
 

 Aprobat: 

Director SRL ”Chișinău-gaz” 

_____________ Ruslan SACA 

 

ANUNŢ PRIVIND INIŢIEREA PROCEDURII DE ACHIZIŢII 

Tema: Achiziția serviciilor de elaborare a documentației de proiect ”Stația Reglare Gaze din str. 

Vadul lui Vodă or. Chișinău și com. Budești ” 

Nr. CG-12S/2023 

 

 1. Beneficiarul: SRL „Chișinău-gaz” situată pe adresa: str. Pușkin 64, mun. Chișinău, R. Moldova, 

MD-2005, tel: 022-578-702, email: ion.lisa@chisinaugaz.md, www.chisinaugaz.md.  

 2. Obiectul contractului de achiziție: Achiziția serviciilor de elaborare a documentației de proiect 

”Stația Reglare Gaze din str. Vadul lui Vodă or. Chișinău și com. Budești ”. 

 a) Tipul contractului de achiziții: Contract de achiziții de servicii de proiectare. 

 b) CPV: - 71322000-1; 

 c) Locul livrării serviciilor: în raza mun. Chișinău; 

 d) Descrierea generală a serviciilor – conform Caietului de sarcini. 

 Informații privind obținerea caietului de sarcini: Caietul de sarcini și Documentația de atribuire vor fi 

publicate pe www.chisinaugaz.md rubrica Transparență / Achiziții, se anexează.  

 Urmăriți pagina web a întreprinderii: www.chisinaugaz.md. 

 e) Cerințe față de operatorii economici: Să nu fie în proces de insolvabilitate și incapacitate de plată, 

să nu se afle în proces de lichidare, să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților, să nu-i fie stopată 

activitatea; sa-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate 

obligațiile financiare față de fondurile de stat; să dispună de toate documentele de permisie necesare 

(licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate, de dotarea tehnică necesară cât 

și de cadre calificate. 

 Ofertele operatorilor economici, incluși în lista de interdicție elaborată de Agenția Achiziții Publice, nu 

se admit pentru participare la procedura de achiziție.   

 Ofertele trebuie să fie prezentate în plicuri netransparente, sigilate și marcate cu adresa operatorului 

economic, a beneficiarului, tema concursului, cât și numărul concursului, și depuse la adresa 

Beneficiarului: str. Pușkin 64, mun. Chișinău, R. Moldova, MD-2005, sau operatorii economici pot să 

prezinte oferte și prin email: ion.lisa@chisinaugaz.md.  

În acest caz beneficiarul, la data primirii ofertei, înregistrează oferta în Registrul ofertelor de achiziții.   

  f) Tipul procedurii: Concurs de tip deschis. 

 g) Criteriile de calificare: 

* Oferta trebuie sa fie prezentată în plic netransparent și să fie însoțită de documentația de atribuție, sau 

prin poșta electronică indicată mai sus; 

* Oferta să fie prezentată obligatoriu conform cerințelor indicate în caietul de sarcini și să corespundă în 

totalitate cerințelor tehnice. În caz contrar oferta va fi descalificată; 

* Întocmită clar, fără corectări, cu indicarea numărului și datei de ieșire, cu semnătura persoanei 

responsabile și ștampila operatorului economic; 

* Să aibă caracter indiscutabil și obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului, pe toată perioada de 

valabilitate stabilită de către beneficiar şi urmează a fi semnată, pe propria răspundere, de către operatorul 

economic sau de către o persoană legal împuternicită; 

* Tipărită sau scrisă cu cerneală neiradiabilă sau în format electronic; 

* Să fie prezentată în termenul stabilit în anunțul de achiziții; 

* Se fie prezentate în limba de stat cu specificarea clară a parametrilor. 

 h) Data  limită a prezentării ofertelor:  ”13” ianuarie 2023 ora 17:00. 

mailto:ion.lisa@chisinaugaz.md
http://www.chisinaugaz.md/


 i) Data, ora și locul deschiderii ofertelor depuse: ”16” ianuarie 2023 ora 13:00, str. Pușkin 64, mun. 

