www.devize.md

OFERTANT
SC Softconstruct SRL

DECLARAŢIE
Privind Garanția pentru calitatea lucrarilor executate
Către: Primăria comunei Ciorescu
Subsemnaţii, Plămădeală Visarion, reprezentant al ofertantului SC Softconstruct
SRL, declar pe propria răspundere că mă angajez să garantez lucrările, în situația în
care se va atribui contractul către ofertantul SC Softconstruct SRL.
Garantăm asigurarea calității înalte a lucrărilor executate pe un termen de 5 ani
(cinci ani) din data semnării procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate.
Cele menţionate mai sus sunt certificate prin Avizul Agenției pentru Supraveghere
Tehnică care este prezentat în documentele concursului. (N.B. Avizul Agenției pentru
Supraveghere Tehnică este eliberat numai în baza procesului-verbal de verificare a
întreprinderii).

Data completării: 21.06.2021
ANTREPRENOR (OFERTANT)
SC Softconstruct SRL
Plamadeala Visarion _____________

SC SOFTCONSTRUCT SRL, c/f – 1014600001023, Cod TVA: 3000993;
adresa: MD-2015, mun. Chisinau, Str. Sarmizegetusa 15 of 304;
Tel/Fax: 022-52-20-32, Tel/mob:069949393; e-mail: prosoftcons@mail.ru;
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AGENTIA SЕRЧIСШ PUBLICE

Departamentul inregistrare 9i licentiere а unitёtilor de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al реrýоапеlоr juridice
Nr. 467213 data 31.03.2021
Denumirea соmрlей: Societatea сч Rйsрчпdеrе Limitatй''SoFTcoNSTRUcTll
Dепчmirеа prescurtaй: S.RL.'IýOFTCONSTRUCTII

izme: Societate сч rispundere limitatй,
de stat gi codul fiscal (IDNO): 1014б00001023

:

1б.01.2014

Modul de constituire: поч creati.
Sediul: мD-б501, stг. Flоrilоr, 32,ot.Anenii Noi, Republica Moldova. tel.
0б8б7бз8з
Obiectul principal de activitate:
1. Construc{iile de clйdiri 9i (sач) constructii inginere;ti, instalafii gi
refele tehnico-edilitare,
reconstrшcfiile, consolidЁrile, rеstачrйrilе
2. Realizarea de рrоgrаmе gi consultanfa in domeniul dat
3. Рrеlчсrаrеа datelor
4. Activitiifi legate de bincile de date
5. Alte activitifi legate de tehnica de саIсчl
б. Consulta{ii lп domeniul sistemelor de calcul
7. Дtе tipuri de соmеrf сч аmiпчпtчl neefectuat
рriп magazine
8. Соmеrtul сu ridicata al materialelor lemnoase, al mаtейаlеlоr de
сопstrчсfiе gi
echipamentului sanitar
9. Соmеrfчl сц аmйпчпtчl al аrtiсоIеlоr de fiеrйriе, aI vopselelor gi
sticlei
10. Соmеr}чl сч аmйпчпtчl рriп соrеsропdепfi
11. Соmеrful сu ridicata al саlсчlаtоаrЪlоrrесhiраmепtеlоr periferice pi
software-ului
12. Дtе tipuri de соmеr{ сч ridicata
13. Соmегfчl сч ridicata ре bazё de tarife sач contracte
14. Iпtеrmеdiеri репtrч чiпzаrеа чпцi asortiment lаrg de mйrfчri
tеlоr fчrаjеrе
chipamentului gi fчrпitчrilоr, inclusiv trасtоаrе
чrаlе
rilor, пеiпсlцsе in alte categorii
Capitalul social: 5400 lei,
Administrator: рlДмДпЕАLА Visarion, IDГIP 09б2509541бб5
Asociat:
1.

PLAMADEALA Visarion, IDNP

вепеfiсiаr efectiv:
1.1.

0962509541665, cota 5400 lei, се constituie 100%

PLAMADEALA Visаriоп, IDNP

0962509541665, cota - 100%

prezenful extras este eliberat iп temeiul
жt.з4 al Legii nr.220-xvl din 19 octombrie 2007
privind irrregistrarea de stat а реrsоапеlq
ýi а infreprinzбtorilor individuali gi сопfirmё
datele din Registrul de stat la data de;
Registrator

,zд

Datc сч саrасtеr personal. Ореrаtоr: I.P.

VаIеriu

,

Io 0000059

АGЕNПА SERVICШ PIJBLICE А REPUBLICII MOLDOVA
Dераrtаmепtul inregistrare gi licenfiere а unittrfilor de drept

DEcIzIE
privind lnregistrarea modificirilor
31.03.202I

Dоsаr Nr.

1014600001023 Sеrчiсiчl inregistrare

а unititilor
de drept mчп.СhigiпЁч

Prin сеrеrеа depusб Ia26.03.2021 asociatul а soliciИt imegistarea modificйrilor in actele do
constituire ale persoanei juridice Societatea cu Rёspundere Limitaй "SOFTCONSTRUCT" qi in
datele lnscrise ln Registrul de stat al реrsоапеlоr juridice.
Examinind actele prezentate:
1. Сеrеrе de tnregisfiare а mоdifiсйrilоr dlur.26.03.202l
2. Cerere de perfectare а documentelor репtrч modificarea acfului de constituire din
26.0з.202l
3. Decizia asociatului unic din l7.0з.202t
4. Extras din Monitorul ofrcial al R.M. Ф.1037) nr.82-85 dп26.0з.202l
5. Declmatiaprivind Ьепеfiсiаrчl efectiv din 26.03.2021
6. Acful aditional ilп26.03.202l
7. Ordin de incasare (fuansfer) пr. 56 dш26.03.202l
9i constattTrd, сё stnt respectate cerintele legale се tin de inregisfrarea modificйrilor, in temeiul аrt.
11 9i 16 al Legii ш. 220-XVI din 19.10 .2007 privind tnregistrarea de stat а persoanelor juridice gi а

irrtreprinzitorilor individuali, registatorul

DECIDE:
1.

А admite

cererea de lmegistrare а modifictrrilor.

А inTegisfua qi а сопsепrпа in Registrul de stat al persoanelor juridice modificйrile in actele de
constifuire аlе persoanei juridice Societatea cu Rёspundere Limitata "SOFTCONSTRUCT,,,
inscrisЙ in Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1014600001023 din 16.0|.2О14 dupй сum
чrmемё:
Sediul societйfii а sсhimЬа in
MD-6501, str. Florilor, 32, ot. Anenii Noi, Republica Moldova
2.

3. Prezenta Decizie este intocmitf, in dоuЁ ехеmрlаrе, саrе au aceeagi valoare jrrridicё, dintre care
un ехеmрlаr se рёstrемб,Iа I.P. ,,Agentia Servicii Publice" in dosarul de evident[ а1 persoanei
juridice, iar celйlalt se elibereмё solicitaTrtului.

