
45-4/19

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 curentă a trotuarelor, curţile blocurilor locative, sect. Ciocana”
(deviz local)

Beneficiar: ÎM EXDRUPO, mun. Chişinău, str. Varniţa, 22.

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

3. Date generale:

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

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 cheltuieli în "sumă de 3884.08 mii lei
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La obiectele menţionat se prevede de executat următoarele lucrări de bază:

5. Date privind rezultatele verificării documentaţiei de deviz:

1. Săpătură mecanica şi manuală de pământ;
2. Desfacerea de borduri de piatra;
3. Strat de fundaţie sau reprofilare din piatra sparta;
4. Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm şi 100x20x10 cm;
5. Tăierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat;
6. Curăţirea gropilor din îmbrăcăminte asfaltică;
7. Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregat mare;
8. Amorsarea suprafeţelor straturilor de baza in vederea aplicării unui strat de beton 

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

5,0 cm, cu aştemere mecanică şi manuala;
10. înlocuirea grătarelor sparte, cu rame la gurile de scurgere;
11 .Montarea capacelor la căminele de vizitare;
12.Lucrări de betonare la căminele de vizită.

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 
curentă a trotuarelor, curţile blocurilor locative, sect. Ciocana” (devize locale), se 
recomandă spre aprobare cu costul orientativ de deviz în sumă de 3884,08 mii lei inclusiv
TVA 20%.

Verificator de proiecte Constantin Mînăscurtă

Verificator ele proiecte m, 141 
MÎNĂSCURTĂ CONSTANTIN



45-3/19

ÎM EXDRUPO. 
Referinţă: Hotărîrea Guvernului R.M. 

nr.361din 25.06.1996 „Cu privire la asigurarea 
calităţii construcţiilor” Anexa nr.l 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 curentă a trotuarelor, curţile blocurilor locative, sect. Centru”
(deviz local)

Beneficiar: ÎM EXDRUPO, mun. Chişinău, str. Varniţa, 22.

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 Mtnăscurtă

3. Date generale:

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

Devizul de cheltuieli este elaborat conform cerinţelor CP L.01.01-2012 „Instrucţiur 
privind întocmirea devizelor pentru lucrări de construcţie-montaj prin metoda de resurse 
şi „Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.l570 din 09 decembrie 2002 „Cu privire 1 
măsurile urgente de trecere la baza nouă de deviz în construcţii”.

/
4. Costul lucrărilor de deviz:

Verificării s-a supus devizul de cheltuieli în sumă de 4118,72 mii iei.
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5. Date privind rezultatele verificării documentaţiei de deviz:

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

1. Săpătură mecanica şi manuală de pământ;
2. Desfacerea de borduri de piatra;
3. Strat de fundaţie sau reprofilare din piatra sparta;
4. Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm şi 100x20x10 cm;
5. Tăierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat;
6. Curăţirea gropilor din îmbrăcăminte asfaltică;
7. Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregat mare;
8. Amorsarea suprafeţelor straturilor de baza in vederea aplicării unui strat de beton 

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

5,0 cm, cu aştemere mecanică şi manuala;
10. înlocuirea grătarelor sparte, cu rame la gurile de scurgere;
11 .Montarea capacelor la căminele de vizitare;
12.Lucrări de betonare la căminele de vizită.

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. ConcÎ!izii:

Ca rezultat al verificărilor efectuate, costul lucrărilor de deviz la obiectele „Reparaţia 
curentă a trotuarelor, curţile blocurilor locative, sect. Centru” (devize locale), se
recomandă spre aprobare cu costul orientativ de deviz în sumă de 4118,72 mii lei inclusiv
TVA 20%.

Verif ator de proiecte Constantin Mînăscurtă

1 V erificator de proiecte nr. 141 
1 MfNASCURTÂ CONSTANTIN

D cm estiile : Jp y
îte. dsr ÎBregtsîîa?® a avizului? j
Valabili: i e  la 15 .08.28  IJ-piffiâ la 15.09.2021



45- 2/19

ÎM EXDRUPO.
Referinţă: Hotărîrea Guvernului R.M. 

nr.361din 25.06.1996 „Cu privire la asigurarea 
calităţii construcţiilor” Anexa nr.l 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 curentă a trotuarelor, curţile blocurilor locative, sect. Buiucani.”
(deviz local)

Beneficiar: ÎM EXDRUPO, mun. Chişinău, str. Varniţa, 22.

