
ANUNȚ DE INTENȚIE 

Nr. 4 din 10.05.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria municipiului Hîncești 
IDNO 1007601004054 

Adresa mun. Hîncești, str. M. Hîncu, nr.132 

Numărul de telefon/fax 026923286, 026924198, 026922975 

Adresa de e-mail ale autorității contractante municipiulhincesti@gmail.com 

Adresa de internet ale autorității contractante https://primariahincesti.md/ 

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tonu Olesea, 026924198, 

oleseatonu27@gmail.com 

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 

obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația 
de atribuire 

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire) 

municipiulhincesti@gmail.com 

oleseatonu27@gmail.com 

https://primariahincesti.md/ 

 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o 

autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună) 

Autoritate a administrației publice 
locale de nivelul I, obiectul principal 

de activitate fiind promovarea 

intereselor şi soluţionarea problemelor 

colectivităţilor locale. 

II. Informații despre obiectul achiziției: 

N

r. 

d/

o 

Cod CPV 

Denumirea 

bunurilor, 

serviciilor sau 

lucrărilor 

Cantitate/ 

Unitate de 

măsură 

Descrierea achiziției 

Valoarea 

estimată, 

fără TVA 

(pentru fiecare 

lot în parte) 

1 45233253-7 

Reparația capitală 
a trotuarului din 

str. Mihalcea 

Hîncu (partea 

stângă, sector str. 

Sfînta Maria și 
pod) 

1 lot 

Conform caietului de 

sarcini 

 

1712057,35 

 № 
crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1 2 3 4 5 

  1. Lucrari de constructie 

 

  1.1. Demontari 

mailto:municipiulhincesti@gmail.com
mailto:oleseatonu27@gmail.com
https://primariahincesti.md/


 

1 TsC03F1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu 

ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate 

naturala, descarcare in autovehicule teren catg. IIDecaparea 

trotuarelor vechi cu incarcare 

 

100 m3 
5,520 

 

2 TsC51B 

 

Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II 

 
100 m3 

5,520 

 

3 TsI50A3 

 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 

km 

 

t 
883,200 

 

4 RpDB36B 

 

Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din 

piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din 

piatra sau beton) 

 

m 
1 843,300 

 

5 TsH75C 

 

Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic 

din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm 

 

buc 
21,000 

 

6 TsH92C 

 

Incarcarea in auto crengi 

 
t 

5,000 

 

7 TsI50A3 

 

Transportarea copacilor taiati i cu autobasculanta de 5 t la distanta 

de 3 km 

 

t 
5,000 

 

  1.2. Trotuare 

 

8 TsC18B1 

 

Sapatura mecanica cu bobcat , inclusiv iplanificarea pamintului 

pina la 10 m, in teren catg. 2 

 

100 m3 
3,680 

 

9 TsA01A1 

 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale 

deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal 

de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in 

depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 

peste nivelul sapaturii teren usor 

 

m3 
184,000 

 

10 TsD7G1 

 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static 

autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm 

grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 

umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-

98% 

 

100 m3 
3,680 

 

11 DA12A 

 

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, 

cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire 15 cm, 

inclusiv sub borduri 

m3 
276,000 

 



 

12 DE10A 

 

Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe 

fundatie de beton 30x15 cm ( бортовой камень БР100.30.15  
основание бетон ) 

 

m 
872,600 

 

13 DE11A 

 

Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, 

pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate 

pe o fundatie din beton, de 10x20 cm 

 

m 
970,740 

 

14 DE17A 

 

Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 

asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in 

proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime 

strat de 5 cm placi de 60mm 

 

m2 
1 780,000 

 

15 TsC03F1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu 

ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate 

naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II  Incarcarea 

cernozeomului 

 

100 m3 
0,940 

 

16 TsI50A3 

 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 

km 

 

t 
149,500 

 

17 TsC51B 

 

Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II 

 
100 m3 

0,940 

 

18 TsD01B 

 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 

10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, 

inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren 

mijlociu 

 

m3 
93,450 

 

  1.3. Bordurile din mijlocul drumului 

 

19 TsC03F1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu 

ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate 

naturala, descarcare in autovehicule teren catg. IIDecaparea 

bordurelorr vechi cu incarcare 

 

100 m3 
1,040 

 

20 TsI50A3 

 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 

km 

 

t 
207,000 

 

21 TsC51B 

 

Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II 

 
100 m3 

1,040 

 

22 TsA01A1 

 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale 

deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal 

de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in 

depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 

m3 
10,200 

 



peste nivelul sapaturii teren usor 

 

23 TsD7G1 

 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static 

autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm 

grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 

umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-

98% 

 

100 m3 
1,040 

 

24 DA12A 

 

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, 

cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire 15 cm, 

inclusiv sub borduri 

 

m3 
51,960 

 

25 DE10A 

 

Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe 

fundatie de beton 30x15 cm ( бортовой камень БР100.30.15  
основание бетон ) 

 

m 
866,220 

 

26 DE11A 

 

Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, 

pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate 

pe o fundatie din beton, de 10x20 cm 

 

m 
72,000 

 

27 DE17A 

 

Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 

asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in 

proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime 

strat de 5 cm placi de 60mm 

 

m2 
140,000 

 

28 DA14A 

 

Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile 

grosimea de 15cm Beton B25 

 

m3 
51,000 

 

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute): 

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere 
protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor 

programe de angajare protejată 

 Nu □ 

Da □ 

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în 
temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte 

administrative 

 Nu □ 

Da □ 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție 1. Eligibilitatea ofertantului sau 

candidatului - dovada din care să 
rezulte o formă de înregistrare în 

cazul persoanei juridice, 

capacitatea legală de a realiza 
lucrări. 

2. Capacitatea economică şi 
financiară - realizarea unei cifre 

medii anuale de afaceri în ultimii 



3 ani egală sau mai mare decât 
suma stabilită în pct. 16 din anexa 
nr. 2; lichiditate generală (active 
circulante/datorii curente) și 
nivelul minim de lichiditate (nu 

mai puțin de 100%); situația 
financiară pentru perioada de 
gestiune anterioară, avizat şi 
înregistrat de organele 

competente, și orice alte 
documente legale edificatoare 

prin care ofertantul își poate 
dovedi capacitatea economico-

financiară. 
3. Capacitatea tehnică și/sau 

profesională - o listă a lucrărilor 
executate și finisate în ultimii 5 
ani, conform anexei nr. 13; 

informaţii referitoare la studiile, 
pregătirea profesională şi 
calificarea personalului de 

conducere, precum şi ale 
persoanelor responsabile pentru 

execuţia lucrărilor, inclusiv a 
dirigintelui de şantier, atestați 
conform legislaţiei (confirmat 
prin certificat de atestare 

profesională) şi cu o experienţă 
similară în domeniul lucrării ce 
urmează să fie executată, conform 
anexei nr. 15; o declaraţie 
referitoare la efectivele medii 

anuale al personalului angajat şi 
ale cadrelor de conducere în 

ultimii 3 ani; o declaraţie 
referitoare la utilajele, instalaţiile, 
echipamentele tehnice de care 

poate dispune operatorul 

economic pentru îndeplinirea 

corespunzătoare a contractului de 
lucrări, conform anexei nr. 14; 
informaţii privind partea din 
contract pe care operatorul 

economic are, eventual, intenţia 
să o subcontracteze, conform 

anexei nr. 16. De asemenea, 

urmează a fi atașat/atașate la 



anexa nr.16, copia/copiile 

contractului/contractelor 

încheiat/încheiate cu 

subatreprenorii. 

4. Ofertantul urmează să dispună de 
un nivel minim de experienţă 
pentru a se califica conform 

cerinţelor de îndeplinire a 

contractului: 

a) executarea în ultimii 5 ani a cel 

puţin a unui contract cu o valoare nu 
mai mică de 75% din valoarea 
viitorului contract, confirmat prin 

prezentarea contractului de antrepriză 
sau subantrepriză, precum şi prin 
procesul-verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor/procesul-verbal 

de recepţie finală la expirarea 
perioadei de garanţie, însoţit de 
certificări de bună execuţie pentru 
cele mai importante lucrări din partea 
Beneficiarului (informațiile date se 
vor include în anexele nr. 12 și nr. 
13); sau  

b) valoarea cumulată a tuturor 
contractelor executate în ultimul an de 

activitate să fie egală sau mai mare 
decât valoarea viitorului contract, 

procesele-verbale de recepţie la 
terminarea lucrărilor/ procesele-

verbale de recepţie finală la expirarea 
perioadei de garanţie, însoţite de 
certificări de bună execuţie pentru cele 
mai importante lucrări din partea 
Beneficiarului (informațiile date se vor 
include în anexele nr. 12 și nr. 13). 

 

IV. Alte informații: 

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de 
intenție 

12.05.2022 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziție □ 

Contractul intră sub incidența Acordului privind 

achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a 

 Nu □ 

Da □ 



Comerțului 
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 

JOUE) 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 
 

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și 
Sfânt, 124, MD-2001; 

tel/fax: (022) 820 652, 820-651  

e-mail: contestatii@ansc.md 

pagina web: www.ansc.md 

Alte informații relevante Oferta cuprinde următoarele formulare: 
1) Propunerea tehnică; 
2) Propunerea financiară; 
3) DUAE; 

4) Garanția pentru ofertă. 

 

Conducătorul grupului de lucru:  Botnari Alexandru                                           L.Ș. 

 

 

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul 

achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii 
contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 

din 03.07.2015 privind achizițiile publice). 
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