4. Prezenta decizie poate fi contestaй prin tnaintarea rшеi actirrTri in contencios administrativ 1а
Judecitoria Chi;inйu sediul Ri;cani ре adresa mun. Chiginйu, str. Kiev 3, in termen de З0 de zile de

Registrator

Date cu сЕtrасtеr personal. Ърч."tоr: I.P. ,,Agentia

m

Izvoreanu valeriu

I.P. OOAGENTIA SERVICII PUBLICEOO
Departamentul inregistrare gi licen{iere a unitdlilor de drept

EXTRAS
din Registrul de stat aI persoanelor juridice
nr. 35556 din 21.10.2020

Limitati (SOFTCONSTRUCT>>.

Denumirea completdi Societatea cu Rispundere
Denumirea prescurtatd: S.R.L. dOFTCONSTRUCT>.
Forma juridicd de organizare: Societate cu Rispundere Limitati.
Numdrul de identificare de stat gi codul fiscal: 1014600001023.
Data inregistrdrii de stat: 16.01.2014.

Sediul: MD-65170
Moldova.

str. Chiqiniului, 28, s.

Cobusca

Noui, r-l Anenii Noi,

Republica

Modul de constituire: nou creati.
Obiectul principal de activitate:

1 Construcfiile de cl5diri qi (sau) construc{ii ingineregti, instalafii qi refele tehnicoedilitare, reconstruc{iile, consolidirilen restauririle;2 Realizarea de programe qi
consultanfa in domeniul dat;3 Prelucrarea datelor;4 Activiti{i legate de bincile de date;S
Alte activitifi legate de tehnica de calcul;6 Consulta{ii in domeniul sistemelor de calcul;
7 Alte tipuri de comer( cu amlnuntul neefectuat prin magazine;8 Comer{ul cu ridicata al
materialelor lemnoase, aI materialelor de construcfie qi echipamentului sanitar;9
Comerful cu aminuntul al articolelor de fierlrie, al vopselelor qi sticlei;10 Comer{ul cu
amdnuntul prin corespondenfi;11 Comer{ul cu ridicata al calculatoarelor,
echipamentelor periferice gi software-ului;l2 Alte tipuri de comer{ cu ridicata;l3
Comerful cu ridicata pe bazil de tarife sau contracte;|4 Intermedieri pentru vinzarea
unui asortiment larg de mirfuri;15 Cultura plantelor cerealiere, tehnice gi a plantelor
furajere;1.6 Comer(ul cu ridicata al maqinilor agricole, echipamentului qi furniturilor,
inclusiv tractoarellT Cercetare qi dezvoltare in gtiin{e fizice qi naturale;18 Alte activiti{i
de servicii prestate intreprinderilor, neincluse in alte categorii.
Capitalul social: 5400 lei.

Administrator: PLAMADEALA VlS.q,ntOU,
AsociaJi:
1. PLAMADEALA

VISARION

1OO

%.

Prezentul extras este eliberat in temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XYI din 19 octombrie 2007 privind
inregistrarea de stat a persoanelor juridice gi a intreprinzitorilor individuali gi confirmd datele din
Registrul de stat la data de:21.10.2020.

Specialist superior
tel.022-207-839

Date cu caracter personal.

Operator: I.P. "AgenJia Servicii Publice,' IO 0000059

Racu Aurelia

Camera

inregistririi

de Stat

DECIZIE'
privind inregistrarea persoanei juridice

16.01.2014

Dosar Nr.

1014600001023

Oficiul Teritorial ChiginEu

Prin cererea depusd la 14.01 .2014 s-a solicitat inregistrarea
Societatea cu Rdspundere Limitatd

"S

OFTCONSTRUCT "

Examinind actele pr ezentate:
1. Cerere din 14.01 .2014
2. Proces-verbal al adundrii de constituire din 14.0L2014

3. Statutul
4. Dovada pldlii taxelor din 14.01.2014

gi constatind, cd sint respectate cerinlele legale ce

lin de constituirea gi inregistrarea persoaneijuridice,

in temeiul art. 11 al Legii nr.220-XYI din 19.10.2007 privind inregistrarea de stat a persoanelor
juridice gi a intreprinzdtorilor individuali, registratorul

DECIDE:
1. A admite cererea de inregistrare.
2. A inregistra persoana juridicd gi a consemna in Registrul de stat al persoanelor juridice urmdtoarele
date:

Numdrul de identificare de stat: 1014600001023

din

16.01 .2014

Forma juridicd de organizare: Societate cu r[spundere limitatd

Denumirea:

Societatea cu Rdspundere Limitata "SOFTCONSTRUCT"

Sediul:

MD-65 77, str. Chiginaului, 28, s. Cobusca Noud, rl. Anenii Noi, Republica Moldova

Administrator: PLAMADEALA VISARION, anul nagterii 09.05.1975, locul nagterii s. Cobusca
Noud, rl. Anenii Noi, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL
CETATEANULUI RM A 25022782 eliberat la data de 03.02.1999, codul de identitate
0962509541665, domiciliu: MD-2060, str. Cuza-Yoddbd., 1313, ap. 42, mun. Chigindu,
Republica Moldova
Genurile principale de activitate:
1. Construc{iile de clddiri gi (sau) construcfii ingineregti, instala{ii gi relele tehnico-edilitare,
reconstrucfiile, consolid6rile, restaurdrile
2.Realizarea de programe gi consultanJa in domeniul dat
3. Prelucrarea datelor
4. Activitdli legate de bdncile de date
5. Alte activitdli legate de tehnica de calcul
6. Consultafii in domeniul sistemelor de calcul
7. Alte tipuri de comerf cu amdnuntul neefectuat prin magazine
8. Comerful cu ridicata almaterialelor lemnoase, al materialelor de construcfie gi
echipamentului sanitar
9. Comertul cu amdnuntul al articolelor de fierdrie, al vopselelor gi sticlei

10. Comerful cu ambnuntul prin corespondenfi
11. Comerful cu ridicata al calculatoarelor,ec Lipamentelor periferice 9i software-ului
12. Alte tipuri de comerf cu ridicata
13. Comerful cu ridicata pebazd de tarife sau contracte
14. Intermedieri pentrrtvinzareaunui asortiment larg de mdrfuri.
15. Cultura plantelor cerealiere, tehnice gi a plantelor furajere
16. Comerful cu ridicata al maqinilor agricole, echipamentului gi furniturilor, inclusiv tractoare
17. Cercetare gi dezvoltare in gtiinfe ftzice gi naturale
18. Alte activitdti de servicii prestate intreprinderilor, neincluse in alte categorii

Capitalul social: 5400 lei.
Fondator(i):
l. pLAMADEALA VISARION, anul napterii 09.05. 1975, locul nagterii s. Cobusca Nou6, rl. Anenii Noi,
Republica Moldova, cA BULETIN DE IDENTITATE AL CETATEANULUI RM A 25022782 eliberat
la datade 03.02.1999, codul de identitate 0962509541665, domiciliu: MD-2060, str. Cuza-Vodd bd.,
l3l3,ap.42,mtn. Chigindu, RepubticaMoldova, parte socialdin valoare de2700lei (50,00%)
pLAMADEALA
IACOB, anulnagterii 13.05.1978,Ioculnagterii s. CobuscaNou[, rl. AneniiNoi,
2,
Republica Moldova, cA BULETIN DE IDENTITATE AL CETATEANULUI RM A 25064785 eliberat
de of. SEDp, BITDCA ANENII NOI la data de 23.05.2003, codul de identitate 0971106256711,
domiciliu: MD-6517, str. Chigin6ului, 28, s. Cobusca Noud, rl. Anenii Noi, Republica Moldova,parte
sociald in valoare de 2700 lei (50,00%)

Termenul de activitate al intreprinderii este nelimitat.

