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Va prezentăm Raportul de verificare nr.0126-04-17 ia proiectul de execuţie „Reparaţ ia 
capi tală a acoper i şu lu i grar i în i ţe i -creşă nr.28 din s t r .Ma i i novsch i , nr.15. mun. Bălţ i" 

Anexă: Raportul de verificare pe 2 pag 

D i rec to r -manager Va ier iu Vers t i uc 



Anexă ia scrisoarea Serviciul: ! de Stat pentn 
v'crifi.«iR-i: şi Expcrtizarea Proiect lor şi Consune 
ţii lor ii.r 04- /,.?£ din /3. c.T. 2' )7 

Raport de verif icare nr.0128-04-17 
ia proiectul ci& execuţie 

„Reparaţia capitală a acoper işu lu i grădiniţei-creşă nr.28 din str .Mal inovscI i, nr.15, 
mun.Băl ţ i " 

i . Beneficiar: Primăria mun Bă iii, Direcţia Învăţămînt, Tineret şi Sport. 

- Proiectant: SRL Geo-Cad- Proiect" (licenţa seria A MMH nr 025815 din 03.09.201 1): 
Autor i AŞP - M.Lungu (cert n:.0o44 din 2013': 

IŞP - E.Hihlat (csrt.nr.1220 din 07.11.2014). 
3. Baza de proiectare: 

tenia de proiectare 
• certificat de urbanism nr 139 din 28.03.2017 eliberat de Primăria mun Bălţi 

condiţii tehnice. 

4. Date pr iv ind veri f icarea documentaţ ie i de proiect. 
Verificarea cocumentaţiei de proiect s-a efectuat de ingineri verificatori in urrr ătoarea com-

ponenţa: 
V.Rejep - Arhitectură şi sistematizare. 
T.Şocodei - Rezistenţă şi stabilitate: 
S.Rusnac -Dev i ze . 

5 Date generale. 
5.1 Condiţii de amplasament 

Obiectivul proiectat este amplasat în str.Malinovscni, nr.15. mun.Bălţi 
Seismicitatea de calc ui a amplasamentului şi a construcţiei - 7 grade. 

5.2. Soluţii de arhitectura şi rezistenţă. 
Proiectul de execuţie prezintă soluţii de proiect pentru reconstrucţia acoperişu j i la grădiniţa 

de copii. 
Grădiniţa de copii formată din două blocuri unite prin galerie. Dimensiunile blo jurilor în plan 

- 66.45x12/5 m, 25.05x12 60 m şi galeria: 18.05x3.45 m Regimul de înălţime existt nt - două ni-
vele (p-rp' ia blocuf şi un ;vvei (P) ia galerie. 

Structura de rezistenţă ~ zidărie portantă cu pereţi longitudinali şi transversali 'in blocuri de 
calcar P'anşeul - panouri prefabricate cu goluri din beton armat. Acoperişul existen - tip plan cu 
înveiitoare din materiale bituminoase. 

Soluţiile de proiect prevăd următoarele lucrări: 
demontarea învelitorii şi straturilor de protecţie a acoperişului existent: 
demontarea parapetului, căminelor de aerisire cornişelor şi copertinelor: 

- executarea centuni clin beton armat pe perimetru blocului; 
- restabilirea căminelor de aerisire: 
- executarea şarpantei noi cu structură din elemente de iemn (secţiunea elem jntelor: coso 

roabă - 150x150 mm, căpriori - 180x50 mm, popi - 150x150 mm. coam i şarpantei • 
150x150 mm. şipci 50x50 mm) şi înveiitoare din ţigla metalică: 

- restabilirea copertinelor: 
- montarea sccescniloi necesare la acoperiş pentru evacuarea apelor pluviale 

5.3 Devize. 
Documentai a de devie esit- elaborată prin metoda de resurse în corelare c; CP L 01 0 ' 

2012 „Instrucţiuni privind în toc: ni rea devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj p in metoda c 
resurse" aprobată crin Notară rea Guvernului Republicii Moldova nr.1570 din 9 decembrie 2002 c 
utilizarea Indicatoarelor no< norme deviz., respectând modalitatea întocmii ii dev zelor în co 
strucţii. 



