
Licitaţia restrînsă 

vizând executarea lucrărilor de construcţii – montaj 

a liniilor electrice aeriene şi în cablu 10 – 0,4 kV 

Cod  1/32/23, 2/32/23, 3/32/23, 4/32/23. 

Beneficiar  – SA "RED-Nord"  

Moldova, 3100, m. Bălţi, 

str. Ştefan cel Mare, 180 „A” 

tel. /fax   +(373-231) 53-152    53-118. 

Data anunţării:        03.03.2023 

Data – limită:           03.04.2023 ora 16:00    

Data deschiderii ofertelor:    06.04.2022 ora 13:00. 

Procedura de licitaţie restrânsă se desfăşoară în două etape: 

    a) etapa de preselecție a candidaţilor - este prima etapă, unde se aplică procedura de 

preselecţie, participă un număr nelimitat de operatori economici interesaţi, care prezintă 

propunerile tehnice și restul informației solicitate (fără a indica preţul 

bunului/serviciului/lucrării); 

    b) la a doua etapă participă numai operatorii economici care au îndeplinit condiţiile de 

preselecţie, sunt selectaţi de către Beneficiar şi prezintă ofertele finale indicînd preţurile 

bunului/serviciului/lucrării (propunerile financiare). 

   Orice operator economic are dreptul să îşi depună candidatura pentru prima etapă a 

procedurii de licitaţie restrânsă. 

    Oferta recepţionată de autoritatea contractantă după expirarea termenului de 

prezentare a ofertelor nu se deschide şi se restituie operatorului economic care a 

prezentat-o. 

       Până la încheierea contractului de achiziţie, operatorul economic câştigător este 

obligat să depună beneficiarului asigurarea executării contractului sub formă de garanţie 

contractuală. Această garanţie reprezintă asigurarea îndeplinirii cantitative, calitative şi 

în termenele stabilite a prevederilor contractuale. Cuantumul garanţiei contractuale, nu 

va depăşi 15 la sută din valoarea contractului. Beneficiarul restituie garanţia contractuală 

în termen de 15 zile calendaristice de la data semnării documentelor confirmative de 

executare a contractului, dacă până la acea dată nu a fost depusă nici o reclamaţie. În 

cazul în care, din cauza beneficiarului, are loc sistarea definitivă a executării contractului 

de achiziţii, beneficiarul restituie garanţia contractuală operatorului economic, în termen 

de 15 zile calendaristice din momentul în care a intervenit sistarea executării contractului. 

 



 

Anexa nr. 6 
 

 
 
 
   OFERTANT                                                                                             
 
_________________________ 

                denumirea 

 
 
 

SCRISOARE  DE  INTENŢIE 
 
 
 Către ________________________________________________________ 
    denumirea investitorului şi adresa completă 

 
__________________________________________________________________ 
 
Ca urmare a anunţului de participare privind organizarea procedurii 
________________________________________________________ 
 
Pentru atribuirea contractului ______________________________________ 
       denumirea contractului de achiziţie 
prin prezenta ne exprimăm intenţia de a participa, în calitate de candidat, 
la etapa de selectare (preselecție). 
Am luat cunoştinţă de criteriile care vor fi utilizate pentru stabilirea 
candidaţilor selectaţi şi anexăm la prezenta scrisoare documentele de 
calificare solicitate. 
 
 
 
 
 
Data completării__________________   Cu stimă, 
        Ofertant, 
 
semnătura autorizată     ________________________________________________ 

 
     L. Ş. 
 
 
 
 
 
 



 
Anexa nr.9  

  

  

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.  

  

2. 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, L.Ş.  

  

Data completării: ____________________ 

 

  

 

 



 

FORMULAR_1:  CHESTIONAR PENTRU COLECTAREA DATELOR 

LA PROCEDURA DE PRESELECŢIE A OFERTANŢILOR COMPETITIVI 

 

INSTRUCŢIUNI REFERITOARE LA COMPLETAREA CHESTIONARULUI 

 

 

 

 De completat chestionarul în formă dactilografică sau de mână cu litere majuscule 

răspunzând la fiecare din întrebările indicate în capitolele Chestionarului.  

 

 De anexat documentaţia solicitată în fiecare capitol al Chestionarului.  