3.

PrezentaDecizie este intocmitA in doua exemplare, care au aceeagi valoare juridic[, dintre ca"re un
exemplar se pdstreazd la Camera inregistrdrii de Stat in dosarul de evidenld al persoanei juridice, iar
celdlalt se elibereazd solicitantului.
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Societatea cu Rdspundere Limitatd "SOFTCONSTRUCT"

e iiconqd cs'-;

acii";itrlii'

t

r:bliqal sj

urtr:iica:'r:ie i:onriiiii ,J,: iicrt!-ici"e ireniru elesfl:iur:lll:
''<* Construc{iile de clddiri gi construclii ingineregti, instalaJii gi
5s-spec'"e

relele tehnico-edilitare, reconstruc{ii x

x

ativ.

;.
3.

obJinute pentru fiecare obiect separat.
sistem propriu de calitate conceput gi realizat prin

pe

4' Inceperea execu{iei lucrdrilor numai la construcJii autorizate in conditiile legii gi numai pe
baza giin conformitate cu proiecte
verificate de verificatori de proiecte;
5'Utilizarea in execuJia lucrdrilor numai a produselor gi procedeelor prevdzute in proiect, cefiificate
sau pentru care existd
agremen te tehnice, care conduc la r ealizar ea exigenle lor esenliale.
6. Neadmiterea executdrii altor lucrdri de conshucfii, decit a celor indicate in anexa la licenld.
7' Dispunerea debaza de produc{ie corespunzatoare genului de activitate practicat gi de un sistem
intern de dirijare gi asigurare a
calitdllii, conform actelor tehnico-normative gi regulilor in construcfii.
8. Dispunerea de cadre calificate gi atestate in domeniu conform luirdrilor, permise
spre realizare.
9' Respectarea notmelor ecologice gi antiincendiare, normelor gi regulilor piivina proteclia
muncii gi securitatea industrial6.

Se

l.

permit urmltoarele lucrlri:

Terasamente gi lucrdri de teren

1.1 Lucr[ri de terasiere.
1.2 Consolidarea gi compactarea terenurilor.
1.3 Lucrdri de drenaj.

2. Executarea conshucliilor
2.2 Constructii din zid[rie cu in[l{imea limitati la doud nivele.
2.3 Construclii din ziddrie cu indltimea peste doud nivele.
2.4 Clddiri 9i edificii cu indllimea limitatd la doud nivele din
elemente prefabricate din beton gi beton armat.
2.6 Clildiri gi edificii din beton armat prefabricat-monolit.
2.1 Clddiri 9i edificii din cadre monolit gi prefabricate.
2.8 Clddiri din beton armat monolit.
2.9 Lucrtui de amenajare a teritoriului.

2.16 Construclii metalice portante la obiective cu un singur
nivel.
2.17 Construcfii metalice poftante la obiective cu mai multe
nivele.
2. 1 8 ConstrucJii metalice spaf iale (tip,.Kislovodsk",,,IJral",

5. Instalafii gi re{ele interioare
5.1 Instala{ii gi reJele de alimentare cu apd gi canalizare.
5.2 Instalatii gi refele termice.
5.4 InstalaJii gi reJele de alimentare cu enersie electricd.
5.6 Sisteme de ventilare gi conditionare a aJrului.
6. Instalalii gi re{ele exterioare
6.1 InstalaJii gi relele de alimentare cu apd gi canalizare.
6.2 Instalalii gi refele termice.
7. Montarea utilajelor gi instalaliilor tehnologice
7.1 Contoare de apd.
7 .2 Contoare de energie termicd.
7.5 Centrale termice echipate c\ cazane de apd caldd cu
temperatura sub 1 15 grade C gi cazane de abur cu presiunea sub

o,o7MPa.

*

*

*

"Moscova" etc.).
2.19 Galerii gi estacade metalice.
2.2 I Coguri de fum gi carcase pentru conducte de aspirafie.
2.22 Brncdre gi silozuri metalice.
2.23 Rezervoare metalice cu volumul sub 60 m3.
2.25 Construc{ii din lemn.
2.26 Consolidarea structurilor portante.
2.27 Prodsse gi elemente din profile de aluminiu gi policlorurd
de vinil.

3. I ucrdri de protecfie a construcJiilor gi utilajelor
3.1 Invelitori gi garpante, izola[ii hidrofuge.
3 .2 Izola[ii termice.
3.3 Izolalii anticorozive.
4. Lucrdri de finisare a construcliilor
4. I Tencuieli, placaje exterioare gi interioare.
4.2 Pardoseli.
4.3 Produse de t?mplirie.
4.4 Profile gi ornamente decorative.
{< {<
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INFORMATIA DESPRE FURNIZOR
INFORMATIE GENERALA
Denumirea: SC “Softconstruct” SRL
Codul fiscal (IDNO): 1014600001023
Reprezentata prin: Administrator Plamadeala Visarion
ADRESA
Localitatea: MD-6501, str. Florilor 32, or. Anenii Noi, r-l Anenii Noi.
Telefon: 0 22 522032; 069949393
Fax: 0 22 522032;
e-mail: prosoftcons@mail.ru
web: www.devize.md
INFORMATII SUPLIMENTARE
Forma organizatorico- juridica: SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA
Data inregistrarii in registrul de stat: 16.01.2014
RECHIZITELE BANCARE
Denumirea bancii: BC “MOBIASBANCĂ – Groupe Societe Generale” SA, fil. nr. 19 «Dalia»
Cod bancar: MOBBMD22
Cont de decontare: MD90MO2224ASV26609927100
Cod fiscal: 1014600001023
IBAN: MD90MO2224ASV26609927100
INFORMATIA DESPRE REPREZENTANTUL FURNIZORULUI
Prenume: Visarion
Nume: Plamadeala
Pozitia ocupata: Administrator
Imputernicit in temeiul: Nu este cazul
IDNP: 0962509541665
INFORMATIA PRIVIND AUTORIZAREA FURNIZORULUI
Autorizatia nr.: 043819
Tipul de activitati permise: Constructii de cladiri si constructii ingineresti, instalatii si retele
tehnico-edilitare, reconstructii.
Organul care a emis autorizatia: Camera de Licentiere
Data eliberarii autorizatiei: 24 martie 2014
Termenul valabilitatii autorizatiei: 5

Data completării: 21.06.2021
Semnat: _____________________________
Nume/prenume: Plămădeală Visarion
Funcţia în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei şi sigiliu: SC Softconstruct SRL

Arlexa nr.7.2 la IDstructiunea

aprobatl prin ordinul IFPS
nr.400 din l,l martie 20lil
CC 04 AE

CERTIFICAT
privind lipsa sau existenla restanfelor fati de bugetul public nafional
Nr.

l. Dcstina(ia

din

A2l10650

,\!

