
Biroul Arhitectură şi 
/V 

Sistematizare IM, mun.Bălţi, 

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" 

RAPORT DE VERIFICARE 
la documentaţia de deviz 

„Azil pentru adăpostirea pisicilor şi cîinilor fără adăpost din str.Ştefan cel Mare 
şi Sfînt, 189, mun.Bălţi," 

BeneficiarrPrimăria mun.Bălţi. Direcţia Gospodărie Comunală. 

A 
Documentaţia de deviz este elaborată de Biroul Arhitectură şi Sistematizare IM, 
mun.Bălţi, devizier: Rusnac Elena. 

1. Baza de proiectare: 
Lista volumelor de lucrări (specificaţii) necesare spre executare confirmată de 

firma de proiectare menţionată. 

2. Date privind verificarea documentaţiei de deviz: 
Verificarea documentaţiei de devize s-a efectuat de verificator: 

Alexei RUSU Verificator de proiecte (Devize) 
Certificat Seria 2016-VP nr. l40 

3. Date generale: 
Devizul de cheltuieli este elaborat conform cerinţelor CPL.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 lâ baza n i i ^ ^ f î ^ g f ^ ^ i g ^ P ^ ^ ^ ţ ^ • 14o" 

RUSU ALEXEI 
4. Costul lucrărilor de deviz: 

Verificării s-a supus devizul de cheltuieli în Ju n î ă" de*1 ̂  i j .5 , 0 !*-7 ' J 

D o m e n i i l e : D 
Cir. <it înregistrare a arizuiai: 

5. Date privind rezultatele verificării documentaţiei de deviz: 
La obiectul menţionat se prevede de executat următoarele lucrări de bază: 

Lucrări de desfaceri, demontare şi demolare, lucrări de sistematizare pe verticală, 
montarea bordurilor prefabricate din beton, executarea fundaţiei din piatră spartă la 
construcţia parcării, drumului, trotuarului, executarea împrejmuirilor din panouri din 
plase de sîrmă gata confecţionate, soluţii arhitecturale şi construcţie- săpături 
mecanice, manuale, umpluturi, compactări, executarea fundaţiei, scheletul clădirii din 



beton armat, zidăriei din blocuri de calcar, montarea plăcilor de planşeu prefabricate, 
executarea pereţilor despărţitori din cărămidă, pardoselilor din plăci de gresie 
ceramică, din plăci laminat, executarea planşeului din beton armat monolit, montarea 
căpriorilor din lemn, termoizolarea plăcii de planşeu, strat suport din mortar, montarea 
asteralei din lemn, învelitori din tablă amprentată tip ţiglă, montarea ferestrelor, uşilor, 
glasvandurilor confecţionate din profil de mase plastice, tencuieli la pereţi cu mortar 
var-ciment, cu amestec uscat, finisări, vopsitorii, placaje din faianţă smălţuită, 
tencuieli la tavane cu amestec uscat, finisări, vopsitorii, termoizolarea pereţilor 
exteriori, placaje la pereţi cu plăci de beton mozaicate, executarea pereului, 
copertinelor, apeduct şi canalizare interioară - montarea ţevilor din mase plastice, 
robinetelor, ţevilor de canalizare, lavoarului, vasului pentru closet, montarea 
boilerelor, lucrări de electricitate - montarea cablului electric, corpurilor de iluminat, 
întrerupătoarelor, prizelor, automatelor, dulapului electric, voliere - săpături manuale, 
umpluturi, compactări, executarea fundaţiei din beton armat, montarea pereţilor 
exteriori şi interiori din panouri tip Sandwich, executarea pereţilor despărţitori din 
plase metalice, pardoselilor din beton, montarea confecţiilor metalice la acoperiş, 
învelitori la acoperiş din panouri tip Sandwich, montarea ferestrelor, uşilor, 
confecţionate din profil de mase plastice, voliere deschise - săpături manuale, 
umpluturi, compactări, executarea fundaţiei din beton armat, împrejmuirea volierului 
cu panouri din plase de sîrmă, executarea pardoselilor din beton, montarea confecţiilor 
metalice la acoperiş, învelitori la acoperiş din panouri tip Sandwich, tencuieli cu 
mortar stropite, iluminat electric exterior - montarea stîlpilor din beton, cablului, 
corpurilor de iluminat, reţele exterioare de apeduct - săpături, umpluturi, compactări, 
montarea ţevii din polietilenă, robinetelor, căminelor de vizitare din elemente din 
beton armat, reţele exterioare de canalizare - săpături, umpluturi, compactări, montarea 
ţevii din PVC, căminelor de vizitare din elemente din beton armat, etc. 

Verificării s-a supus corectitudinea aplicării preţurilor la materiale şi 
mecanisme, comparativ cu cele la nivelul trimestrului IV, 2017 (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 urmare, costul lucrărilor de deviz la obiectul „Azil pentru adăpostirea 

pisicilor şi cîinilor fără adăpost din str.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 189, mun.Bălţi,", 
se recomandă spre aprobare cu costul orientativ de deviz cu TVA 20% în sumă de 
7825,60 mii lei, inclusiv lucrări construcţie-montaj în sumă de 7347,61 mii lei. 

Costul lucrărilor de deviz s-au majorat din cauza ajustării devizului soluţiilor 
de proiect. 