 

 

 Dacă este necesar de mai mult spaţiu pentru completarea corectă a chestionarului se roagă 

să se anexeze informaţia în formă de anexă.  

 

 

 Completarea şi restituirea Chestionarului este importantă pentru continuarea procesului de 

evaluare şi omologare a Antreprenorului.  

 

 

 Pentru omologare va fi necesară efectuarea vizitei de evaluare a reprezentanţilor SA „RED-

Nord” la instalaţiile şi depozitele ofertanţilor a datelor indicate în diferite capitole.  

 

 

Chestionarul completat va fi expediat ca anexă la scrisoarea de intenţie: 

 

Republica Moldova 

MD-2300 mun. Bălţi 

str. Ştefan cel Mare, 180 „A” 

SA „RED-Nord” 

Secretar 0231 531 00 

Fax. +373 231 531 18 

 

   



DATELE GENERALE ALE ÎNTRPRINDERII  

 
 

Denumirea întreprinderii 

Cod 
Fisca
l 

 Cod TVA Cod IBAN  

Exstras din Registrul de stat al 
persoanelor juridice 

 Denumirea Băncii Codul băncii 

 

Adresa  

Localitate  C.P.  

Telefon  Fax  

Web, e-mail  

 

Persoană de 
contact 

 funcţia  

Telefon  Fax  

e-mail  

 

Activităţi ce realizează întreprinderea: 

 

 

    Documentaţia necesară de anexat: 
 

 Certificat de înregistrare a întreprinderii (copie) 

 Extras din Registrul de stat a persoanelor juridice (copie) 

 
 
TIPUL DE LUCRĂRI PENTRU CARE SE DOREŞTE SĂ SE OBŢINĂ OMOLOGAREA 
 

TIPUL DE LUCRĂRI SAU SERVICII 

Se indică tipul 
de lucrări 

Tipul Descrierea lucrării 

 Tipul 1 
Lucrări de montare a liniilor electrice aeriene cu tensiunea           10 - 0,4 
kV 

 Tipul 2 
Lucrări de montare a liniilor electrice în cablu cu tensiunea            10 - 
0,4kV 



ARIA GEOGRAFICĂ 

 
        A se indica oficile SA „RED-Nord” pentru care se doreşte omologarea: 
 

 LUCRĂRI ÎN INSTALAŢIILE: 

 

Tipul lucrărilor Aria SA „RED-Nord” A se indica oficile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUCRĂRI ÎN INSTALAŢIILE ELECTRICE 

 

 BĂLȚI 

 BRICENI 

 DONDUȘENI 

 DROCHIA 

 EDINEȚ 

 FĂLEȘTI 

 FLOREȘTI 

 OCNIȚA 

  RÎȘCANI 

  REZINA 

  SĂNGEREI 

  SOROCA 

  UNGHENI 

 
RESURSE UMANE ŞI ORGANIZARE  

De indicat personalul ce se dedică la activităţile pentru care se doreşte omologarea.  

 

 

Conducători 
auto şi 

operatori de 
mecanisme 

 

Montori 

 

Maiştri 
Diriginţi de 

şantier 

 

Total 

Studii tehnice superioare 
  

  
 

 

Studii medii tehnice 
  

  
 

 

Studii medii speciale 
  

  
 

 

Muncitori necalificaţi 
  

    

      

Total angajaţi 
  

  
 

 

Inclusiv prezenţa la întreprindere electricieni - autorizaţi 
 

 

 
 

 

 
Da Nu 

Disponibilitatea în cazul unei solicitări din partea SA „RED-Nord” de a realiza 
lucrări urgente sau pe parcursul zilelor ne lucrătoare sau de odihnă 

  

  
 
 



Lista personalului care va include următoarea informaţie (tabel): 
 

 Numele, Prenumele şi Patronimicul angajatului; 

 Numărul de identificare; 

 Codul personal de asigurare medicală CNAM; 

 Grupa de securitate electrică; 

 Drepul de agățător, lucru de nacelă, drept de sudură cu gaze și/sau cu arc electric; 

 Anii de experienţă în domeniu; 

 Domiciliu a personalului din echipă. 
 