Chișinău, R. Moldova. 

 j) Descrierea contractului: Data începerii va fi considerată data semnării contractului de achiziționare 

de bunuri de ambele părți și va fi valabil pe perioada unui an din momentul semnării acestuia. Termen de 

prestare a serviciilor de proiectare până la 30 iulie 2023.  

 SRL ”Chișinău-gaz își rezervă dreptul de a lua o decizie pe marginea subiectului dat după desemnarea 

câștigătorului / câștigătorilor. 

 k) Informații suplimentare: Informația cu referire la documentația de achiziții se găsește pe site-ul 

oficial al SRL „Chișinău-gaz”, www.chisinaugaz.md, compartimentul ”Transparență”. 

 În cazul întrebărilor suplimentare cu referire la documentația de achiziții, caietul de sarcini cât și 

cerințele tehnice - persoana de contact: Lisa Ion, tel: 022-578-702, email: ion.lisa@chisinaugaz.md 

 3. Informații juridice, economice, financiare și tehnice, după cum urmează: 

 a) Condiții referitoare la contract:  

 Termenul de semnare a contractului – în termen de maxim 20 zile calendaristice din data remiterii 

în adresa operatorului economic câștigător, a contractului sau a notificării de atribuire a 

contractului; 

 Achitarea – Plata va fi efectuată în mărime de 100% timp de 90 zile calendaristice de la data 

recepționării facturii fiscale de către Beneficiar; 

 Penalități: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor 

contractuale, Executantul: compensează Beneficiarului toate prejudiciile cauzate astfel.  

Achită Beneficiarului o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor nelivrate, pentru 

fiecare zi de întârziere. 

 Pentru contractele încheiate în valută străină, conform cursului valutar stabilit de Banca Națională a 

Moldovei în ziua efectuării operațiunii bancare. 

  b) Criterii de calificare, de evaluare a ofertelor: Cea mai avantajoasă, din punct de vedere 

economic – cel mai mic preț cu respectarea cerințelor de calificare. Prețurile vor fi finale și vor cuprinde 

toate taxele (cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare sau alte taxe ocazionale de livrare sau 

furnizare a acestora, alte costuri necesare pentru livrarea/achiziționarea serviciilor). Calitatea serviciilor 

livrate trebuie să corespundă normelor şi standardelor în vigoare. 

 c) Altă informație relevantă:  -; 

4. Informația despre admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:  

a) Ofertele alternative: pentru concursul de tip deschis ”Achiziția serviciilor de elaborare a documentației 

de proiect ”Stația Reglare Gaze din str. Vadul lui Vodă or. Chișinău și com. Budești”” -  nu se admit. 

Nota: SRL „Chișinău-gaz”, își rezervă dreptul de anulare concursului de achiziții din careva motive. 

Decizia de anulare a procedurii de achiziție nu generează vreo obligație a beneficiarului față de 

participanții la procedura de achiziție. 

Președintele Grupului de lucru                            Roșca M. 

              Secretarul Grupului                                                           Mutruc R. 

              Membrii Grupului                                                              Cherpec S. 

                                                                                                            Lisa I. 

                                                                                                            Răsoi V. 

                    Calașnic N. 

    Borta M. 

http://www.chisinaugaz.md/
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Anexa nr. 1 
 

 

 
 

CERERE DE PARTICIPARE 

 

Către____________________________________________________________________                                                    

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

Stimaţi domni, 

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial 

al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea 

contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție sectorială),  noi . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația 

de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la 

documentația de atribuire.  

