lipsa acestei liste presupune ca documentele nu 

sunt confidentiale. 

 

15. Alte responsabilitati ale achizitorului 

15.1 - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia executantului orice facilitati si/sau informatii pe care 

acesta le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare indeplinirii contractului. 

 

16. Receptii si verificari 

16.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de execuție a lucrărilor pentru a stabili 

conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini. 

16.2 - Recepţia va consta în verificarea conformităţii execuţiei lucrărilor cu cerinţele stipulate în 

prezentul contract şi în Caietul de sarcini. În cazul în care toate lucrările de reparaţii corespund cu 

cerinţele din prezentul contract se va întocmi un Proces-verbal de recepţie semnat de reprezentanţii 

achizitorului şi ai executantului, fără obiecţiuni. 

16.3 - În situaţia identificării unor neconformități în executarea lucrărilor, documente lipsă, 

incomplete sau inadecvate se va încheia un Proces-verbal de neconformitate de către reprezentanţii 

achizitorului şi ai executantului. 

16.4 - Dacă pe parcursul executării lucrării sunt necesare clarificări punctuale, proiectantul va întocmi 

documentaţiile aferente în regim de urgenţă şi fără costuri suplimentare. 

16.5 - Neefectuarea recepţiei în termenul stabilit dă dreptul achizitorului de a calcula și a pretinde 

plata de penalităţi de către executant, prevăzute la pct. 11.1 şi 11.2. 

16.6 - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul 

are obligatia de a notifica, in scris, la cererea executantului, identitatea reprezentantilor sai 

imputerniciti pentru acest scop. 

 
 

17. Garanţia lucrării 

17.1. Garanţia lucrării este diferită de garanţia de bună execuţie a contractului. 
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17.2. Garanţia lucrării este conform prevederilor din Caietul de sarcini, adică 12 luni de la data 

semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 

 

18. Terminarea lucrărilor 

18.1. Terminarea lucrărilor 

Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, prevăzut a fi finalizat într-un 

termen stabilit prin graficul de îndeplinire a contractului, trebuie finalizat în termenul convenit de 

părţi, termen care curge împotriva Executantului de la data semnării contractului de lucrări de ambele 

părți și înregistrării acestuia de către autoritatea contractantă. 

18.2. - (1) Executantul are obligaţia de a obţine autorizaţii pentru toate echipamentele din cadrul 

lucrărilor care necesită aceasta şi de a efectua testele la terminarea lucrărilor, în următoarea 

succesiune: 

(a) teste preliminare punerii în funcţiune, care vor include inspecţii specifice şi teste funcţionale 

pentru a demonstra că fiecare componentă a echipamentelor poate să funcţioneze în condiţii de 

siguranţă în următoarea etapă; 

(b) teste la punerea în funcţiune, care vor include teste specifice de funcţionare pentru a demonstra 

că lucrările sau sectoare de lucrări pot funcţiona în condiţii de siguranţă şi aşa cum este specificat, în 

toate condiţiile admisibile de funcţionare; 

(c) probe de funcţionare, care vor demonstra că lucrările sau sectoarele de lucrări pot funcţiona în 

condiţii de siguranţă, conform prevederilor contractului. 

(2) În timpul funcţionării de probă, executantul va înştiinţa achizitorul că lucrările sunt gata pentru 

efectuarea oricăror alte teste la terminare, inclusiv teste de funcţionare, pentru a demonstra că lucrările 

corespund criteriilor specificate în cerinţele achizitorului. 

(3) Efectuarea probelor nu se va considera recepţie potrivit prevederilor din contract. 
(4) Cu excepţia altor prevederi din prezentul contract, orice produs rezultat în perioada de efectuare a 

probelor pentru lucrări, va reprezenta proprietatea Achizitorului. 

(5) Înainte de începerea testelor la terminarea lucrărilor, executantul va transmite achizitorului 

documentele conforme cu execuţia şi manualele de exploatare şi întreţinere astfel încât achizitorul să 

poată exploata, întreţine, demonta, reasambla, ajusta şi repara această parte a lucrărilor. 

(6) O astfel de parte nu va fi considerată a fi terminată în scopul recepţiei potrivit prevederilor 

contractuale până când aceste documente nu vor fi trimise achizitorului. 

18.3 – Înştiinţarea de Recepţie 
(1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia : 

- de a notifica, în scris, achizitorului atunci cand considera lucrarile finalizate, cu privire la 

îndeplinirea condiţiilor de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie conform H.G. 

nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii 

aferente acestora, cu modificarile si completarile; 

- că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie; 

-de a elabora un set complet de înregistrări ale execuţiei lucrărilor "conforme cu execuţia", precizând 

amplasamentele, dimensiunile şi detaliile lucrărilor real executate. Aceste înregistrări vor fi păstrate 

pe şantier şi vor fi utilizate în scopul recepţiei lucrărilor. Suplimentar, executantul are obligaţia de a 

prezenta achizitorului planşe ale lucrărilor conforme cu execuţia, reprezentând lucrările aşa cum sunt 

executate, şi le va transmite după caz, pentru revizuire potrivit prevederilor contractului; 

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, 

achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în 

care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi 

termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi 

deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie. 