 1.De descris în Anexe – listele personalului separat pe echipe: 
a) (pentru LEA)- maistru, 7 electromontori, şi 2-3 conducători-auto la mecanismele speciale 

(tractorist, mașinist la mașina de săpat gropi și șofer la automobilul de teren pentru 

transportarea personalului-se acceptă în cumul ca maistru); 

b) (pentru LEC), care vor include: maistru, 7 electromontori, şi 1-2 conducători-auto la 

mecanismele speciale (mașinist pe excavator și șofer la automobilul de teren pentru 

transportarea personalului-se acceptă în cumul ca maistru); 

 2. De anexat copia contractului individual de muncă ,  conform listelor pe echipe.   
 

 

    Documentaţia necesară de anexat: 
 

 Organigrama întreprinderii. 

 Descrierea funcţiilor şi responsabilităţilor personalului întreprinderii,  copia contractului individual de 

muncă. 

 Copia legitimaţiei electricianului autorizat eliberată de DSE Al ANRE, copia contractului individual de 

muncă (cu caracterul muncii și în cumul). 

 Copia certificatului de atestare şi legitimaţiei dirigintelui de şantier, copia contractului individual de 

muncă. 

 
 

2. CALITATE  
 

GESTIUNEA CALITĂŢII LUCRĂRILOR  Da Nu 

Se dispune de o Sistemă de Gestiune a Calităţii (SGC) certificată   

Se dispune de o SGC documentată şi implementată însă nu este certificată  
 

  

Se dispune de o SGC documentată, însă nu este implementată  
 

  

Sistema de Gestiune a Calităţii nu este documentată   

Nu se dispune de o sistemă de Gestiune a Calităţii şi nici de o Politică a Calităţii  
 

  

 
   Documentaţia necesară de anexat: 

 Copia Certificatului Sistemei de Gestiune a Calităţii 

 Copia fişelor de post a personalului tehnic ingineresc 

 
 În cazul că nu se dispune de o Sistemă de Gestiune a Calităţii Certificată de răspuns la următoarele 

întrebări conform criteriilor de autoevaluare ce se descriu mai jos.  
 

1 
 Nu este stabilită nici-o procedură 

5 
 Este stabilită o procedură, însă nu este dezvoltată înscris într-o procedură similară.  

7 
 Este stabilită o procedură de activitate, dezvoltată înscris într-o procedură similară, cu registrele corespunzătoare 

de evidenţă şi respectiva completare a lor. 

N/A  Nu este aplicabil la activitatea desfăşurată de întreprindere.  



 

Se dispune de proceduri documentate,  şi se aplică referitor la: 1 5 7 N/A 

Controlul şi distribuirea documentaţiei tehnice necesară pentru 
executarea lucrărilor 

    

Achiziţiilor de materiale      

Subcontractarea lucrărilor     

Controlul calităţii materialelor aportate de către Beneficiar     

Forma de realizare a lucrărilor     

Supravegherea şi controlul calităţii executării lucrărilor     

Lucrări speciale ( lucrări de escaladare, etc.)     

Analize şi testări ale materialelor achiziţionate ce se vor utiliza pentru 
executarea lucrărilor 

    

Inspectări referitoare la depozitarea materialelor la locul de muncă şi 
excluderea materialelor necalitative 

    

Comunicarea cu Beneficiarul când se depistează materiale ne calitative, 
erori în proiecte, etc. 

    

 
 
 

Observaţii : 

 

 

3. MECANISME, INSTRUMENTE, MIJLOACE DE PROTECŢIE ŞI INSTALAŢII  
 
 Documentaţia necesară de anexat: 
  

 Dacă se consideră necesar, lista mecanismelor, instrumentelor şi mijloacelor de protecţie care nu 

sunt incluse în lista de mai jos. 

 Descrierea încăperilor de depozitare. 

