
___ CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat Direcţia generala transport public si cai de
comunicaţie
2. Organizatorul procedurii de achiziţie I.M. Regia MExdrupoM, c/f 
1003600161002, str. Varnita, 22
3. Obiectul achiziţiilor Reparaţia curenta a străzilor secundare sect. Riscani

m
crt.

Simbol norme si 
Cod resurse Denumire lucrărilor

Unitatea 
de măsură

Volum

1 2 3 4 5
1 DI155A Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic 

uzat, avind latimea tamburului 1 OOOmm, 
adincimea stratului de : 5 cm

m2 5 815,00

2 TsH92A Incarcarea in auto gunoi t 41.00

3 TsI51B10 Transportarea pamintului cu autobasculanta 
de 10 t la distanta de: 20 km t 41,00

4 DI141A Curăţirea gropilor din imbracaminti asfaltice 
bituminoase prin suflare cu compresor manual m2 5 815,00

5 D1108 Aplicarea stratului de egalizare din beton 
asfaltic cu agregat mare, fara utilizarea 
distribuitorului de mixturi asfaltice

t 67,65

6 D1107 Amorsarea suprafeţelor straturilor de baza in 
vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 
(consum 0.79kg pentru lm 2)

t 4,46

7 DB16D K-
1,25

îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate 
mărunte, executata la cald, in groosime de 5,0 
cm, cu astemere manuala

m2 5 815,00



___ CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat Direcţia generala transport public si cai de
comunicaţie
2. Organizatorul procedurii de achiziţie I.M. Regia nExdrupoM, c/f 
1003600161002, str. Varnita, 22
3. Obiectul achiziţiilor Reparaţia curenta a străzilor secundare sect. Ciocana

JV°
crt.

Simbol norme si 
Cod resurse Denumire lucrărilor

Unitatea 
de măsură

Volum

1 2 3 4 5
1 DI155A Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic 

uzat, avind latimea tamburului 1 OOOmm, 
adincimea stratului de : 5 cm m2 4 600,00

2 TsH92A Incarcarea in auto gunoi
t 32,00

3 T sI51A7' Transportarea pamintului cu autobasculanta 
de 10 t la distanta de: 7 km t 32,00

4 DI141A Curăţirea gropilor din imbracaminti asfaltice 
bituminoase prin suflare cu compresor manual m2 4 600,00

5 D1108 Aplicarea stratului de egalizare din beton 
asfaltic cu agregat mare, fara utilizarea 
distribuitorului de mixturi asfaltice t 53,51

6 D1107 Amorsarea suprafeţelor straturilor de baza in 
vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 
(consum 0.79kg pentru lm 2)

t 3,53

7 DB16D K- 
1,25

îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate 
mărunte, executata la cald, in groosime de 5,0 
cm, cu astemere manuala

m2 4 600,00



___ CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat Direcţia generala transport public si cai de
comunicaţie
2. Organizatorul procedurii de achiziţie I.M. Regia MExdrupo_, c/f
1003600161002. str. Varnita. 22
3. Obiectul achiziţiilor Reparaţia curenta a străzilor secundare sect. Botanica

JVo
crt.

Simbol norme si 
Cod resurse Denumire lucrărilor

Unitatea 
de măsură

Volum

1 2 3 4 5
1 DI155A Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic 

uzat, avind latimea tamburului 1 OOOmm, 
adincimea stratului de : 5 cm

m2 5 430,00

2 TsH92A Incarcarea in auto gunoi t 38,00

3 TsI51A7 Transportarea pamintului cu autobasculanta 
de 10 t la distanta de: 7 km t 38,00

4 DI141A Curăţirea gropilor din imbracaminti asfaltice 
bituminoase prin suflare cu compresor manual m2 5 430,00

5 D1108 Aplicarea stratului de egalizare din beton 
asfaltic cu agregat mare, fara utilizarea 
distribuitorului de mixturi asfaltice

t 63.17

6 D1107 Amorsarea suprafeţelor straturilor de baza in 
vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 
(consum 0.79kg pentru lm 2)

t 4,16

7 DB16D K- 
1,25

îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate 
mărunte, executata la cald, in groosime de 5,0 
cm, cu astemere manuala

m2 5 430,00



___ CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat Direcţia generala transport public si cai de
comunicaţie
2. Organizatorul procedurii de achiziţie I.M. Regia "Exclrupo* , c/f
1003600161002, str. Varnita, 22
3. Obiectul achiziţiilor Reparaţia curenta a străzilor secundare sect. Buiucani

Ne
crt.