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 Mlnăscurtă 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.l570 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 cheltuieli îif sur
Verificator de proiecte ar, 141 
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La obiectele menţionat se prevede de executat următoarele lucrări de bază:

5. Date privind rezultatele verificării documentaţiei de deviz:

1. Săpătură mecanica şi manuală de pământ;
2. Desfacerea de borduri de piatra;
3. Strat de fundaţie sau reprofilare din piatra sparta;
4. Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm şi 100x20x10 cm;
5. Tăierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat;
6. Curăţirea gropilor din îmbrăcăminte asfaltică;
7. Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregat mare;
8. Amorsarea suprafeţelor straturilor de baza in vederea aplicării unui strat de beton 

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

5,0 cm, cu aştemere mecanică şi manuala;
10. înlocuirea grătarelor sparte, cu rame la gurile de scurgere;
11. Montarea capacelor la căminele de vizitare;
12. Lucrări de betonare la căminele de vizită.

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 
curentă a trotuarelor, curţile blocurilor locative, sect. Buiucani.” (devize locale), se
recomandă spre aprobare cu costul orientativ de deviz în sumă de 3974,75 mii lei inclusiv
TVA 20%.

Verificator de proiecte Constantin Mînăscurtă

©r proiecte ar. 141



45-1/19

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 curentă a trotuarelor, curţile blocurilor locative, sect. Botanica.”
(deviz local)

Beneficiar: ÎM EXDRUPO, mun. Chişinău, str. Varniţa, 22.

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

3. Date generale:

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

Devizul de cheltuieli este elaborat conform cerinţelor CP L.01.01-2012 „Instrucţiun 
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 li 
măsurile urgente de trecere la baza nouă de deviz în construcţii”.

✓
4. Costul lucrărilor de deviz:

Verificării s-a supQs devizul de cheltuieli în sumă de 4000,06 mii Iei.
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5. Date privind rezultatele verificării documentaţiei de deviz:

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

1. Săpătură mecanica şi manuală de pământ;
2. Desfacerea de borduri de piatra;
3. Strat de fundaţie sau reprofilare din piatra sparta;
4. Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm şi 100x20x10 cm;
5. Tăierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat;
6. Curăţirea gropilor din îmbrăcăminte asfaltică;
7. Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregat mare;
8. Amorsarea suprafeţelor straturilor de baza in vederea aplicării unui strat de beton 

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

5,0 cm, cu aştemere mecanică şi manuala;
10. înlocuirea grătarelor sparte, cu rame la gurile de scurgere;
11 .Montarea capacelor la căminele de vizitare;
12.Lucrări de betonare la căminele de vizită.

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 
curentă a trotuarelor, curţile blocurilor locative, sect. Botanica.” (devize locale), st
recomandă spre aprobare cu costul orientativ de deviz în sumă de 4000,06 mii lei inclush 
TVA 20%.

Verificator de proiecte
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45-5/19

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 curentă a trotuarelor, curţile blocurilor locative, sect. Rîşcani”
(deviz local)

Beneficiar: ÎM EXDRUPO, mun. Chişinău, str. Varniţa, 22.

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

3. Date generale:

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

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”.

«r

4. Costul lucrărilor de deviz:

Verificării s-a supus devizul de cheltuieli în*sumă de 4074,01 mii lei.
I V erificate” de proiecte ar. 141 
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5. Date privind rezultatele verificării documentaţiei de deviz:

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

1. Săpătură mecanica şi manuală de pământ;
2. Desfacerea de borduri de piatra;
3. Strat de fundaţie sau reprofilare din piatra sparta;
4. Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm şi 100x20x10 cm;
5. Tăierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat;
6. Curăţirea gropilor din îmbrăcăminte asfaltică;
7. Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregat mare;
8. Amorsarea suprafeţelor straturilor de baza in vederea aplicării unui strat de beton 

asfaltic;
A

9. îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, executata la cald, in grosime de
5,0 cm, cu aştemere mecanică şi manuala;
A

lO.Inlocuirea grătarelor sparte, cu rame la gurile de scurgere;
11. Montarea capacelor la căminele de vizitare;
12. Lucrări de betonare la căminele de vizită.

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. ConcIuzii:

Ca rezultat al verificărilor efectuate, costul lucrărilor de deviz la obiectele „Reparaţia 
curentă a trotuarelor, curţile blocurilor locative, sect. Rîşcani” (devize locale), se
recomandă spre aprobare cu costul orientativ de deviz în sumă de 4074,01 mii lei inclusiv 
TVA 20%.

Verificator de proiecte Constantin Mînăscurtă

|  Verificator ele proiecte ar. 141
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