Indicaţi în continuare mecanismele, instrumentele, mijloacele de protecţie de care se dispune 
 
I SECURITATE (MIJLOACE DE PROTECŢIE COLECTIVĂ) ÎN DEPENDENŢĂ DE ECHIPE 
 

DESCRIEREA 
Cantitatea, 

echipă  
Cantitatea, 

total 

Prăjină pentru montarea scurtcircuitoarelor sub 1000 V, verificată, 

încercată (copia P-V), cel puțin 1  

Prăjină pentru montarea scurtcircuitoarelor mobile supra 1000 V, 

verificată, încercată (copia P-V), cel puțin 1  

Cleşte, sau mîner izolant  sub 1000 V, verificată, încercată (copia P-V), 
cel puțin 1  

Cleşte izolant pentru măsurări sub 1000 V, verificată, încercată (copia 

P-V), cel puțin 1  



Indicator de tensiune bipolar sub 1000 V, verificat, încercat (copia P-

V), cel puțin 3  

Indicator de tensiune mai mare supra 1000 V, verificat, încercat 

(copia P-V), cel puțin 
2  

Mănuşi dielectrice, verificate, încercate (copia P-V) 2  

Scule cu mâner izolant, clește plat, rotund, cu falca laterală, 
șurubelnită plat, în cruce, cuțit, verificate, încercate (copia P-V), (set) 3  

Scurtcircuitoare mobile sub 1000 V ( copia înregistrării în registru) 2  

Scurtcircuitoare mobile supra 1000 V ( copia înregistrării în registru) 2  

Placarde şi indicatoare de securitate, ( copia înregistrării în registru), 

(set) 2  

Scară izolantă, verificată, încercată (copia P-V)  1  

 
II SECURITATE (MIJLOACE DE PROTECŢIE INDIVIDUALĂ) ÎN DEPENDENŢĂ DE ECHIPE 

DESCRIEREA 
Cantitatea, 

echipă 
Cantitatea, 

total 

Îmbrăcăminte încălțăminte specială de protecție( copia înregistrării în 

registru) 
11  

Ochelari, sau mască a feței de protecţie( copia înregistrării în registru) 2  

Mănuşi de lucru( copia înregistrării în registru) 11  

Căşti de protecţie( copia înregistrării în registru) 11  

Centură de siguranţă, verificată, încercată (copia P-V) 7  

Funie de siguranţă, verificată, încercată (copia P-V) 2  

Trusă medicală 1  

 
III INSTRUMENTE ŞI DISPOZITIVE ÎN DEPENDENŢĂ DE ECHIPE ŞI TIPUL DE LUCRĂRI SAU 
SERVICII 
 

1. PENTRU LINII ELECTRICE AERIENE CU TENSIUNEA 10-0,4 kV 
 

DESCRIEREA 
Cantitatea, 
echipă/1km 

Cantitatea, 
total 

Role de tragere 30  

Instrument pentru întinderea şi tăierea benzilor din oţel 2  

Presă pentru presarea papucilor de cablu 1  

Presă pentru presarea tuburilor MJPT 1  

Ciorap de întindere a cablurilor 1  

Arzător de gaz  1  

Gheare de urcare pentru stâlpi de beton, verificate, încercate (copia P-
V) 7  

Scări de urcare pe sâlpi din beton armat, verificate, încercate (copia P-
V) 3  

Set de instrumente pentru montarea conductorului CIP 1  

Set de chei tubulare 1  

Сheie dinamometrică cu set de capete (головки) 1  

Set de chei fixă dublă 1  

Dinamometru 0-500 N, verificat, încercat (copia P-V) 1  

Generator electric dotat cu aparat de sudat  1  



 
2. PENTRU LINII ELECTRICE ÎN CABLU CU TENSIUNEA 10-0,4 kV 

 

Aparat de sudat 1  

Maşină de găurit/rotopercutor portabilă 1  

Generator P= 2-5 kW 1  

Polizor unghiular portabil 1  

Compresor electric, sau moto 1  

Ciocan  - demolator 1  

Dispozitiv pentru măsurarea înălţimii elementelor de LEA 1  

Dispozitiv pentru măsurare a unghiului de înclinare a elementelor LEA 1  

Dispozitiv pentru tăierea cablurilor din OŢ şi Al 1  

Aparat de măsurare a rezistenţei circuitului de legare la pământ, 
verivicat (copia P-V) 1  

