
CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat Direcţia generala transport public şi cai de 
comunicaţie, str. S. Lazo, 18.
2. O rganizatorul procedurii de achiziţie Regia "ExdrUPO^t C/f lQOjOUQlolUUZţ Sil*. 
Varnita, 22
3. Obiectul achiziţiilor Amenajarea trotuarului bd. Moscova.______

Ne
crt.

Simbol norme şi 
Cod resurse Denumire lucrărilor

Unitatea 
de măsură

Volum

1 2 3 4 5
1 TsC61B Săpătură mecanica a pamintului cu excavator 

"cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 
m3 cu descărcare in autobasculanta pe obiecte 
de reparaţie, reconstrucţie sau restaurare: 
teren categoria 2

100 m3 4,000

2 TsI51B5 Transportarea pamintului cu autobasculanta 
de 101 la distanta de: 15 km t 1 900,000

3 RpDB37A Decuparea imbracamintilor asfaltice de pina 
la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice 
permanente, betoane asfaltice sau mortare 
asfaltice

m2 70,000

4 DG06A Spargerea si desfacerea betonului de ciment 
pe suprafeţe limitate, pentru pozarea 
cablurilor, conductelor, podeţelor, gurilor de 
scurgere etc., executate in imbracaminti 
carosabile

m3 4,200

5 AcE08C Montarea capacelor cu piesa-suport din beton 
armat, circulare sau patrate, la căminele de 
vizitare ale instalaţiilor de alimentare cu apa 
si canalizare, carosabil tip III A si B

buc 30,000

6 RpAcFOlFl Ridicarea la nivelul străzii a capacelor de la 
căminele de vizitare ale instalaţiilor de 
alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea 
medie de 20 cm si greutatea capacului de 
peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata, 
in cazul execuţiei sub circulaţie intensa

buc 40,000

7 CA03D Beton turnat in fundaţii, socluri, ziduri de 
sprijin, pereţi sub cota zero, preparat cu 
centrala de betoane si turnarea cu mijloace 
clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 
200)

m3 4,100

8 DG04B Desfacerea de borduri de piatra sau de beton 
de orice dimensiune, aşezate pe beton m 4 800,000

9 DE10E Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 
24x25 cm, pe fundaţie de beton 35x15 cm m 1 800,000

10 BEI IA Borduri mici, prefabricate din beton cu 
secţiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea m 3 000,000



1 2 3 4 5
spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., 
aşezate pe o fundaţie din beton, de 10x20 cm

11 DAI IC Strat de fundaţie sau reprofilare din piatra 
sparta, pentru drumuri, cu astemere manuala, 
executat fara impanare si fara innoroire

m3 800,000

12 DE18A Pavaje executate din placi de trotuare din 
beton prefabricat aşezate pe un strat din 
amestec uscat de ciment si nisip, in proporţie 
1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si 
nisip, grosime strat de 5 cm

m2 8 000,000
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Referinţă: Hotărirea Guvernului R ' 
351 din 25.06 1996.. • ■ ’ *

calităţii construcţiilor1 Anexe nr * RegUi&"2f: ’
..Cu ori*, ire ia \criticarea proiecte *■ 

şi a execuţiei construcţiilor şi expertiza re 
tehnică a proiectelor şi eonst»* :cţ

AVIZ DE VERIFICARE
la documentaţia de deviz 

Amenajarea trotuarului bd. Moscova" 
(des iz local)

Beneficiar: ÎM EXDRl PO.

Documentaţia de dev iz este elaborată de de\ izier:
Ion R usii (certificat seria ED-2019 nr. 096D)

1. Baza de proiectare:

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

2. Date privind verificarea documentaţiei de de\iz:

Verificarea documentaţiei de de\ ize s-a efectuat de verificator:

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

3. Date generale:

Devizul ue cheltuieli este elaborat corform cerinţelor CP 1 01.01-2011 ..Insmicp. 
privind întocmirea devizelor pentru lucraii de construcţie-montai prin metoda de i*es a- 
şi ..Hotărîrii Guvernului Republicii Moldo-a nr. 15"0 din 09 decembrie 2002 ..Cu p ir .: e 
măsurile urgente de trecere la baza :uuă de dev iz in construcţii"

4. C ostul lucrărilor*de deviz:

Verificării s-a supus dev izul de cheia ieli in sumă ce 4153.08 mii lei.
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§s Date privind rezultatele verificării documentaţiei de deviz:

La obiectele menţionat se prevede
de executat următoarele lucrări tie baza.

1. S ă p ă tu r i  m e c a n ic e  de pământ',
2. Decaparea îmbrăcăminţilor asfaitice de până la 3 cm grosime şi spargeri de beton;
3. Montarea capacelor cu piesă suport şi ridicarea la nivelul de proiect a capacelor;
4. Montarea borduri prefabricate din beton pentru trotuare de diferite secţiuni;
5. Strat de fundaţie din piatră spartă;
6. Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat aşezat pe un strat din 

amestec uscat de ciment şi nisip grosimea de 5 cm.

Verificării s-a supus corectitudinea aplicării preţurilor la materiale şi mecanisme, 
comparativ cu cele la nivelul trimestrului II, 2020 (preţuri de piaţă), normelor, 
indicatoarelor la elaborarea devizului de cheltuieli, cotelor cheltuieli asigurări sociale, 
transport, regie, beneficiu! de deviz şi TVA, incluse în devizele locale.

6.Concluzii:

Ca rezultat al verificărilor efectuate, costul lucrărilor de deviz la obiectele „Amenajarea 
trotuarului bd. Moscova” (devize locale), se recomandă spre aprobare cu costul 
orientativ de deviz în sumă de 4153,08 mii lei inclusiv TVA 20%.

Verificator de proiecte Constantin Mînăscurtă

Verificator de proiecte nr. I 4S
MiNASCURTÂ CONSTANTIN 

D o m e n iile :  D /
St. de iîirejblrET: a aâuliii: H 8 / ^ a s t v o 7 n  
Valabilă; de ia Î8 .S 9 .2 0 1 6  piuă l£ i 5 .09.3021
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