 

Data completării . . . . . . . . . . . . . Cu stimă, 

Ofertant/candidat 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(semnătura autorizată) 

                       

 

 



 

Anexa nr. 2 

 

__________________________________  

                   ( Denumirea operatorului economic) 

adresa completă______________________________  

tel, fax, e-mail _____________________________________  

 

OFERTĂ 
Către_____________________________________________________________________ 

denumirea beneficiarului şi adresa completă  

I. Examinând documentaţia de achiziţie referitor la_________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

(denumirea contractului de achiziţie anunţate de beneficiar) 

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, şi anume: 

 I. Furnizarea (executarea, prestarea): 

1._____________________________________________________________________ 

(denumire bunurilor, lucrărilor, serviciilor, cantitatea, preţ pe unitate, valoarea fără TVA) 

2._____________________________________________________________________ 

3______________________________________________________________________ 

4______________________________________________________________________ 

5______________________________________________________________________ 

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii este: 

_____________________________________________________________lei, fără TVA 

(suma în litere şi în cifre) 

la care se adaugă TVA în sumă de___________________________________________lei, 
(suma în litere şi în cifre) 

TOTAL _______________________________________________lei cu TVA                                                                                                          

III. Termeni de plata:___________________________ 

 

IV. Timp de livrare (executare lucrare):____________________zile 

 

V. Furnizarea obligațiilor de garanție (condiții și condiții de eliminare a 

defecțiunilor)_________________________________________________________ 

  

VI. Perioada de valabilitate a ofertei _______ zile 

 

 

 

Data completării: 

________________________________ 

(Numele, prenumele  şi funcţia  persoanei autorizate să reprezinte operatorul 

economic ):  _______________________________________ 

 

_______________________  

(semnătura) şi L.Ş. 

 

  

           

 

 

 



 

 

     Anexa nr. 3 

 
 

 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 

 

 1. Subsemnatul, ____________________________________________________________________ 

                                           (numele, prenumele şi funcţia reprezentantului operatorului economic) 

________________________________________________________________________________  

                        Denumirea  şi adresa operatorului economic 

declar pe propria răspundere că materialele şi informaţiile furnizate beneficiarului sunt corecte şi 

înţeleg că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi al confirmării informaţiei şi a 

documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum 

şi experienţa, competenţa şi resursele de care dispunem.  

3. Prezenta declaraţie este valabilă până la data de__________________________________________  

                                                                               (se indică data expirării perioadei de valabilitate a 

ofertei)  

 

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului operatorului economic:______________________  

 

Semnătura, LŞ 

 

Data completării: ____________________ 

 



Anexa nr. 4 
 

DECLARAŢIE 
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația 

condamnării  pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru 
corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. 

 

 

Subsemnatul, ____________________________________ reprezentant împuternicit al 

________________________________ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant în cadrul 

procedurii de achiziție sectorială  nr. __________ din data ____/_________/_____, declar pe propria 

răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai 

operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru 

participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de 

bani. 

 

 

Numele și prenumele beneficiarului efectiv IDNP al beneficiarului efectiv 

  

  

  

 

 

Data completării:______________________ 

Semnat: _____________________________ 

Nume/prenume: __________________________________ 

Funcţia: ____________________________ 

Denumirea operatorului economic  ________________________ 

IDNO al operatorului economic _____________________________ 

 



 

 

                                                                                                                                                          

Anexa nr. 5 

 

 

INFORMAŢIE GENERALĂ 
 
1. Denumirea operatorului economic: ______________________________ 

2. Codul fiscal: ________________________________________________________________ 

3. Adresa sediului central: ________________________________________________________ 

4. Telefon:____________ 

Fax: _________________ 

E-mail: ______________ 

5. Decizia de  înregistrare_______________________________________________  
                                                                                     (numărul, data, înregistrării)  

_____________________________________________________________________________  
                                                          (instituţia emitentă)  

6. Domeniile principale de activitate:________________________________________________ 
                                                                                             (de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului)  

___________________________________________________________  

7. Licenţe în domeniu (certificate, autorizaţii)________________________________________ 
                                                                            (numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate,  

_____________________________________________________________________________ 
 durata de valabilitate). 

8. Întreprinderi, filiale, care întră în componenţă:______________________________________  
                                                                                                         (denumirea, adresa)  

9. Structuri, întreprinderi afiliate: __________________________________________________ 
                                                                (denumirea, adresa) 

10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanţ______________________________ 
                                                                                                                                                             (de indicat valoarea şi data) 

