
CAIET DE SARCINI Nr.1 
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ 

 
1. Denumerea beneficiarului de stat SA ”Moldtelecom”     
2. Organizatorul procedurii de achiziţie SA”Moldtelecom”   
3. Obiectul achiziţiilor  Confectionarea si montarea confectiilor din PVC, Cladirea din or. 
Glodeni, str Suveranitatii 27 
 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea 
de masura  

Volum 

 

1 2 3 4 5 
  1. Раздел 

 
1 RpCO56A 

 
Demontarea timplariei deteriorate  (ferestre si 
usi) 
 

m2 5,9000 

2 CK23C 
 

Ferestre din mase plastice cu unul sau mai 
multe canaturi la constructii cu inaltimi pina 
la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 
2,5  mp inclusiv plasa antitintari 
 

m2 8,3000 

3 CK26A 
 

Glafuri montate la ferestre din mase plastice, 
pentru ferestre  
 

m 6,2000 

4 CK26B 
 

Glafuri exterioare montate la ferestre (inclusiv 
la ferestrele existente) 
 

m 49,3000 

5 CK25A 
 

Usi confectionate din profiluri din mase 
plastice  inclusiv armaturile si accesoriile 
necesare usilor montate in zidarie de orice 
natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m 
inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului 
pina la 7 mp inclusiv 
 

m2 2,1000 

6 RpCJ24A 
 

Repararea crapturilor in tencuieli exterioare si 
interioare, dupa montarea ferestrelor , avind 
latimea max de 15 cm (Culoare 
fatadeiperetilor) 
 

m 39,4000 

7 RpCR07A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 
copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  
aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate 
manual  (Culoare fatadeiperetilor) 
 

m2 11,8000 

 
 

 

 

 

 



CAIET DE SARCINI Nr.2 
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ 

1. Denumerea beneficiarului de stat SA”Moldtelecom”   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie SA”Moldtelecom”   
3. Obiectul achiziţiilor  Confectionarea si montarea confectiilor din PVC, or. Telenesti, str. 31 
August, 4 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor    

Unitatea de 
masura  

Volum 

 

1 2 3 4 5 
  1. Раздел 

1 RpCO56A 
 Demontarea timplariei deteriorate  (ferestre) m2 8,0000 

2 CK23C 
 

Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe 
canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m 
inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp  

m2 8,0000 

3 CK26A 
 

Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru 
ferestre  m 7,4000 

4 RpCJ24A 
 

Repararea crapturilor in tencuieli exterioare si 
interioare, dupa montarea ferestrelor , avind latimea 
max de 15 cm (Culoare fatadei) 

m 27,5200 

5 RpCR07A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 
copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 
straturi pe glet existent, executate manual  

m2 4,5000 

 
CAIET DE SARCINI Nr. 3 

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ 
1. Denumerea beneficiarului de stat SA”Moldtelecom”     
2. Organizatorul procedurii de achiziţie SA”Moldtelecom”   
3. Obiectul achiziţiilor  Confectionarea si montarea confectiilor din PVC, or. Edinet, str. 
Independentei,31 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea 
de masura  

Volum 

 

1 2 3 4 5 
  1. Раздел 

1 RpCO56A Demontarea timplariei deteriorate  (ferestre si usi) m2 4,9000 
2 CK23C 

 
Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe 
canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m 
inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp 
inclusiv plasa antitintari 

m2 3,2100 

3 CK25A 
 

Usi confectionate din profiluri din mase plastice  
inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor 
montate in zidarie de orice natura la constructii cu 
inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu 
suprafata tocului pina la 7 mp inclusive 

m2 1,6800 

4 RpCJ24A 
 

Repararea crapturilor in tencuieli exterioare si 
interioare, dupa montarea ferestrelor , avind latimea 
max de 15 cm (Culoare fatadeiperetilor) 

m 40,9400 

5 RpCR07A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 
copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 
straturi pe glet existent, executate manual  (Culoare 
fatadeiperetilor) 

m2 12,3000 

 
 
 



CAIET DE SARCINI Nr. 4 
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ 

1. Denumerea beneficiarului de stat SA”Moldtelecom”     
2. Organizatorul procedurii de achiziţie SA”Moldtelecom”   
3. Obiectul achiziţiilor  Confectionarea si montarea confectiilor din PVC, or. Drochia, str.31 
August 1 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum  

 

1 2 3 4 5 
  1. Раздел 

1 RpCO56A Demontarea timplariei deteriorate  (usi) m2 4,2000 
2 CK25A 

 
Usi confectionate din profiluri din mase plastice  
inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor 
montate in zidarie de orice natura la constructii cu 
inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu 
suprafata tocului pina la 7 mp inclusive 

m2 4,2000 

3 RpCJ24A 
 

Repararea crapturilor in tencuieli exterioare si 
interioare, dupa montarea ferestrelor , avind 
latimea max de 15 cm (Culoare fatadei peretilor) 

m 22,0000 

4 RpCR07A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 
copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 
2 straturi pe glet existent, executate manual  
(Culoare fatadeiperetilor) 

m2 3,3000 

 
CAIET DE SARCINI Nr. 5 

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ 
1. Denumerea beneficiarului de stat SA”Moldtelecom”   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie SA”Moldtelecom”   
3. Obiectul achiziţiilor  Confectionarea si montarea confectiilor din PVC, or. Orhei,   
str.V.Mahu 117/1 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

 

1 2 3 4 5 
  1. Раздел 

1 RpCO56A Demontarea timplariei deteriorate  (ferestre si usi) m2 11,1000 
2 CK23C 

 
Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe 
canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, 
avind suprafata tocului peste 2,5  mp inclusiv plasa 
antitintari 

m2 8,4000 

3 CK25A 
 

Usi confectionate din profiluri din mase plastice  
inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor 
montate in zidarie de orice natura la constructii cu 
inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu 
suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 

m2 2,6900 

4 RpCJ24A 
 

Repararea crapturilor in tencuieli exterioare si 
interioare, dupa montarea ferestrelor , avind latimea 
max de 15 cm (Culoare fatadei, peretilor) 

m 41,8000 

5 RpCR07A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri 
vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet 
existent, executate manual  (Culoare fatadei, peretilor) 

m2 12,5300 

 