Simbol norme si 
Cod resurse Denumire lucrărilor

Unitatea 
de măsură

Volum

1 2 3 4 5
1 DI155A Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic 

uzat, avind latimea tamburului 1 OOOmm, 
adincimea stratului de : 5 cm

m2 4 750,00

2 TsH92A Incarcarea in auto gunoi t 35,00

3 TsI51B10 Transportarea pamintului cu autobasculanta 
de 10 t la distanta de: 20 km t 35,00

4 DI141A Curăţirea gropilor din imbracaminti asfaltice 
bituminoase prin suflare cu compresor manual m2 4 750,00

5 Dl 108 Aplicarea stratului de egalizare din beton 
asfaltic cu agregat mare, fara utilizarea 
distribuitorului de mixturi asfaltice

t 55,26

6 Dl 107 Amorsarea suprafeţelor straturilor de baza in 
vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 
(consum 0.79kg pentru lm 2)

t 3,64

7 DB16D K- 
1,25

îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate 
mărunte, executata la cald, in groosime de 5,0 
cm, cu astemere manuala

m2 4 750,00



___ CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat Direcţia generala transport public si cai de
comunicaţie
2. Organizatorul procedurii de achiziţie I.M. Regia ttExdrupoM, c/f
1003600161002. str. Varnita. 22
3. Obiectul achiziţiilor Reparaţia curenta a străzilor secundare sect. Centru

JVo
crt.

Simbol norme si 
Cod resurse Denumire lucrărilor

Unitatea 
de măsură

Volum

1 2 3 4 5
1 DI155A Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic 

uzat, avind latimea tamburului 1 OOOmm, 
adincimea stratului de : 5 cm

m2 6 200,00

2 TsH92A Incarcarea in auto gunoi t 43,00

3 TsI51B5 Transportarea pamintului cu autobasculanta 
de 10 t la distanta de: 15 km t 43,00

4 DI141A Curăţirea gropilor din imbracaminti asfaltice 
bituminoase prin suflare cu compresor manual m2 6 200,00

5 Dl 108 Aplicarea stratului de egalizare din beton 
asfaltic cu agregat mare, fara utilizarea 
distribuitorului de mixturi asfaltice

t 72,13

6 D1107 Amorsarea suprafeţelor straturilor de baza in 
vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 
(consum 0.79kg pentru lm 2)

t 4,85

7 DB16D K- 
1,25

îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate 
mărunte, executata la cald, in groosime de 5,0 
cm, cu astemere manuala

m2 6 200,00



36-4/19

ÎM EXDRUPO.
Referinţă: Hotărîrea Guvernului R.M. 

nr.361din 25.06.1996 „Cu privire la asigurarea 
calităţii construcţiilor” Anexa nr. 1 Regulamentul 

„Cu privire la verificarea proiectelor 
şi a execuţiei construcţiilor şi expertizarea 

tehnică a proiectelor şi construcţiilor”

AVIZ DE VERIFICARE
la documentaţia de deviz

„Reparaţia curenta a străzilor secundare sect. Ciocana”
(deviz local)

Beneficiar: ÎM EXDRUPO.

Documentaţia de deviz este elaborată de devizier:
Nadejda Todorova (certificat seria ED-2013 nr. 041D)

1. Baza de proiectare:

Lista cu cantităţile de lucrări necesare spre executare confirmată de beneficiar.

2. Date privind verificarea documentaţiei de deviz:

Verificarea documentaţiei de devize s-a efectuat de verificator:

Constantin Mînăscurtă Verificator de proiecte (Devize)
Certificat Seria 2016-VP nr. 141D

3. Date generale:

Devizul de cheltuieli este elaborat conform cerinţelor CP L.01.01-2012 „Instrucţiuni 
privind întocmirea devizelor pentru lucrări de construcţie-montaj prin metoda de resurse” 
şi „Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1570 din 09 decembrie 2002 „Cu privire la 
măsurile urgente de trecere la baza nouă de deviz în construcţii”.

4. Costul lucrărilor de deviz:

Verificării s-a supus devizul de cheltm̂ hAH-stHTtyde 1728,59 mii lei. 
I Verificator de proiecte ar. 141 jj
f mî născurtă c o h
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5. Date privind rezultatele verificării documentaţiei de deviz:

La obiectele menţionat se prevede de executat următoarele lucrări de bază:

1. Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat;
2. Curăţirea gropilor din imbracaminti asfaltice;
3. Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregat mare;
4. Amorsarea suprafeţelor straturilor de baza in vederea aplicării unui strat de beton 

asfaltic;
5. îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, executata la cald, in grosime de 

5,0 cm, cu aşternere manuala.

Verificării s-a supus corectitudinea aplicării preţurilor la materiale şi mecanisme, 
comparativ cu cele la nivelul trimestrului I, 2019 (preţuri de piaţă), normelor, 
indicatoarelor la elaborarea devizului de cheltuieli, cotelor cheltuieli asigurări sociale, 
transport, regie, beneficiul de deviz şi TVA, incluse în devizele locale.

6. Concluzii:

Ca rezultat al verificărilor efectuate, costul lucrărilor de deviz la obiectele „Reparaţia 
curenta a străzilor secundare sect. Ciocana” (devize locale), se recomandă spre 
aprobare cu costul orientativ de deviz în sumă de 1728,59 mii lei inclusiv TVA 20%.

Verificator de proiecte Constantin Mînăscurtă

Verificator de proiecte nr. 141
MÎNÂSCUKTĂ constantin

D o m e n i i le
nr. dte înregistrare a avizului: S 3 / 2 C o â . 2 c ? s < î

V alabili: de la 15.09.2916 p in i l i  15.09 .202!


