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CAIET DE SARCINI

Obiectul Lucrari de întreţinere, administrare şi asigurare a securităţii circulaţiei
rutiere a drumurilor publice locale (de interes raional), rl Singerei
Autoritatea contractantă Consiliul raional Singerei, or. Singerei, str. Independentei,
111
1. Descriere generală
Lucrări de profilare a îmbrăcămintei rutiere din piată spartă, transportarea şi răspîndirea
materialului antiderapant la sectoarele periculoase, curăţirea zăpezilor, combaterea gheţuşului
mecanizat, cositul vegetaţiei, curăţitul şi văruitul copacilor, instalarea, înlocuirea şi reparaţia
indicatoarelor de circulaţie, întreţinerea terasamentului şi sistemelor de evacuarea a apelor;
întreţinerea lucrărilor de artă, lucrări neprevăzute: în caz de inundaţii, cu spălarea terasamentului
şi distrugerea podurilor, alunecări de teren la 31 drumuri publice locale cu lungimea torală de
149,48 km.
2. Informaţii şi proiectare
A fost elaborat lista cu cantităţi de lucrări şi devizul de cheltuieli la intreţinerea
drumurilor publice locale.
Se solicită ca atreprenorul să fie înregistrat în conformitate cu legislatia din RM şi să
posede licenţă în domeniul drumurilor, să fie dotat cu tehnică specială.
3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate
Materialele aplicate în operă e necesar să fie însoţite de certificate de provinienţă care
corespund normelor în vigoare în Republica Moldova.
4. Mostre
Nu-i necesar
5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea
construcţiilor şi a terenurilor aferente
Materialul antiderapant să fie păstrat şi depozitat conform cerinţelor în vigoare.
6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie
Toate materialele se vor însoţi cu certificate de provinienţă de la furnizor.
7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor
Operatorul economic va executa lucrările calitativ şi operativ.
8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie
Partea carosabilă să fie curatita uniform cu înclinaţie stre bordură sa spre acostament si
rigole.
9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive
Nu-i necesar
10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a
aerului
Nu-i necesar
11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor
Conform cerintelor in vigoare.
12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor
- Conform normativelor pentru asigurarea securitatii circulatiei rutiere.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor
- Nu-i necesar
14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor
- Conform normativelor pentru asigurarea securitatii circulatiei rutiere.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte
obiecte necesare pentru executarea lucrărilor
Să dispună de echipamente, instalaţii, utilaje, mijloace de transport testate tehnic, forţa de
muncă să fie asigurată cu echipamente individuale speciale pentru asigurarea protecţiei
muncitorilor.
16. Definiţii
Termenul executării lucrărilor – operativ, in unele cazuri în mod de urgentă non - stop.
17. Cerinţe privind calculul costului
Oferta necestă a fi alcătuită conform normativelor în vigoare CPL 01.01.2012 în RM cu
prezentarea formularelor 3,5,7.
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