Cric manual cu capacitate de ridicare 0,5-1,5 t 1  

Bloc funie infinită 1  

Bloc polispas cu capcitatea de ridicare 0,5 t 1  

DESCRIEREA 
Cantitatea, 
echipă/1km 

Cantitatea, 
total 

Role de tragere 20  

Instrument pentru întinderea şi tăierea benzilor din oţel 1  

Presă pentru presarea papucilor de cablu 1  

Ciorap de întindere a cablurilor 1  

Arzător de gaz  1  

Gheare de urcare pentru stâlpi de beton, verificate, încercate (copia P-V) 7  

Scări de urcare pe stâlpi din beton armat, verificate, încercate (copia P-
V) 1  

Set de instrumente pentru cabluri cu izolaţie secă 1  

Set de instrumente pentru cabluri cu izolaţie din hârtie impregnată 1  

Set de chei tubulare 1  

Сheie dinamometrică cu set de capete (головки) 1  

Set de chei fixă dublă 1  

Dinamometru 0-500 N, verificat, încercat (copia P-V) 1  

Generator electric dotat cu aparat de sudat 1  

Aparat de sudat 1/max28ech  

Maşină de găurit/rotopercutor portabilă 1  

Generator P= 2-5 kW 1  

Polizor unghiular portabil 1  

Compresor electric, sau moto 1/max154ech  

Ciocan  - demolator 1  

Malaxor pentru mortar de 200 L 1/nelimitat  

Dispozitiv pentru tăierea cablurilor din OL şi Al 1  



 
1.De anexat copiile exstraselor datelor din contabilitate, procesele verbale de verificare conform D.N.T. 
(care necesită) cu înregistrarea lor în registru întreprinderii a mijloacelor de protecţie, instrumentelor şi 
dispozitivelor.  
 
IV TRANSPORT AUTO ȘI MECANISME ÎN DEPENDENŢĂ DE ECHIPE ŞI TIPUL DE LUCRĂRI SAU 
SERVICII 

1.  1. PENTRU LINII ELECTRICE AERIENE CU TENSIUNEA 10-0,4 kV 

 

 
 

 
 

 
2. PENTRU LINII ELECTRICE ÎN CABLU CU TENSIUNEA 10-0,4 kV 

 

 

     1. De anexat copiile pașapoartelor tehnice a transportului auto și mecanisme – din proprietatea 

(posesia) Comunității, sau contractele de locațiune.  
2. De prezentat în mod obligatoriu, copia raportului despre testarea tehnică la tot transportul 

auto și mecanisme, valabil pentru tot anul 2023.  
3. De prezentat în mod obligatoriu, fotografii a transportului auto și măcănisem, pentru  

claritate destinație.  

  

Cric manual cu capacitate de ridicare 0,5-1,5 t 1  

Bloc funie infinită 1  

Bloc polispas cu capacitatea de ridicare 0,5 t 1  

DESCRIEREA Cantitatea, 
echipă/1km 

Cantitatea, 
total 

Automacara,10 și mai mult tone, sau manipulator de 10 și mai mult tone 

(copia parametrilor tehnici) 1/max7ech  

Autohidroascensoare, capacitatea de ridicare 12 și mai mulți metri 1/ max2ech  

Maşină de foraj-macara, cu adîncime de foraj 3,5 m 1*   

Tractor cu remorcă la transportarea stâlpilor pe traseu/Sau alt transport 
cu remorcă destinat transportarea stîlpilor pe traseu 

1*   

Transportator bobine de cablu, sau dispozitiv de depanarea a cablului 1*   

Autocamion pentru transportarea materialelor 1/ max4ech  

Automobil de teren pentru transportarea personalului 1  

Autoturism 1/nelimitat  

DESCRIEREA Cantitatea, 
echipă/1km 

Cantitatea, 
total 

Automacara,10 și mai mult tone, sau manipulator de 10 și mai mult tone 

(copia parametrilor tehnici) 1/max14ech  

Autohidroascensoare, capacitatea de ridicare 12 și mai mulți metri 1/ max35ech  

Excavator pe pneuri sau senile cu o cupă de   0,25 m. c. 1*  

Autocamion pentru transportarea materialelor 1/ max2ech  

Automobil de teren pentru transportarea personalului 1  

Autoturism 1/ nelimitat  

Maşină de tăiat rosturi în beton-asfalt 1  

Cabestan electric, forța de tracțiune 156,96 (16) kN (t) 1/  max4ech  

Maşină complexă pentru perforarea orizontală a solului  1/ max7ech  

Cric hidraulic, cu capacitatea de ridicare 63 t 1/  max4ech  

Transportator bobine de cablu, sau dispozitiv de depanarea a cablului 1*  

Mai mecanic (electric), placă vibratoare 650 kg sub 10 CP 1/nelimitat  



         Remarcă: 1* copiile pașapoartelor tehnice a unităților de transport și ale mecanismelor din 

proprietatea Ofertantului sau, contractele de locațiune ale unităților de transport încheiate cu 

administratorul/fondatorul/asociații Ofertantului.   
 