11. Numărul personalului scriptic ____________ persoane, din care muncitori _____   persoane. 

12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului ______ persoane, din care muncitori 

____ persoane, inclusiv: 

_______________________________________________________________________________ 
                                (de indicat profesiile şi categoriile de calificaţie) 

13. Valoarea de bilanţ a mijloacelor fixe______________________________mii lei 

14. Dotare tehnică:_______________________________________________________________ 
                                                     (de indicat principale mijloace care vor fi utilizate la executarea contractului)  

15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):  

        Anul_________________________ mii lei 

        Anul_________________________ mii lei 

        Anul  _________________________mii lei 

16. Datoriile totale ale operatorului economic __________mii lei, 

  inclusiv:  faţă de buget                            mii lei 
   
 
Data completării: __________________ ________________________________ 

   

Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic 

 
Semnătura, L.Ş. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexa nr. 6 

                                                                                                                                                               
 
 
RECHIZITE: 
 
DENUMIREA  

COD FISCAL  

BANK  

SWIFT  

IBAN  

TVA  

TEL/FAX  

MOBILE  

E‐MAIL  

WEB  

ADRESA JURIDICĂ  

ADRESA POŞTALĂ  

DIRECTOR GENERAL  

 
Data completării: 
__________________________________________________________ 
(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic) 

 
(semnătura)  şi L.Ş.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexa nr. 7 

 

 

   

_____________________________________  

    ( denumirea  operatorului economic) 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI 
1. Numărul de contracte similare, 

executate_________________________________________________  

2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA): 

    1) Conform contractelor iniţial semnate ______________________mii lei;                                                                          

    2) Final la data executării contractelor _______________________mii lei 

3. Denumirea beneficiarilor şi adresa acestora ___________________________________________                                                        
                                                                                                               (de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele  

________________________________________________________________________________ 
similare şi de indicat adresa acestora) 

________________________________________________________________________________ 

4. Calitatea în care a participat la executarea 

contractelor______________________________________________________________________ 
                                                     (se notează opţiunea corespunzătoare de mai jos şi valoare contractelor executate pentru fiecare opţiune) 

- antreprenor sau antreprenor general;  

- antreprenor asociat;  

- subantreprenor. 

  

5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

______________________________________________________________________________ 

6 Durata medie de executare a contractelor  (zile,): 

a) contractată - 

______________________________________________________________________________ 

b) efectiv realizată - 

______________________________________________________________________________  

c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat)______________________________  

7. Principalele completări (suplimente) la contractele iniţial semnate (de indicat) 

______________________________________________________________________________ 

8. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesele-verbale de recepţie faţă de devizele de 

cheltuieli anexate la 

contracte:_______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic îşi susţine experienţa similară: 

_______________________________________________________________________________ 

   

 

Data completării: __________________ ________________________________ 

   

Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic 

 

Semnătura, L.Ş. 

  

  

 

 

       



Anexa nr. 8 

la anunț de participare 
 

 

 

 

 

 

 

DECLARAȚIE  

privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate 

 

 

Nr 

d/o 

Obiectu

l 

contract

ului 

Denumirea/

numele 

beneficiaru

lui/Adresa 

Calitatea 

Furnizorului/Prest

atorului*) 

Preţul 

contractului/ 

valoarea 

bunurilor/servi

ciilor 

livrate/prestate 

Cantitatea 

(buc., km., 

serv.; ș.a.) 

Perioada de 

livrare/prest

are (luni) 

1            

2            

...            
 

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic 

sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant. 

Semnat: ________________________________________ 

Nume: _________________________________________ 

Funcţia în cadrul firmei: ___________________________ 

Denumirea firmei: _______________________________ 

 



Aprobat: 

Director SRL ”Chișinău-gaz” 

_____________ Ruslan SACA 

Conținutul temei de proiectare 

(Техническое задание на проектирование) 

 

Obiect (oбъект):    Stația Reglare Gaze din str. Vadul lui Vodă or. Chișinău 

 

Nr. 

crt. 