2 |

.06.2021

/ IlarHa'reH,re

Pentu a fi prezentat la Primaria comunei Ciorcscu
2. Date despre contribuabil / llur[opuauH, o nruoronrarer!,ulHKc
Codul lisc.l / Nutrrirul d€ tdendficrre
OHcxnlbHHn xo.r / HjcHrr{OHxauHoHflHn HoMcp
S.

R.

L.

SO

FTCO

^r-

ST RU

I0t460000t023

CT

Adrese sediului de b., (strrd.. numarul)
Arpec ocHoBHorc MccropacnoroxcH!, (yxkua, troircp)

Codul - Denumirer locrlittlii
Kor - IlarycsoBarrc HaccicnHoro nlx,\-rn

Florilor nr.l2

IOOI-OR.ANENII NOI

3. Atestarer lipsei sau existetrtei restanlelor co[form dstelor Sistemului Ioformalionrl Automatizrt/
flo,urBepx,ueHne orc)'rcrBri, nnH Hanuqfic se,[ouMKtr corracHo .laaaux I,ltt$opuaufioBEofi aBToMarr3fipoBaHHofi
CUCTCMLI

La data cmiterii prczcntului ccrtificat rcstanla fali dc bugctul public nalional constituie/ Ha nary
srl[aqn Aatruofi c[paBKH HenouMKa neper HauHoHanruulr ny6lrvur,ru 6rcrxerolr cocraBJrrer:
0,00 lei,rrefi.
4.

Vahbil pirji la / Aeiicr8llre.;teH

.qo 06.07.2021

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat

E)r

,re

1

tllloll Earomsot!

crTlrKoLr

['A-{'"

d/ua,,i'

:::: {r e

loc

o,[/utrl"qn-

N!6.1. tl D.!nr6.l.'o.(Mfi r rri

I

il*l-}
_-{-:!lL''

Este extras din Sistemul Informalional al SFS SlA,,Contul curent al contribuabilului"ll 21.06.2021ora 9:26:11
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial72-771399, 28.03.2014)
NOTA (0,00)

C/F

// - /'J/^/'P/f

.{,4. P4"'u{*/3

GERTIFIGAT
PRIVIND REGHIZITELE BANCARE ALE CLI.ENITUtUl
Prin prezentul, BC..Mobi3sbanci

-

Groupe Societe Generafe,'S.A., codul bincii (BlC): i4gBBMD2?,

confirmi ci pe numele companiei ,,soFTcoNsTRUcT" SRL, cod fiscal (IDNO; to.t4o.ooootOzg, la data de
22.01.2018 au fost deschise urmdtoarele conturicurente:

1. MDL-codIBANMD90MO2224ASV2660992210!

',', ' i..
,. ", ',

'.:

'i].
t,:,

Conturile sus mentionate au fost luate la evidenti de lnspectoratul FiscalTeritorial DAF ANENil.NOl,
conflrmat
prin Certificatul privind luarea la evidenti a conturilor nr,30201g02160g din
16.02.201g.
lncepdnd cu data 20.oLzo1l, conturile Dumneavoastrd sunt active.
I

Persoane de contacl

-

Operator: Spinu Victgfia, tel:022-g12.6.37.

Consilier: Nicoteta pac?lau, tel:O22-g12.-636

ffi|eR\
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W,:;l,*#
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FORMULARUL F3.3
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
« Lucrări de construcție a trotuarului adiacent clădirii IET nr. 220 “LICURICI”, comuna
Ciorescu, mun. Chișinău »

Nr.
d/o

Grupa de obiecte/denumirea
obiectului

2021
I lună

1.

Organizare de şantier

2.

Categoria de lucrări:
Pavarea

3.

Categoria de lucrări:
Evacuarea deseurilor

Data: 21/06/2021
Semnat: _____________________________
Nume: Plamadeala Visarion
Funcţia în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei: SC Softconstruct SRL

II lună

FORMULARUL F3.5
DECLARAŢIE
de neîncadrare în siatuațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în
aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015
Subsemnatul, Plamadeala Visarion reprezentant împuternicit al SC Softconstruct SRL
în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de
achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia
prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în
ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru
participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau
spălare de bani.
Subsemnatul 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 dispun.
Subsemnatul, Plamadeala Visarion reprezentant împuternicit al SC Softconstruct SRL, în calitate
de ofertant, la procedura ocds-b3wdp1-MD-1623149630158 pentru atribuirea contractului de
achiziţie publică avînd ca obiect Lucrări de construcție a trotuarului adiacent clădirii IET nr. 220
“LICURICI”, comuna Ciorescu, mun. Chișinău, codul CPV 45200000-9, la data de 22/06/2021,
organizată de Primăria comunei Ciorescu, declar pe propria răspundere că:
a)
nu am intrat în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
b)
mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de
asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în ţara
în care sunt stabilit pana la data solicitată;
c)
nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru
comiterea unei greşeli în materie profesională;
d)
nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii
criteriilor de calificare şi selecţie sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,
orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 21.06.2021
Semnat: _____________________________
Nume/prenume: Plămădeală Visarion
Funcţia în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei şi sigiliu: SC Softconstruct SRL

FORMULARUL F3.6

DECLARAŢIE
privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere
Data: 22/06/2021
Numărul procedurii: ocds-b3wdp1-MD-1623149630158
Către: Primăria comunei Ciorescu
Subsemnatul, Plamadeala Visarion reprezentant împuternicit al SC Softconstruct SRL în calitate de
ofertant, confirm prin prezenta că:
1. Nici unul dintre angajaţii, companionii, agenţii, acţionarii, consultanţii, partenerii noştri
sau rudele sau asociaţi ai lor nu este în relaţii care ar fi putut considerate ca un conflict de
interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potenţial, vom raporta imediat
informaţia respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajaţii, companionii, agenţii, acţionarii, consultanţii, partenerii noştri
sau rudele sau asociaţii ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie,
complotare, constrîngere sau alte practici anticoncurenţiale în procesul pregătirii ofertei
din cadrul prezentei licitaţii, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul
IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție şi cu orice contract care, eventual, ne va
fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăţi
către angajaţii, companionii, agenţii, acţionarii, consultanţii, partenerii noştri sau rudele
lor, care sînt implicaţi în achiziţia publică, implementarea contractului şi aprobarea
plăţilor contractuale în numele autorităţii contractante.