18.4. Pe baza stadiilor fizice a lucrărilor executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, 

Achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în 

care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi consemnate intr-un proces verbal şi 

notificate Executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. In cazul in care nu 

sunt respectate termenele prevazute pentru remedieri, Achizitorul poate contracta aceste lucrari cu un 

tert Executant, plata acestora urmand a se efectua din garantia de buna executie constituita de 
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Executant. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, se va incheia procesul - 

verbal de stingere a obiectiunilor ce va fi transmis de catre Executant Achizitorului. 

18.5. Comisia de recepţie are obligaţia de a constata executarea completa a tuturor lucrărilor 

prevăzute în prezentul contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu 

reglementările specifice, cu respectarea exigenţelor prevazute de lege. În funcţie de constatările făcute 

Achizitorul are dreptul de a aproba, a amâna sau de a respinge recepţia. 

18.6. Achizitorul va proceda la recepţia lucrărilor potrivit legilor în vigoare şi va înştiinţa 

Executantul de decizia sa de a recepţiona lucrările transmiţând acestuia o copie a Procesului Verbal 

de Recepţie a Lucrărilor. 

18.7. Executantul va finaliza cu promptitudine lucrările neterminate sau necalitative indicate de 

Comisia de receptie. 

18.8. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de 

garanţie. 

19. Remedierea defecțiunilor 

19.1. Remedierea Defecţiunilor 

În orice moment înainte de expirarea perioadei de garanție a lucrărilor, Achizitorul poate să înştiinţeze 

Executantul cu privire la orice defecţiuni, fie ele aparente sau ascunse, sau lucrări nefinalizate. 

Executantul va remedia, fără costuri suplimentare pentru Achizitor, orice defecţiuni datorate 

faptului că Materialele, Echipamentele sau calitatea execuţiei nu sunt în conformitate cu prevederile 

Contractului. 

Costul remedierii defecţiunilor datorate oricărei alte cauze va fi evaluat ca o Modificare. 

Neremedierea defecţiunilor sau nefinalizarea lucrărilor neterminate in cadrul termenului stabilit prin 

notificarea Achizitorului va îndreptăţi Achizitorul să efectueze toate lucrările necesare, pe cheltuiala 

Antreprenorului. 

19.2. Desfacerea şi Testarea 

19.2.1. Achizitorul poate dispune la desfacerea şi/sau testarea oricărei lucrări. Probele neprevăzute şi 

comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de 

Achizitor, cu excepţia cazului în care se stabileşte că, în urma unei desfaceri şi/sau testări, 

Materialele, Echipamentele sau manopera nu sunt corespunzătoare calitativ. 

Executantul va fi plătit pentru asemenea desfaceri şi/sau testări ca pentru o Modificare. 

19.2.2. Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; 

19.2.3. Executantul are obligaţia să asigure instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru 

verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor, conform normativelor in vigoare. Costul probelor şi 

încercărilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine Executantului. 

19.2.4. Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără notificarea si 

aprobarea Achizitorului. 

19.2.5. Executantul are obligaţia de a notifica Achizitorul, ori de câte ori astfel de lucrări sunt 

finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate. In caz contrar, Executantul are obligaţia de a dezveli 

orice parte sau părţi din lucrare, pe cheltuiala sa si la dispoziţia Achizitorului, şi de a reface această 

parte sau aceste părţi din lucrare, dacă este cazul. 

20. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 

20.1 - Executantul are obligatia de a incepe executarea lucrărilor imediat ce s-a emis ordinul de 

începere a lucrărilor. 

20.2 – Lucrările executate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare fază a acestora prevazută a 

fi terminată într-o perioadă stabilită inițial, trebuie finalizate în termenul convenit de părți, termen 

care se calculează de la data semnării contractului de lucrări de ambele părți și înregistrării acestuia 

de către autoritatea contractantă. 

20.3 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului, executantul nu respecta graficul de executare, 

acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea datei / perioadelor 

de executare asumate in graficul de executare se face cu acordul partilor. 

20.4 – Cu excepția prevederilor clauzei privind forța majoră și în afara cazului în care achizitorul este 

de acord cu o prelungire conform clauzei 20.3, o întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul 

achizitorului de a solicita majorări de întârziere executantului, astfel cum este prevăzut la punctul 

11.1 şi 11.2. 
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20.5. Dacă Executantul nu demarează lucrările în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea ordinului 

de începere a lucrărilor, achizitorul are dreptul de a rezilia unilateral contractul, cu un preaviz de 2 

zile, fără alte compensații. 

 

21. Modificări şi Revendicări 

21.1. Dreptul de a Modifica 

(1) Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in 

conditiile prevazute în legislația aplicabilă, prin act adițional, cu acordul ambelor părți. 