Lista datelor şi cerinţe de bază 

Перечень основных данных и 

требований 

Date şi cerinţe de bază 

Основные данные и 

требования 

1 
Temeiul proiectării 

Oснование для проектирования 

Condiții tehnice SRL"Chişinău-gaz" - aviz de racordare 

eliberat de operatorul de rețea 

2 
Tipul construcției 

Вид строительства 

Aprovizionare cu gaze naturale.  

Reconstrucția rețelelor existente 

3 
Fazele de proiectare 

Стадийность проектирования 
Proiect de execuție 

4 

Modul de proiectare (licitații, variante) 

Требования по вариантной и 

конкурсной разработке 

Nu sunt necesare 

5 
Antreprenor 

Генпроектировщик 

SRL"Chişinău-gaz" sau Antreprenor ales pe bază de 

concurs 

6 

Condiții speciale privind construirea, 

regimul economic și juridic 

Особые условия строительства, 

экономический и юридический 

режимы 

Construcția Stației de Reglare Gaze în terenul aflat în 

proprietatea publică. Se va respecta zona de protecție a 

comunicațiilor. Sursa de alimentare sunt gazoductele 

subterane de presiune medie conform avizului de racordare. 

Seismicitatea – 7 b. 

7 

Indicatorii tehnico-economici de bază. 

Основные технико-экономические 

показатели 

Proiectul va prevedea: 

Construcția Stației Reglare Gaze în punctul de racordare a 

conductei de gaze naturale de presiune medie cu Dn-

530mm spre CET-1 și conducta de presiune înaltă cu Dn-

720mm spre CET-2 

8 

Exigente privind soluțiile arhitectural-

planimetrice și constructive.  

Требования к архитектурно-

планировочным и конструктивным 

решениям 

La alegerea traseilor condițiile de siguranță au prioritate 

față de cele de estetică. Se vor lua măsuri de protecție a 

construcțiilor și rețelelor existente.   

9 

Exigente privind tehnologia, utilajul, 

echipamentul și regimul de funcționare. 

Требования к технологическому, 

инженерному оборудованию и 

функциональному режиму 

Utilizarea tehnologiilor moderne conform agrementelor 

tehnice. Funcționarea fiabilă neîntreruptă. Furnizarea 

neîntreruptă a gazelor la parametrii stabiliți indiferent de 

consum și situațiile climaterice. Proiectarea utilajului și 

echipamentelor certificate în RM. 

10 

Transele și complexele de recepție, 

condițiile de extindere. 

Очереди и пусковые комплексы, 

условия расширения 

Lucrările se vor efectua conform p.7 

11 

Exigente privind protecția naturii. 

Требования и условия к разработке 

природоохранных мер и мероприятий 

Se efectuează la solicitare  

12 

Exigente privind siguranța de exploatare 

ți igiena muncii. 

Требования к безопасности при 

эксплуатации и гигиене труда  

Respectarea ”Reguli de securitate în ramura gazificării”, 

”Reguli de bază a securității antiincendiare în RM”, ”Legea 

privind securitatea industrială a obiectelor industriale 

periculoase” 

13 

Exigente privind protecția vitală. 

Требования к разработке мероприятий 

по гражданской обороне 

Legea nr. 186-XVI din 10.07.2008 ”Legea securității și 

sănătății în muncă”. Conform СНиП III-4-80 ”Техника 

безопасности в строительстве” 

14 
Cerințe privind elaborarea materialelor 

demonstrative. 
Nu sunt necesare 



Требования к разработке 

демонстрационных материалов 

15 
Numărul de exemplare. 

Количество экземпляров ПСД 
3ex. 

16 
Condiții speciale 

Особые условия 

Beneficiarul prezintă datele inițiale.  

Executarea coordonărilor necesare vor fi efectuate de către 

Antreprenor. 

Copia planului topografic. 

Cercetări geologice (la necesitate) 

 

 

 

 

ȘEF SICC ___________________________  

  

 

 

 

 

 

 

 

  



Aprobat: 

Director SRL ”Chișinău-gaz” 

_____________ Ruslan SACA 

Conținutul temei de proiectare 

(Техническое задание на проектирование) 

 

Obiect (oбъект):    Stația Reglare Gaze din com. Budești or. Chișinău 

 

Nr. 

crt. 