Data completării: 21.06.2021
Semnat: _____________________________
Nume/prenume: Plămădeală Visarion
Funcţia în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei şi sigiliu: SC Softconstruct SRL

FORMULARULF3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT
1. Denumirea/numele - SC “Softconstruct” SRL
2. Codul fiscal - 1014600001023
3. Adresa sediului central – MD-6501, str. Florilor 32, or. Anenii Noi, r-l Anenii Noi
4. Telefon – 0 (22) 52 20 32 / 069 94 93 93
Fax – 0 (22) 52 20 32
E-mail – prosoftcons@mail.ru
5. Extras din registrul persoanelor juridice Nr. 1063 din 19.01.2018, emis de Camera Înregistrării
de Stat la data de 19.01.2018, data înregistrării de stat 16.01.2014.
6. Obiectul de activitate, pe domenii:
Terasamente și lucrări de teren;
Executarea construcțiilor;
Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor;
Lucrări de finisare a construcțiilor;
Instalații și rețele interioare;
Instalații și rețele exterioare;
Montarea utilajelor și instalațiilor tehnologice.
7. Licenţa Seria A MMII nr. 043819, emis la 24 martie 2014 de Camera de Licenţiere cu genul de
activitate – Indicate în Anexa la Licenţă
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: NU
9. Principala piaţă de afaceri: Republica Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr.
d/o

Anul

Cifra de afaceri anuală la 31
decembrie, lei

Cifra de afaceri anuală la 31
decembrie, echivalent dolari
SUA

1
2
3

2018
2019
2020

6 868 006
7 300 921
4 914 499

400 635
412 086
277 431

Media anuală: 6 361 142 lei MD / 363 387 dolari SUA
Data completării: 21.06.2021
Semnat: _____________________________
Nume/prenume: Plămădeală Visarion
Funcţia în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei şi sigiliu: SC Softconstruct SRL

FORMULARUL F3.8

DECLARAŢIE
privind obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari

NU SUNT

Data completării: 21.06.2021
Semnat: _____________________________
Nume/prenume: Plămădeală Visarion
Funcţia în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei şi sigiliu: SC Softconstruct SRL

FORMULARUL F3.9
EXPERIENŢĂ SIMILARĂ
1. Denumirea şi obiectul contractului: «Reparația capitală a grădiniței de copii nr.2 din satul
Geamăna, raionul Anenii Noi»
2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza Nr. 68 din 16.07.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria Geamăna
4. Adresa beneficiarului: s. Geamana, r-l Anenii Noi
5. Ţara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: ANTREPRENOR
7. Valoarea contractului
exprimată în moneda
exprimată
în care s-a
în echivalent
încheiat contractul lei MDL
dolari SUA
a) iniţială
(la data semnării contractului ) 2 684 169,00
160 870,71
b) finală
(la data finalizării contractului) 2 562 546,87
148 106,11
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de
soluţionare: NU SUNT
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
a)
contractată: 90 zile
b)
efectiv realizată: 240 zile
c)
motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază
de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: Acord aditional nr.01 din 18.10.2018 si Acord
aditional nr.02 din 08.12.2018
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: Nr. 01 din 27.03.2019
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: NU SUNT
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute
în contracte LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE

Data completării: 21.06.2021
Semnat: _____________________________
Nume/prenume: Plămădeală Visarion
Funcţia în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei şi sigiliu: SC Softconstruct SRL

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ
1. Denumirea şi obiectul contractului: «Construcția edificiului Centrului de Sanatate tip 4500-7500
locuitori pentru CS Țințăreni rn Anenii Noi»
2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza Nr. 01/18 din 31.07.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP Centrul de Sanatate Țînțăreni
4. Adresa beneficiarului: com. Țînțăreni, r-l Anenii Noi
5. Ţara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: ANTREPRENOR
7. Valoarea contractului
exprimată în moneda
exprimată
în care s-a
în echivalent
încheiat contractul lei MDL
dolari SUA
a) iniţială
(la data semnării contractului ) 3 894 270,00
233 469,42
b) finală
(la data finalizării contractului) 3 865 047,54
218 735,01
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de
soluţionare: NU SUNT
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
d)
contractată: 36 luni
e)
efectiv realizată: 12 luni
f)
motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază
de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: nu sunt.
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: Nr. 01 din 09.08.2019
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: NU SUNT
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute
în contracte LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE

Data completării: 21.06.2021
Semnat: _____________________________
Nume/prenume: Plămădeală Visarion
Funcţia în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei şi sigiliu: SC Softconstruct SRL

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ
1. Denumirea şi obiectul contractului: «Construcția Oficiului de Familie din satul Mihailovca r-nul
Cimișlia »
2. Numărul şi data contractului: Contract de subantrepriza Nr. 26-03/2018 din 26.03.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului: ÎM PRO EX 2005 SRL
4. Adresa beneficiarului: or. Chișinău mun.Chișinău
5. Ţara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: SUBANTREPRENOR
7. Valoarea contractului
exprimată în moneda
exprimată
în care s-a
în echivalent
încheiat contractul lei MDL
dolari SUA
a) iniţială
(la data semnării contractului ) 3 493 919,89
211 240,62
b) finală
(la data finalizării contractului) 3 493 919,89
200 109,96
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de
soluţionare: NU SUNT
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
g)
contractată: 12 luni
h)
efectiv realizată: 19 luni
i)
motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază
de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: Scrisoare nr. 134 din 21.09.2019
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: Nr. 01 din 17.10.2019
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: Conform Anexei
nr. 3 al procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: Nr. 01 din 17.10.2019
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute
în contracte LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE

Data completării: 21.06.2021
Semnat: _____________________________
Nume/prenume: Plămădeală Visarion
Funcţia în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei şi sigiliu: SC Softconstruct SRL

FORMULARUL F3.10
DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr.
crt.

Obiect contract

Perioada
de
execuţie
a lucrării
(luni)

Numărul şi
data
procesuluiverbal de
recepţie la
terminarea
lucrărilor

2 luni

PV nr.01
din
10/08/2020

Denumirea
/nume
beneficiar
/Adresa

Calitatea
antreprenorului*)

Preţ contract/
valoarea
lucrărilor
executate

IÎ Liceul
teoretic
Ion
Creangă
Hîrbovăț
Anenii Noi

Contractant
unic

570 531,00
/
570 531,00

Primăria
Geamăna

Contractant
unic

1 666 704,00
/
1 666 704,00

3 luni

PV nr.01
din
30/03/2021

Primăria
Sîngera/
FISM

Contractant unic

438 207,60
/
438 207,60

2 luni

PV nr.01
din
17/12/2020

Contract de
antrepriza Nr. 27
din 22.05.2020

1

2

«Lucrări de
reparații a
grupurilor
sanitare,
schimbarea
sistemuluio de
canalizare în IÎ
Liceul teoretic Ion
Creangă Hîrbovăț
Anenii Noi»
Contract de
antrepriza Nr. 76
din 10.08.2020
«Amenajarea
teritoriului
grădiniței de copii
nr.2 din satul
Geamăna, raionul
Anenii Noi»
Contract de
antrepriza Nr.
91/20 din
14.10.2020

3

«Lucrări de
reparație a
camerelor de baie
(6 buc.) la IP LT
Alexandru cel Bun
din or. Sîngera,
mun. Chișinău»

*)

Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de:
contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.
Data completării: 21.06.2021
Semnat: _____________________________
Nume/prenume: Plămădeală Visarion
Funcţia în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei şi sigiliu: SC Softconstruct SRL

FORMULARUL F3.11
DECLARAŢIE
privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a
contractului

