
___ CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat Direcţia generală transport public şi căi de 
comunicţie
2. Organizatorul procedurii de achiziţie I.M. Regia MExdrupoM, c/f 
1003600161002, str. Varnita, 22
3. Obiectul achiziţiilor Amenajarea str. Academ Eugen Coşeriu, or. Chisinau.

N°
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 2,42

2 TsE06B Pregătirea platformei de pamint in vederea 
astemerii unui strat izolator sau de reparaţie 
din nisip sau balast, prin nivelare manuala si 
compactare cu rulou compresor static 
autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

100m2 0,60

3 AcD03G Montarea tuburilor circulare, din beton, cu 
cep si buza, cu pina la 2 m adincime, tuburile 
avind diametrul de 1000 mm m 20,00

4 CB01B Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru 
turnarea betonului in construcţia apeductelor, 
canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile m2 60,00

5 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 20,00

6 RpCB 18F Demolarea betoanelor vechi cu mijloace 
mecanice, beton simplu m3 2,50

7 TsH92B Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, 
cu pietre t 13,20

8 DG04B Desfacerea de borduri de piatra sau de beton 
de orice dimensiune, aşezate pe beton m 15,00

9 TsD08Bl Compactarea mecanica a umpluturilor cu 100 m3 2,00



1 2 3 4 5
compactor pe pneuri static autopropulsat de 
10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm 
grosime după compactare, exclusiv udarea 
fiecărui strat in parte, umpluturile executindu- 
se cu pamint coeziv

10 DA06A2 Strat de agregate naturale cilindrata, avind 
funcţia de rezistenta filtranta, izolatoare, 
aerisire, antigeliva si anticapilara, cu astemere 
manuala, cu nisip

m3 30,51

11 DA12B Strat de fundaţie sau reprofilare din piatra 
sparta, pentru drumuri, cu astemere mecanica, 
executat cu impanare fara innororire m3 450,00

12 DE10E Borduri prefabricate din beton, pentm trotuare 
100x30x15 cm, pe fundaţie de beton 35x15 
cm m 765,00

13 DII 07 Amorsarea suprafeţelor straturilor de baza in 
vederea aplicării unui strat de beton asfaltic t 3,60

14 DB19H îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat 
mare-binder (SKPg-II), executata la cald, in 
grosime de 7,0 cm, cu astemere mecanica m2 4 000,00

15 DE18A Pavaje executate din placi (vibropresate de 
60mm) 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 (culoarea si forma se va coordona cu 
beneficiarul)

m2 30,00

Şef SP 
L. Zubcu
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ÎM EXDRUPO. 
mun. Chişinău, str. Varniţa, 22

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

„Amenajarea str. Academician Eugen Coşeriu, mun. Chişinău”
(deviz local)

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

Documentaţia de deviz este elaborată de devizier:
Nadejda Todorova (certificat seria ED-2019 nr. 074D)

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. l 570 din 09 decembrie 2002 „Cu privire la 
măsurile urgente de trecere la baza nouă de deviz în construcţii”.

4. Costul lucrăriIor,de deviz:

Verificării s-a supus devizul'de cheltuieli în sumă de 1959,48 mii lei.



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

1. Săpătură mecanică a pămîntului şi platforma pentru strat izolator din nisip;
2. Montarea tuburilor circulare din beton cu organizarea fundaţiilor din beton;
3. Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri;
4. Strat de agregate naturale cilindrata cu nisip;
5. Strat de fundaţie din piatră spartă;
6. Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm;
7. Amorsarea suprafeţelor straturilor de baza in vederea aplicării unui strat de beton 

asfaltic;
/V

8. îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat mare-binder (SKPg-II);
9. Pavaje executate din placi (vibropresate de 60mm) de trotuare din beton prefabricat 

aşezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip.

Verificării s-a supus corectitudinea aplicării preţurilor la materiale şi mecanisme, 
comparativ cu cele la nivelul trimestrului III, 2020 (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 „Amenajarea 
str. Academician Eugen Coşeriu, mun. Chişinău” (deviz local), se recomandă spre 
aprobare cu costul orientativ de deviz în sumă de 1959,48 mii lei inclusiv TVA 20%.

5. Date privind rezultatele verificării documentaţiei de deviz:

Verificator de proiecte Constantin Mînăscurtă

Verificator de proiecte ar. I4 i  ţ
MÎKAS'CUBTA CONSTANTIN J 
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