
anexa 1-Formular 1 

Staţiunea de Cercetare –Dezvoltare pentru Pomicultură Constanţa                                                                                                

Obiectiv : Forat puţ de apă pentru irigat şi executarea unui bazin de stocare a apei. 

 

 

Centralizator financiar 

al cheltuielilor pe obiectiv 

 

Nr.crt. Denumirea categoriei de cheltuieli 
Valoare 

(lei) 

Valoare 

(euro) 

1 Inginerie   

2 Achizitie furnitura   

3 Lucrări de construcţii montaj   

4 Alte lucrări   

 Total   



anexa 1-Formular 2 

Staţiunea de Cercetare –Dezvoltare pentru Pomicultură Constanţa                                                                                                

Obiectiv : Forat puţ de apă pentru irigat şi executarea unui bazin de stocare a apei. 

Centralizatorul  cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte 

 

Nr.crt. Capitolul de lucrări UM Cantitate Materiale Manopera Utilaj Transport Total 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Proiect tehnic set 1      

……. ……………………………….        

TOTAL        

 

 

Cheltuieli directe din articole lei %    

Contribuţia din asigurări sociale (CAS)     

………………     

Total cheltuieli directe     

Regie (cheltuieli indirecte)     

Profit     

Deplasari (diurnă transport, cazare personal)     

Total general (lei)     

Lista cantităţi de materiale 

Nr.crt. Denumire material UM Cantitate 
P.U. 

(lei) 

Valoare totală 

(lei) 

…… ………………………..     

…… ………………………..     

TOTAL lei  

Lista consumurilor de forţă de muncă 

Nr.crt. Denumire meserie Nr. persoane Preţ unitar-lei Total 

1 Şef proiect    

2 Şef secţie    

3 Tehnician    

.. …….    

Total    



Staţiunea de Cercetare –Dezvoltare pentru Pomicultură Constanţa                                                                                 anexa 1-Formularul 3 

Obiectiv : Forat puţ de apă pentru irigat şi executarea unui bazin de stocare a apei. 

Lista cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări şi consumuri de materiale, manoperă, utilaje şi transport 

Nr. 

Crt. 

Capitolul de lucrări 

Denumirea şi 

subcapitolele lucrării 

U.M. Cantitate 

P.U. 

Material 

(col 3xcol 4a) 

Manopera 

(col 3xcol 4b) 

Utilaj 

(col 3xcol 4c) 

Transport 

(col 3xcol 4d) 

Total 

(col5+col6+ 

col7+col8) 

a)materiale 

b)manopera 

c)utilaj 

d)transport 

Total a+b+c+d 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

A.Forare puţ de apă 

Noroi pentru foraj hidr.de 

grutate sp. 1,1-1,5 

kgf/dmc preparat din 

transgel cu circ.inv. 

mc ….. 

 

     

 

 

 

 

2 

Foraj hidraulic cu 

circulaţie direct executat 

cu sapa instalaţie 500m în 

adâncime în teren gr. 

m ……….. 

 

     

 

 

 

 

3…. ………………………… 

(se vor enumera restul 

lucrărilor) 

…… 
       

…. 

B. Amenajare bazin de 

stocare 

Lucrări de excavare şi 

taluzare 

…… 

       

….. 
………………………… 

(se vor enumera restul 

lucrărilor) 

…… 
       

 TOTAL lei         



 

 

 

anexa 1-Formularul 4 

 

Staţiunea de Cercetare –Dezvoltare pentru Pomicultură Constanţa                                                                                    

Obiectiv : Forat puţ de apă pentru irigat şi executarea unui bazin de stocare a apei. 

 

Lista cu cantităţile de utilaje şi echipament tehnologic, inclusive dotările 

 

Nr.crt. Denumirea UM Cantitatea 

Preţ unitar 

(lei fără 

TVA) 

 

Valoare 

(lei fără 

TVA) 

 

1 Electropompă submersibilă Buc. 1   

2 Ceas apă rece Buc. 1   

…… …………………………………………     

Total     

 

 

Notă: 

Toate costurile aferente, inclusive transporturile vor fi incluse în ofertă 