Nr.
d/o

Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de
transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de
cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare
pentru execuţia lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe
care el urmează să le adopte

Unitate de
măsură (bucăţi
şi seturi)

0

1

2

3

3
1
2
3
1
1
2
2
2
1
1000 m
1
6
2
2
1
1
1
2 set/400mp
1
1
1
1
1
1
2
1

X

1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Maşina rotopercutantă „Metabo"„Makita", ,,Hilti"
Transformator de curent electric
Aparat electric de sudură
Maşina de tăiat metal
Maşina de şlefuit parchet
Vibrator de adîncime
Malaxor pentru prepararea amestecurilor de beton
Mixer electric de amestecat amestecuri uscate
Motocoasa
Maşina de şlefuit „Machita"
Schele articulate
Topitor bitum
Centuri de siguranţă
Masina de taiat gresie si faianta
Autoturism
Autoturism
Masina de slefuit pereti de tip Girafa
Aparat de lipit PPR
Schela metalica
Placa vibratoare
Motofierestrau cu lant
Compactor pe pneuri
Excavator cu cupa
Buldozer
Macara
Autobasculanta 10t
Electropalan BT-EM 1000

Data completării: 21.06.2021
Semnat: _____________________________
Nume/prenume: Plămădeală Visarion
Funcţia în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei şi sigiliu: SC Softconstruct SRL

Asigurate de la
Asigurate
terţi sau din alte
din dotare
surse
4
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

FORMULARUL F3.12

DECLARAŢIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr.
d/o

Funcţia
1
Diriginte de şantier
Plamadeala
Visarion
Inginer tehnica
securitatii si
protectia muncii
Maistru
1 persoană

Numărul şi
denumirea lucrărilor
similare executate în
calitate de
conducător

Studii de
specialitate

Vechimea în
muncă în
specialitate

2
superioare

3
18 ani

4
Se prezintă la cererea
comisiei

superioare

5 ani

Se prezintă la cererea
comisiei

superioare

2-8 ani

Se prezintă la cererea
comisiei

Specialişti
Tencuitor - Zugrav
Electrician in
constructii
Dulgher
Sudor
Zidar
Placator
Izolator
Lacatus
Betonist
Instalator

Data completării: 21.06.2021
Semnat: _____________________________
Nume/prenume: Plămădeală Visarion
Funcţia în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei şi sigiliu: SC Softconstruct SRL

Numărul
certificatului
de atestare
Data eliberării
5
Seria 2020-DȘ
Nr. 1137 din
13.11.2020

Nr. Persoane
Se prezintă la cererea
comisiei
Se prezintă la cererea
comisiei
Se prezintă la cererea
comisiei
Se prezintă la cererea
comisiei
Se prezintă la cererea
comisiei
Se prezintă la cererea
comisiei
Se prezintă la cererea
comisiei
Se prezintă la cererea
comisiei
Se prezintă la cererea
comisiei
Se prezintă la cererea
comisiei

2
1
1
1
1
2
1
1
2
1

FORMULARUL F3.13

LISTA SUBCONTRACTORILOR
ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA

NU SUNT

Data completării: 21.06.2021
Semnat: _____________________________
Nume/prenume: Plămădeală Visarion
Funcţia în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei şi sigiliu: SC Softconstruct SRL

FORMULARUL F3.14
INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA
în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiţie
Lucrări de construcție a trotuarului adiacent clădirii IET nr. 220 “LICURICI”, comuna Ciorescu, mun.
Chișinău
Cod CPV: 45200000-9
(forma de licitaţie: Cererea ofertelor de prețuri (lucrări))

NU ESTE CAZUL

Data completării: 21.06.2021
Semnat: _____________________________
Nume/prenume: Plămădeală Visarion
Funcţia în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei şi sigiliu: SC Softconstruct SRL
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Anexa nr.4
)rdinul nr.702 din 26.03.2018

ffiffif\W al Republicii Moldova
r{@rI
? Agenlia pentru

q/3,4.
AV tZ
pentru participare la licitaliile publice
Eliberat intreprinderii ,,SOFTCONSTRUCT" SRL c/f 1014600001023 conform cererii nr. 14138/2L din 05.04.2021 gi listei actelor declarate/depuse de citre agentul economic privind
participarea la Licitafiile publice efectuate pe bani publici, cu respectarea prevederilor legale 9i
normative tehnice din domeniul construcliilor.
Prezentul Aviz este valabil 12 (douisprezeceUuni de la data eliberirii.
in rezultatul verificdrii actelor, potrivit O'rdinului Nr. 102-4 din 26 martie 20L8, Agengia pentru
Supraveghere Tehnicd constatd urmdtoarele:

Nr.

d/o
L

2

3

4

5

6

7

Informalii rezultate din documentele intocmite cu

ocazia
controalelor efectuate de Agenfia pentru Supraveghere Tehnicd
Au fost inregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus
la refaceri parliale sau totale ale lucrdrilor

Da

NU

Au fost inregistrate cazuri in care neconformit5lile au afectat lucririle de
consolidare a terenului de fundafie, a fundaliilor 9i a structurii de
rezisten!d
Au fost inregistrate cazuri de accidente tehnice prin incilcarea normelor
tehnice 9i a legislafiei in vigoare privind calitatea lucrdrilor

NU

NU

Au fost inregistrate cazuri de respingeri sau amindri de receplii

NU

preliminare
Au fost inregistrate cazuri de exagerdri la volume 9i a valorii lucrdrilor
executate la un nivel scizut al calit5fii, cu rebut sau abateri de la soluliile
de proiect
Au fost inregistrate cazuri de ignorare a prescripfiilor, aplicare a
sancliunilor conform Codului Contravenlional
Dispune intreprindereaforganizalia de necesarul pentru executarea
lucrdrilor in domeniul construcfiilor: persoane atestate, mecanisme 9i
utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori.
Inclusiv,
La construclia, reabilitarea 9i reparatia drumurilor 9i podurilor.

Director interimar

ML".alii\

ltibu,022238024
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Data prezentării 21.05.2021 15:18:11

Anexe la SNC
“Prezentarea situatiilor financiare”
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020
Entitatea:
Cod CUIÎO:

S.R.L. SOFTCONSTRUCT
40929065

Cod IDNO: 1014600001023
Sediul:
MD: 6501
Raionul(municipiul): 330, DDF ANENII NOI
Cod CUATM: 1001, OR.ANENII NOI
Strada: Florilor nr.32
Activitatea principală: F4339, Alte lucrari de finisare
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată
Date de contact:
Telefon: +37368676383
WEB:
E-mail:

prosoftcons@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

Dl (dna) BACSENEANU NINA Tel. 069949393

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:

19 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Confirmați lipsa salariaților

PLAMADEALA VISARION

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL
Anexa 1

la 31.12.2020
Sold la
Nr. cpt.

Indicatori

Cod rd.

1

2

3

Începutul perioadei de
gestiune

Sfîrșitul perioadei de
gestiune

4

5

ACTIV
A.

