Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanţelor
nr. 69 din 07.05.2021

Ministerul Infrastructurii şi
Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova
Agenţia pentru
Supraveghere Tehnică
Nr./573/^

din 0!>*OS-/JO£Z_

•"'

AVIZ

pentru participare la licitaţiile publice de lucrări din domeniul construcţiilor şi instalaţiilor
Eliberat întreprinderii SA"DRUMURI CAHUL", IDNO 1003603151541conform cererii nr. 4295/22 din 15.04.22. în urma
verificării actelor prezentate şi informaţiei rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A
din 01.07.2021, Agenţia pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:
Nr.
d/o

Noţiuni

Informaţii
încălcări constatate prin
procese - verbale de control,
emise în temeiul Legii
nr. 131/2012 si/sau H.G. nr.
360/1996, intrate în vigoare,
necontestate, sau contestate
dar confirmate prin hotărâri
judecătoreşti executorii
definitive:

I

II

III

Au fost înregistrate cazuri de
accidente:
întreprinderea dispune de
necesarul de personal propriu
calificat (specialişti şi
muncitori specializaţi cu
certificate de atestare tehnicoprofesională,), tehnică
specializată (mecanisme,
utilaje), încăperi separate
corespunzătoare genului de
activitate (sector de producere,
depozit, oficiu) pentru
executarea următoarelor tipuri
de lucrări:

DA

NU

încălcări foarte grave
(art. 5 Legea 131/2012)

NU

Sancţiuni economice
(cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea
lucrărilor executate, inclusiv)

NU

Accidente tehnice grave

NU

Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice:
A. terasamente, lucrări la structura clădirilor;
B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecţie.

NU

1

Construcţii rutiere:
A. drumuri şi piste de aviaţie; B. poduri; C. căi ferate.

Notă

A

DA

Construcţii speciale:
A. hidrotehnice şi pentru îmbunătăţiri funciare;
B. fântâni arteziene; C. porturi şi debarcadere;
D. mine, cariere; E. tuneluri.

NU

Instalaţii şi reţele tehnico-edilitare:
A. de alimentare cu apă şi canalizare;
B. de încălzire; C. ventilaţie, climatizare; D. electrice;
E. de automatizare; F. telecomunicaţie; G. semnalizare;
H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.

NU

Instalaţii industrial periculoase:
A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane;
B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale;
D. sisteme de alimentare cu gaze.

NU

Prezentul Aviz este cu titlu informativ şi se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil
12 l u n i de la data eliberării.
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