4. INSTRUIRE 

 

INSTRUIREA PERSONALULUI Da 
Nu 

N/A 

Se dispun de Programe de lucru cu personalul pentru anul curent 

corespunzător necesităţilor specifice ale activității personalului.    

Plan de prevenire a riscurilor de muncă aprobat de către conducătorul 
întreprinderii minim 96 ore/an (Plan de lucru cu personalului). 

   

Certificarea de formare a cursurilor teoretico-practice de formare specifică în 
prevenire riscurilor de muncă legate de:  lucrări de excaladare, lucrător de 

năcelă, agățători de greutăți 
   

Adeverința de petrecere a programului de instruire în domeniul securității și 

sănătății în muncă (SSM) pentru: 

- Angajați desemnați în volum 40 ore 

- Șefi de serviciu și secție (conducători a locului de muncă) în volum de 8 

ore 

   

 
 
A se descrie activităţile formative (cursuri, seminare, etc. atât interne cât şi externe) realizate în ultimii doi 
ani şi relaţionate cu montarea/întreţinerea Instalaţiilor electrice, cursuri de acordare a primului ajutor 

medical și lucrări de escaladare de pe stîlpi de liniilor aeriene:  

 

 Denumirea cursului.  

 Numărul de asistenţi 

 Durata cursului 

 Locul petrecerii 

 Instituţia de învăţământ 
 

    De descris în Anexe.  
 

    De prezentat. 
 

1 Programe de instruire în domeniu securității și sănătății în muncă . 
2 Confirmarea cursurilor, seminarilor. 

 
 

5. SECURITATEA ŞI PROTECŢIA MUNCII 
  

ORGANIZAREA SERVICIULUI SECURITATE ŞI PROTECŢIA MUNCII Da Nu 

Organigrama de Securitate şi definirea modului de organizare a serviciului de protecţie a 
muncii ales pentru fiecare specialitate. 

  

Ordin de desemnare a persoanei responsabile de protecţie a muncii, sau un reprezentant 
valid al întreprinderii, incluzând nivelul său de studii sau de experienţă, precum şi 
acreditarea nivelului său de formare în securitate. 

  

Plan de lucru cu personalul în domeniul securității și sănătății muncii aprobat de către 

conducătorul întreprinderii. Acesta va include programele de instuire introductiv-generală, 
la locul de muncă și periodică. La fel se va include programul de pregătire în funcție, 
programul de formare profesională periodică 

  

Este desemnată o comisie permanentă de autorizare a personalului electrotehnic din 
cadru agentului economic 

  

Personalul întreprinderii este autorizat să execute lucrări în instalaţiile electrice conform 

cerinţelor Normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice 
  

 



   Documentaţia necesară de anexat: 

 Programa de lucru cu personalul pentru anul curent aprobată de către conducătorul întreprinderii 

 Organigrama de Securitate și definirea modului de organizare a  Protecţia Muncii 

Lista personalului electrotehnic autorizat să execute lucrări în instalaţiile electrice cu drepturile conform 
Normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice.  

   

INSTRUIREA PRIVIND PROTECŢIA MUNCII Da Nu 

Se realiză evaluarea riscurilor de muncă și planificarea activității respective    

Registru de înregistrare a instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă   

Lista echipamentelor de protecție individuală aprobată pentru fiecare funcției   

Lista echipamentelor de protecție colectivă aprobată pentru fiecare echipă   

Se efectuează instruirile periodice cu personalul antrenat la executarea lucrărilor   

Prezență fișelor personale de instruire în domeniul SSM   

Registru de evidență a verificării cunoştinţelor personalului electrotehnic   

Procesele verbale de verificarea a cunoștințelor normelor de securitate la exploatarea 
instalațiilor electrice. 