21.2. Notificarea Promptă 

Fiecare Parte are obligaţia de a notifica cealaltă Parte de îndată ce are cunoştinţă de existenţa 

unor circumstanţe care pot întârzia sau împiedica execuţia lucrarilor. 

Dreptul executantului la prelungirea Duratei de Execuţie va fi limitat la timpul și care i-ar fi 

revenit dacă ar fi înştiinţat cu promptitudine şi ar fi luat toate măsurile necesare. 

 

22. Modalități de plată 

22.1. Plata lucrărilor de reparaţii contractate se face pe baza următoarelor documente: 

a) factura fiscală în original (semnată și ștampilată) întocmită în baza situației de lucrări 

verificate de dirigintele de șantier și acceptate de reprezentantul Achizitorului. 

b) procesul-verbal de recepție la terminarea lucrării. 

22.2. Plata se va face în lei prin ordin de plata în contul Executantului deschis la Trezorerie, cont 

precizat la art. 1 din prezentul contract. 

22.3. (1) Se pot face plăți parțiale de până la 50% din valoarea totală a contractului, la cererea 

Executantului, la valoarea lucrărilor executate conform contractului, verificate de dirigintele de 

șantier și însușite/acceptate de reprezentantul Achizitorului. Lucrările executate trebuie să fie 

dovedite ca atare printr-o situație de lucrări provizorie întocmită astfel încât să asigure o rapidă și 

sigură verificare a lor si a proceselor verbale de recepție parțială. 

(2) Plățile parțiale se efectuează, pe baza facturii fiscale transmise de către executant, emisă 

în temeiul situațiilor de plată acceptate de achizitor și nu influențează responsabilitatea și garanția de 

bună execuție a executantului. 

 

23. Ajustarea pretului contractului 

23.1 - Pretul contractului este ferm pe toată durata de valabilitate a contractului. 

 
24. Amendamente 

24.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează 

interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 

contractului, cu excepţia preţului acestuia, care rămâne ferm până la finalizarea tuturor obligaţiilor 

contractuale, cu respectarea prevederilor legislației aplicabile. 

 

25. Forta majora 

25.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 

25.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 

25.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 

25.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat 

si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea 

limitarii consecintelor. 

25.5 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti încetarea 

cauzei acesteia în maximum 5 zile de la încetare. 

25.6 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, 

fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, 

fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 
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26. Solutionarea litigiilor 

26.1 - Achizitorul si executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 

tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu 

indeplinirea contractului. 

26.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si executantul nu reusesc sa 

rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare parte se poate adresa instanţei de judecată 

din circumscripţia căreia se află sediul achizitorului. 

 

27. Cesiunea 

27.1. Executantului îi este permisă doar cesiunea creanţelor născute din acest contract cu acordul 

scris al Achizitorului, obligaţiile născute rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost 

stipulate şi asumate iniţial. 

 

28. Alte precizări 

28.1 - Orice adăugire, completare sau modificare a acestui contract este valabilă şi opozabilă între 

părţile contractante, numai dacă rezultă în mod expres dintr-un document scris, datat şi semnat de 

ambele părţi. 

28.2. Executantul declară expres că a citit cuprinsul clauzelor neuzuale ale prezentului contract, așa 

cum sunt ele definite de prevederile art. 1.203, Cod Civil, precum și cele pe baza cărora se realizează 

evaluarea performanței în cadrul Contractului, și declară, în mod expres, că a înțeles pe deplin 

conținutul acestora precum și efectele lor juridice. 

 

Confidențialitatea informațiilor și protecția datelor cu caracter personal 

 

28.3 Contractantul va considera toate documentele și informațiile care îi sunt puse la dispoziție în 

vederea încheierii și executării Contractului drept strict confidențiale și, cu excepția cazului în care 

este necesar pentru executarea Contractului, nu va publica sau divulga niciun element al Contractului 

fără acordul scris prealabil al Achizitorului. Dacă există divergențe cu privire la necesitatea publicării 

sau divulgării documentelor și informațiilor care îi sunt puse la dispoziție în scopul executării 

Contractului, decizia finală va aparține Achizitorului. Obligaţia de confidenţialitate subzistă fără 

limitare de timp şi indiferent dacă s-a încheiat cooperarea între Părţi. 

28.4 Obligația de confidențialitate nu se aplică în cazul solicitărilor legale privind divulgarea unor 

informații venite, în format oficial, din partea anumitor autorități publice (ex: instanțe de judecată, 

A.N.A.F., etc.) – conform prevederilor legale aplicabile. 

 

29. Dispoziţii finale 

29.1 - Prezentul contract a fost incheiat, in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte 

contractanta, la sediul persoanei juridice achizitoare. 

 

 
 

ACHIZITOR, EXECUTANT, 

CSEI ”Delfinul” Constanța 

 
Director, 

Radoslav Simina-Ioana 
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