ACTIVE IMOBILIZATE
I. Imobilizări necorporale
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție

010

2. Imobilizări necorporale în exploatare, total

020

din care:
2.1. concesiuni, licențe și mărci

5382

12011

5382

12011

5382

021

2.2. drepturi de autor și titluri de protecție

022

2.3. programe informatice

023

2.4. alte imobilizări necorporale

024

3. Fond comercial

030

4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale

040

Total imobilizări necorporale
(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)

050

https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/14091312?print=1
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II. Imobilizări corporale
1. Imobilizări corporale în curs de execuție

060

2. Terenuri

070

3. Mijloace fixe, total

080

din care:
3.1. clădiri

196522

138535

081

3.2. construcții speciale

082

3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice

083

33305

29161

3.4. mijloace de transport

084

107858

72242

3.5. inventar și mobilier

085

6451

4174

3.6. alte mijloace fixe

086

48908

32958

4. Resurse minerale

090

5. Active biologice imobilizate

100

6. Investiții imobiliare

110

7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

120

Total imobilizări corporale
(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 +
rd.120)

130

196522

138535

III. Investiții financiare pe termen lung
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate

140

2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total

150

din care:
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate

151

2.2 împrumuturi acordate părților afiliate

152

2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare

153

2.4 alte investiții financiare

154

Total investiții financiare pe termen lung
(rd.140 + rd.150)

160

IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate

B.

1. Creanțe comerciale pe termen lung

170

2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung

180

inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare

181

3. Alte creanțe pe termen lung

190

4. Cheltuieli anticipate pe termen lung

200

5. Alte active imobilizate

210

Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate
(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)

220

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE
(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)

230

208533

143917

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată

240

47333

51570

2. Active biologice circulante

250

3. Producția în curs de execuție

260

4. Produse și mărfuri

270

5. Avansuri acordate pentru stocuri

280

36580

49062

Total stocuri

290

83913

133071

ACTIVE CIRCULANTE
I. Stocuri

https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/14091312?print=1
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(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)
II. Creanțe curente și alte active circulante
1. Creanțe comerciale curente

300

264339

12141

2. Creanțe ale părților afiliate curente

310

inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare

311

3. Creanțe ale bugetului

320

3232

13587

4. Creanțele ale personalului

330

2409

7587

5. Alte creanțe curente

340

6. Cheltuieli anticipate curente

350

13774

28335

7. Alte active circulante

360

Total creanțe curente și alte active circulante
(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 +
rd.360)

370

283754

61650

III. Investiții financiare curente
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate

380

2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total

390

din care:
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate

391

2.2. împrumuturi acordate părților afiliate

392

2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare

393

2.4. alte investiții financiare în părți afiliate

394

Total investiții financiare curente
(rd.380 + rd.390)

400

IV. Numerar și documente bănești

410

354538

692788

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE
(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)

420

722205

887509

TOTAL ACTIVE
(rd.230 + rd.420)

430

930738

1031426

1. Capital social

440

5400

5400

2. Capital nevărsat

450

3. Capital neînregistrat

460

4. Capital retras

470

5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate

480

Total capital social și neînregistrat
(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)

490

II. Prime de capital

500

PASIV
C.

CAPITAL PROPRIU
I. Capital social și neînregistrat

(
)

(
)

(
)

(
)

5400

5400

III. Rezerve
1. Capital de rezervă

510

2. Rezerve statutare

520

3. Alte rezerve

530

Total rezerve
(rd.510 + rd.520 + rd.530)

540

IV. Profit (pierdere)
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți
https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/14091312?print=1
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2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor
precedenți

560

802994

3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

570

X

4. Profit utilizat al perioadei de gestiune

580

X

Total profit (pierdere)
(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)

590

V. Rezerve din reevaluare

600

VI. Alte elemente de capital propriu

610

TOTAL CAPITAL PROPRIU
(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)

620

624271
87447
(
)

802994

711718

808394

717118

31313

20026

DATORII PE TERMEN LUNG
1. Credite bancare pe termen lung

630

2. Împrumuturi pe termen lung

640

din care:
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni

D.

641

inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile

642

2.2. alte împrumuturi pe termen lung

643

3. Datorii comerciale pe termen lung

650

4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung

660

inclusiv: datorii aferente intereselor de participare

661

5. Avansuri primite pe termen lung

670

6. Venituri anticipate pe termen lung

680

7. Alte datorii pe termen lung

690

TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG
(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 +
rd.690)

700

DATORII CURENTE
1. Credite bancare pe termen scurt

710

2. Împrumuturi pe termen scurt, total

720

din care:
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni

E.

F.

721

inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile

722

2.2. alte împrumuturi pe termen scurt

723

3. Datorii comerciale curente

730

4. Datorii față de părțile afiliate curente

740

inclusiv: datorii aferente intereselor de participare

741

5. Avansuri primite curente

750

24222

24222

6. Datorii față de personal

760

33751

121750

7. Datorii privind asigurările sociale și medicale

770

23756

56606

8. Datorii față de buget

780

7783

86225

9. Datorii față de proprietari

790

10. Venituri anticipate curente

800

11. Alte datorii curente

810

1519

5479

TOTAL DATORII CURENTE
(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 +
rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)

820

122344

314308

PROVIZIOANE
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1. Provizioane pentru beneficiile angajaților

830

2. Provizioane pentru garanții acordate
cumpărătorilor/clienților

840

3. Provizioane pentru impozite

850

4. Alte provizioane

860

TOTAL PROVIZIOANE
(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)

870

TOTAL PASIVE
(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)

880

930738

1031426

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Indicatori

Cod rd.

1

2

Venituri din vînzări, total

Anexa 2
Perioada de gestiune

precedenta

curenta

3

4

010

7236224

4914499

011

112558

185900

venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor

012

7123666

4728599

venituri din contracte de construcție

013

venituri din contracte de leasing

014

venituri din contracte de microfinanțare

015

alte venituri din vînzări

016

Costul vînzărilor, total

020

5799937

3982154

021

2337

costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților

022

5797600

3982154

costuri aferente contractelor de construcție

023

costuri aferente contractelor de leasing

024

costuri aferente contractelor de microfinanțare

025

alte costuri aferente vînzărilor

026

Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)

030

1436287

932345

Alte venituri din activitatea operațională

040

64697

Cheltuieli de distribuire

050

Cheltuieli administrative

060

871756

822699

Alte cheltuieli din activitatea operațională

070

556

11

Rezultatul din activitatea operațională: profit
(pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)

080

628672

109218

Venituri financiare, total

090

din care:
venituri din vînzarea produselor și mărfurilor

din care:
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute

din care:
venituri din interese de participare

417

091

inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate

092

venituri din dobînzi

093

inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate

094

venituri din alte investiții financiare pe termen lung

095

inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate

096

https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/14091312?print=1
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venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile
financiare pe termen lung și curente

097

venituri din ieșirea investițiilor financiare

098

venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă

099

Cheltuieli financiare, total

100

din care:

800

849

101

cheltuieli privind dobînzile
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate

102

cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile
financiare pe termen lung și curente

103

cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare

104

cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă

105

800

849

Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 rd.100)

110

-800

-849

Venituri cu active imobilizate și excepționale

120

Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale

130

Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și
excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)

140

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +
rd.140)

150

-800

-849

Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)

160

627872

108369

Cheltuieli privind impozitul pe venit

170

90179

20922

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
(rd.160 - rd.170)

180

537693

87447

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 3

Nr.
d/o

Indicatori

Cod rd

Sold la începutul
perioadei de
gestiune

Majorări

Diminuări

Sold la sfîrșitul
perioadei de
gestiune

1

2

3

4

5

6

7

Capital social și neînregistrat

I.