  

 

   Documentaţia necesară de anexat: 

 Registru de evidență a verificării cunoştinţelor personalului electrotehnic 

 Procesele verbale de verificarea a cunoștințelor normelor de securitate la exploatarea instalațiilor 

electrice 

 
 

CONTROL Da Nu 

Se realizează controale periodice a condiţiilor de muncă a angajaţilor    

Se realizează controale medicale periodice ale angajaţilor   

INSTRUCŢIUNI SPECIFICE PROTECŢIEI MUNCII Da Nu N/A 

Există instrucţiuni de securitate și sănătate în muncă specifice pentru genul 
de activitate care-l practică întreprinderea 

  
 

 

 
   Documentaţia de anexat: 

 Lista instrucţiunilor de securitate și sănătate în muncă specifice activității date 

 

Observaţii 

 

 
 



6.  ASPECTE LEGALE ŞI ADMINISTRATIVE 
 

POLIŢA RĂSPUNDERII CIVILE Da Nu 

Se deţine o poliţă  de asigurare a răspunderii civile faţă de terţi   

 

   Documentaţia necesară de anexat: 

 Poliţa răspunderii civile, condiţii particulare a poliţii şi justificarea achitării 

 

POLIŢA DE ASIGURARE A ANGAJAŢILOR Da Nu 

Se deţine poliţă  de asigurare colectivă  a angajaţilor contra accidentelor    

Se deţine poliţă  de asigurare individuală  a angajaţilor contra accidentelor    

 
   Documentaţia necesară de anexat: 

 Copia documentelor şi justificarea achitării 

 
7. EXPERIENŢĂ CONSTRUCTIVĂ 

Anul fondării întreprinderii:  

  

Câţi ani întreprinderea efectuează lucrări în instalaţii electrice: 

Indicaţi lucrările mai importante (din sectorul LEA, LEC 10-0,4 kV) realizate în ultimii trei ani, indicând pentru 
fiecare din ele următoarele date: 
 

 Clientul pentru care s-a realizat lucrarea. 

 Descrierea scurtă a lucrării. 

 Volumul total. 

 Durata de execuţie. 

 Anul realizării. 
 
    De descris în Anexe. 
 

8. MEDIUL AMBIANT             
                                                                                                          

Posedaţi de un Sistem de Management a Mediului Ambiant  
(SMMA) Implementat conform Standardului ISO 14001                                          DA          NU 
                                                                                                                                                

    CERTIFICAT           ----                                                                                      
    

  În caz afirmativ, rugăm să anexaţi copia certificatului sau a Ordinului de implementare a SMMA 

şi desemnare a Reprezentantului Managementului (Conducerii de vârf) întreprinderii.  
 



Dispuneţi în întreprindere de-o Politică de Mediu Ambiant aprobată?  DA           NU 

                                                  
     

 Da Nu 

Generaţi / manipulaţi în activitatea Dumneavoastră reziduuri toxice 
şi/sau periculoase  (vopsele şi dizolvanţi, uleiuri (inclusiv de 
transformatoare), acid ori alte substanţe chimice, lămpi 
fluorescente, deşeuri sanitare, etc.) ?   

 

    În caz afirmativ, descrieţi modalităţile de gestiune a acestora. 

 
 

 

 Da Nu 

Emiteţi poluanţi în atmosferă?   

Produceţi deversări, scurgeri ale poluanţilor în sol ori ape?   

Realizaţi controale periodice a emisiilor ori deversărilor ?  
(gaze, lichide)   

 

    În caz afirmativ, descrieţi controalele realizate. 

 
 

 
Descrieţi modalităţile de gestiune a reziduurilor inerte în întreprinderea Dumneavoastră 
(anvelope, plastic, lemn, deşeuri de construcţie ori asfalt, metal uzat, ceramică, etc…): 
 
 

 
 

 Da Nu 

Dispuneţi de containere pentru stocarea deşeurilor menajere?   
Dispuneţi de contract cu întreprinderea de salubrizare pentru evacuarea 
deşeurilor menajere? 

  

Dispuneţi de o listă cu clasificarea materialelor/articolelor conform 
criteriilor de impact nociv şi poluant asupra mediului ambiant 

  

 

 
9.  MODALITATEA DE PLATĂ     

- achitarea în termen de 90 zile calendaristice după realizarea contractului; 

- achitarea în termen de 60 zile calendaristice după realizarea contractului; 

- achitarea în termen de 45 zile calendaristice după realizarea contractului; 

- plata în avans. 

                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 