Lista datelor şi cerinţe de bază 

Перечень основных данных и 

требований 

Date şi cerinţe de bază 

Основные данные и 

требования 

1 
Temeiul proiectării 

Oснование для проектирования 

Condiții tehnice SRL"Chişinău-gaz" - aviz de racordare 

eliberat de operatorul de rețea 

2 
Tipul construcției 

Вид строительства 

Aprovizionare cu gaze naturale.  

Reconstrucția rețelelor existente 

3 
Fazele de proiectare 

Стадийность проектирования 
Proiect de execuție 

4 

Modul de proiectare (licitații, variante) 

Требования по вариантной и 

конкурсной разработке 

Nu sunt necesare 

5 
Antreprenor 

Генпроектировщик 

SRL"Chişinău-gaz" sau Antreprenor ales pe bază de 

concurs 

6 

Condiții speciale privind construirea, 

regimul economic și juridic 

Особые условия строительства, 

экономический и юридический 

режимы 

Construcția Stației de Reglare Gaze în terenul aflat în 

proprietatea publică. Se va respecta zona de protecție a 

comunicațiilor. Sursa de alimentare sunt gazoductele 

subterane de presiune medie conform avizului de racordare. 

Seismicitatea – 7 b. 

7 

Indicatorii tehnico-economici de bază. 

Основные технико-экономические 

показатели 

Proiectul va prevedea: 

Reconstrucția Stației Reglare Gaze cu rețelele necesare, 

pentru asigurarea fiabilă cu gaze naturale a comunei 

Budești. 

8 

Exigente privind soluțiile arhitectural-

planimetrice și constructive.  

Требования к архитектурно-

планировочным и конструктивным 

решениям 

La alegerea traseilor condițiile de siguranță au prioritate 

față de cele de estetică. Se vor lua măsuri de protecție a 

construcțiilor și rețelelor existente.   

9 

Exigente privind tehnologia, utilajul, 

echipamentul și regimul de funcționare. 

Требования к технологическому, 

инженерному оборудованию и 

функциональному режиму 

Utilizarea tehnologiilor moderne conform agrementelor 

tehnice. Funcționarea fiabilă neîntreruptă. Furnizarea 

neîntreruptă a gazelor la parametrii stabiliți indiferent de 

consum și situațiile climaterice. Proiectarea utilajului și 

echipamentelor certificate în RM. 

10 

Transele și complexele de recepție, 

condițiile de extindere. 

Очереди и пусковые комплексы, 

условия расширения 

Lucrările se vor efectua conform p.7 

11 

Exigente privind protecția naturii. 

Требования и условия к разработке 

природоохранных мер и мероприятий 

Se efectuează la solicitare  

12 

Exigente privind siguranța de exploatare 

ți igiena muncii. 

Требования к безопасности при 

эксплуатации и гигиене труда  

Respectarea ”Reguli de securitate în ramura gazificării”, 

”Reguli de bază a securității antiincendiare în RM”, ”Legea 

privind securitatea industrială a obiectelor industriale 

periculoase” 

13 

Exigente privind protecția vitală. 

Требования к разработке мероприятий 

по гражданской обороне 

Legea nr. 186-XVI din 10.07.2008 ”Legea securității și 

sănătății în muncă”. Conform СНиП III-4-80 ”Техника 

безопасности в строительстве” 

14 

Cerințe privind elaborarea materialelor 

demonstrative. 

Требования к разработке 

Nu sunt necesare 



демонстрационных материалов 

15 
Numărul de exemplare. 

Количество экземпляров ПСД 
3ex. 

16 
Condiții speciale 

Особые условия 

Beneficiarul prezintă datele inițiale.  

Executarea coordonărilor necesare vor fi efectuate de către 

Antreprenor. 

Copia planului topografic. 

Cercetări geologice (la necesitate) 

 

 

 

 

ȘEF SICC ___________________________  

 