II.

1. Capital social

010

2. Capital nevărsat

020

3. Capital neînregistrat

030

4. Capital retras

040

5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de
proprietate

050

Total capital social și neînregistrat
(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 +
rd.050)

060

Prime de capital

070

5400

5400

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

5400

5400

Rezerve

III.

IV.

1. Capital de rezervă

080

2. Rezerve statutare

090

3. Alte rezerve

100

Total rezerve
(rd.080 + rd.090 + rd.100)

110

Profit (pierdere)

https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/14091312?print=1

6/8

24.05.2021

Previzualizează declaraţie | Declaratia electronica

1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți

120

X

2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)
al anilor precedenți

130

3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de
gestiune

140

X

4. Profit utilizat al perioadei de gestiune

150

X

Total profit (pierdere)
(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)

160

V.

Rezerve din reevaluare

170

VI.

Alte elemente de capital propriu

180

Total capital propriu
(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 +
rd.170 + rd.180)

190

802994

178723

624271

87447
(
)

87447
(
)

(
)

802994

87447

178723

711718

808394

87447

178723

717118

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Indicatori

Cod rd

1

2

Anexa 4
Perioada de gestiune

precedentă

curentă

3

4

Fluxuri de numerar din activitatea operațională
Încasări din vînzări

010

8599251

6023965

Plăți pentru stocuri și servicii procurate

020

5569992

4116875

Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală

030

1814107

1243047

Dobînzi plătite

040

Plata impozitului pe venit

050

145211

117629

Alte încasări

060

371412

387182

Alte plăți

070

1132033

595346

Fluxul net de numerar din activitatea operațională
(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)

080

309320

338250

Fluxuri de numerar din activitatea de investiții
Încasări din vînzarea activelor imobilizate

090

Plăți aferente intrărilor de active imobilizate

100

Dobînzi încasate

110

Dividende încasate

120

inclusiv: dividende încasate din străinătate

121

Alte încasări (plăți)

130

Fluxul net de numerar din activitatea de investiții
(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)

140

Fluxuri de numerar din activitatea financiară
Încasări sub formă de credite și împrumuturi

150

100000

80000

Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor

160

100000

80000

Dividende plătite

170

inclusiv: dividende plătite nerezidenților

171

Încasări din operațiuni de capital

180

Alte încasări (plăți)

190

Fluxul net de numerar din activitatea financiară
(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)

200

0

0

Fluxul net de numerar total

210

309320

338250
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(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)

220

Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune

230

45218

354538

Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune
(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)

240

354538

692788

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)
Nota explicativa 2020 la Sit.Fin.PDF
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CONTRACT nr. 26331104
26 octombrie 2020

mun. Chiqindu

Institutul de cercetdri qtiintifice qi proiectare IC$P "INMACOMPROIECT"
S.R.L. numit in continuare "Executor", in persoana directorului d-na Belousova

Anastasia, care activeazd in baza Statutului de o parte 9i SC
(SOFTCONSTRUCT" SRL numit in continuare "Beneficiar", in persoana
administratorului d-nul Plamadeala Visarion altd parte, au incheiat prezentul
contract despre urmdtoarele

:

I.Obiectul contractului

l.lObiectul prezentului contract

il

constituie indeplinirea urmdtoarelor

lucriri:
incercdri fizico-mecanice a mostrelor de materiale de construclii.
1.2 Termenul indeplinirii lucrdrilor se stabileqte conform ND.
1.3 "Beneficiarul" se

lucrdrilor menfionate in pct.
DN gi cererii beneficiarului.

I

obligi

"Executorului" pentru indeplinirea
Mostre de produse in cantitate prelevate conform

II. Costul

sd prezinte

qi ordinea de

plati

2.1 Costul lucrdrilor se stabileqte in mdrime conform calculului stabilit care
este parte componen\d a acestui contract Siinbazd actului de recepfie.

2.2

Achitarea pentru incercdri se efectue azdinavans prin transfer.

III.

ANEXE
Parte componenta a contractului este devizul de cheltuili pentru fiecare tip
lucrbri cu indicarea termenului de executare.
Termen de valabil itate

3

| .10.2021

,,Benefeciarul"
r-1 Anenii Noi,
s. Cobusca Noud

str. Chiqindului,28

IBAN:
MD9 0AG00 0000 0 225 123 024 53

AGRNMD2X887
101460000t023 t
"Beneficiarul"

de

"Executorul"
2015,mun. Chiqiniu,
str. Sarmizegetusa nr. 15

IBAN:
MD09ML00000022241 I 9003 05
"ONEST" Moldindcombanc MFO

A 0301389

t
,-1

SOCIETATEA CU RASPLII{DERE LIMITATA
SC ..SOFTCONSTRUCT" SRL

APROBAT

SOFTCONSTRUCT'' S.R,I-.
Plamadeala V.

M,,

_ry,r/

*201s

tPu--,-lo$

MANUALUL
DE ASIGURARE A CALITATII
LUCRAruTOR DE
CONSTRUCTIE.MONTAJ

NA]':
i;inau

mun. Chiqindu

I

tf
:l
rl

[.-1,,r

iNrnrpnrNDEREA DE srAT
cENTRUL DE INsTRUIRE iN nounNrul, RELATTTLoR nn nnuNcA

EXTRAS din PROCES-VERBAL Nr. 78
de examinare a cunogtinlelor in domeniul securitdlii qi sdnitdlii in muncd

20

or. Chigindu

decembrie 201 9

Comisia de examinare in componenJa:
Cebotari Mircea

preqedintele

membrii comisiei

-

administrator CIDRM

-

GuzunAnatolie

Binzari Vitalie

-

lector

lector

din<9> decembrie 201 9
/5
inbazaordinului nr.
a examinat cunogtinfele in domeniul securitlfii 9i sdnitifii in munci pentru lucrltorii desemnafi din uniti{ile
economice din republici pi a stabilit:
Nr.
d/o

Nrrmele nrenrrmele natronimicul

Suzun

Functia,
Specialitatea

Irtsi!€{-

Mihail Ion

Locul de muncd

SC "Softconstruct" SRL

ffi

Membrii comisiei

Cebotari

Anatolie Guzun

Vitalie B?ruan

Nr
biletului

/s

Apreciarea

g

INTELBCTCENTER
C'fftru dc l1nstruitt

gi

t#s,

Oavdte

TTICAT
Eliberat DneilDlui

n care se conftrmd

la 06 decembrie 2O79 a participat la sem

L egis I alio

mancii. C a dry!_!,

Eveniment organizat de

cE,