Documentaţia de deviz este întocmită la situaţia de preturi cuiente trimestru! li, 2017 cu 
utilizarea preţurilor medii Sa resursele materiale, remunerarea muncii funcţionarea ulilî jelor şi me-
canismelor de construcţii. 

Costul de dev:z evaluat de autorul proiectului prezentat spre verificare total cu FVA 20% -
3267,28 mii iei, inclusiv cost lucrări de construcţie - 3100,03 mii lei; alte cheltuieli- 157.25 mii lei. 

Verificării a fost supusă corectitudinea: metodologiei în vigoare de elaborare a iocumenta 
ţiei de deviz a investitorului, aplicării normelor de deviz şi corespunderii devizelor proiectului. 

6. Date privind rezultatele verif icării documentaţiei de proiect. 
în urma verificării documentaţiei de proiect au fost prezentate obiecţii la urmat >arele com-

partimente: 

Arhitectură: 
- pentru a iu. permite eliminarea căldurii din stratul termoizolant al acoperişul! i el se aco-

peră. cei puţin, cu o peliculă antivînl; 
in cazul termoizoiantului din vată minerală fără şapa de protecţie se prevăc podeţe din 
cherestrea pentru treceri în zonele necesare (de regulă, lingă canalele de ver tilaţie): 
instalaţia sub tiuia metalică a stratului suplimentar hidroizolant este inutil. îi acest caz 
învelltoarea nu se protejează în interior, sau se prevede o peliculă tip antivîn' cu distanţa 
ei de ia grătarul longitudinal pin spaţiul de aerisire format de antişipci şi ven ilat din am-
bele părţi (la cornişă şi creastă). în cazul nodului de proiect, scurgerea cond msatului va 
fi stopată de grătar ce va produce putrezirea acestuia: 

Rezistenţa construcţ i i lor : 
documentaţia os proiect este necesar de completat cu Proces-verbal de apreciere a stă-
rii îehmcs a clăd-Tii şl posibilitatea de reconstrucţie a acoperişului (sau Experţi:ă tehnică): 

• eiemei-.tele de suport pentru structura din lemn a acoperişului pe axele intentare prevă-
zute din piatră de calcar să se execute din beton (planşa 12): 

- sa se revadă elementele de ancorare a centurii şi armaturii parapetului (planş î 12); 
pe pianşa 13 pasul-cosoroabelor este diferit; 2.Om şi 1 2m - să se corecteze si să se ve-
rifice specificarea; 

Devize: 
In urma obiecţiilor constatate, ca rezultat al modificărilor de proiect operate si îr atu rării ne-

conformităţilor costul de deviz evaluat de proiectant s-a modificat la 3336,96 mii lei ci TVA 20%. 
inclusiv: cost lucrări da construcţie - 3167,45 mii ie;: alte. cheltuieli - 169,51 mii lei 

Obiecţiile şi propunerile făcute de verificatori au fost predate proiectantului, care a operat în 
proiect modificările necesare. 

La faza finală documentaţia de proiect s-a ştampilat de verificatori atestaţi în ordin »a stabilită 

7. Concluzii 
Ca urmare, prciectu; de execuţie „Reparaţia capitală a acoperişului grădiniţei-creşâ 

nr.23 din str.Maiinovschi. nr.15, mun.Bălţ i" se recomandă pentru aprobare cu cost il orientativ 
de deviz al investitoruiui. preţuri curente trim.li, 201 7. cu valoare estimativă total cu "VA 20% -
3336,96 mii lei, inclusiv: cost lucrări de constructiv- 3167.45 mii iei; alte cheltuieli- 169 51 mii lei. 

/ / ! 
Director - m a n a g e r ' ' ' V a l e r i u Verstiuc 

Director tehnic / / 0 ^ ^ Timofei Socodei 

Şef s e c ţ i e • « Alexandr Srigalîcev 
Şef sector devize /(_, Ala Buznea 

Verificator ' Serghei Rusnac 