Verificator de proiecte 

HÎNÎ I* II Af» t/t"i • fi * 

Alexei RUSU 



AVIZUL DE VERIFICARE 

Nr. 108 
din 18.10.2017 

1. Proiectul: Azil pentru adăpostirea pisicilor Şi cîinilor fără a d ă p o s t pe sfr . 
Ştefan cel Mare , 189 din mun. Bălţi 

2 Compart imentul : „Arhitectura" 

3 Beneficiar: Direcţia Gospodăriie Comunală a primăriei mun. Bălţi 

4. Proiectant: Î M „ B i r o u l arh i t ec tură Şi proiectăr i" din m u n . Băl ţ i licenţa nr: 
023955 seria : A M M I I din 02 .03 .2007 

5. NR. Proiectului: 17-08-1 
6 ASP: . V E S E L O V S C H I T.., Certificatul 1218 

7 Planşele supuse verificării: P G - 1 , (1) PE 2-6, (2) PE 2-8, 

Date generale: 
a) Temei juridic pentru proiectare: 
Certificat de urbanism nr. 43 din 06.02.2017. eliberat de către primăria mun. Bălţi 

b) Indicii tehnico-economici ai îmcăperii 

Nr. 
d/o 

Denumirea Aria terenului Aria construită Aria totală Volumul 

1 OTKpbITbie H 3aKpbITbie 
BOJibepu 

0.8602 ha. 104.4 m.p. 100.5 m.p. 198.4 m.c. 

2 CaHnponycKHHK h Mea. 
o6cjiy)KHBaHHe 

- 159.0 m.p. 181.6 m.p. 908.0 m 

c) Soluţii arhitectural-planimetrice: 
Proiectul prevede edificarea a duoă tipuri de construcţii: clădire capitală, dreptunghiulară în 

plan cu un nivel şi acoperiş şarpant din ţiglă metaliecă Şi încăperi pentru adăpostul animalelor 
formate din 2 părţi (încăpere deschisă cu o împrejmire din plasă metalică şi încăpere din pereţi 
despărâitori pentru odihna animalelor). Planul general Şi soluâia planimetrică a construcţiiio! 
corespund destinaţiei obiectului, prevederilor certificatului de urbanism Şi normativelor în 
construcţii. 

8. Concluzie: Documentaţ ia de proiect poate servi drept temei pentru aprobare. 
Planşele supuse verificării au fost stampilate. 

Verificator de proiecte 
Boris GRITUNIC 

r de p r o i e c t e nr . 5 25 • 

G R I Ţ U N I C B O R I S 
o a i e n H J e : A. 1 , 2 , 3 . 4 

j Nr. de înregistrare a avizului: 

' - 0 7 - 2 0 ' 6 P'nă l/2l.07.2021 | 



Aviz de verificare n r . 1 0 8 d i n 1 6 . 1 0 . 2 0 1 7 

Denumirea obiectului: Azil pentru adăpostarea pisicilor şi câinilor fară adăpost 
situat în mun.Bălţ i ,s t r .Ştefan cel Mare şi Sfanţ, 189 

BeneficianBiroul arhitectură şi sistematizare,or.Bălţi . 
Sa ferificat :AC-partea Arhitectural-constructivă. 

Obiectul: nr. 17-08-1-6 
AC: 17-08-1 P l a n ş e l e n r . 9 - 2 6 1 7 - 0 8 - 2 - 6 p l a n ş e l e 7 - 1 4 
Proiectant Biroul arhitectură şi s is tematizare Licenţa Ser iaAMMIl 023955 din 02.03.2007 
AŞP -T.Vasi lovscaia cer t .nr .1218 din 07.11.2014 
1ŞP -O.Panteleicic cert.nr. 1404 din 22.05.2015 

Exigentele esent ia le:A,B,C,D,E,F 
Date generale 
Certificat de urbanizm nr.43 din 06.02.2017 
Categoria de importanţă 111 
Intensitatea se ismică de calcul a teritoriului de amplasament şi a construcţii lor-7grade 
Soluţii de proiect: 

l .Construcţia:Construcţia: CaHnponycHHK H Me/tHUHHCKoro o6c.ny>KHBaHH5i reprezintă o clădire de 
formă dreptunghiulară cu d imensiunele între axei 8,00 x 9,60m,regim de înălţime P. 
Construcţie în cadre monoli te din beton armat cu umputură din zidărie blocuri mici de calcar. 
Tipul de armatură:Longi tudinală de clasa AIII d=16mm(Rst 400 ,Rs=365 MPa).Amatura etrierelor d 
clasa AI d=6mm(Ps t 200 ;Rsw=175 MPa) 
Fundatiile-continue din beton cl.B 15.Coloanele din beton armat clasa B l 5 . 
Planseele - m o n o l i t beton armat cl .B 15. 
2.0TKpbiTbie h 3aKpbiTt»ie Bo;ibepbi. a)construcţie cu dimensiunele de: 20.40 x 4,80m şi30.65 \ 

Fundaţiae -de tip pahar şi de tip panglică beton armat cl.B 15,şi cl.B 12,5. 
Stîlpii-metalici. 
Grinzi-metalici. 
Pereţi-panouri tip Sandwich 
Acoperişul - profil metal ic 

Obiecţii: Obiecţiile depistate în rezultatul verificării documentaţiei de proiect au fost discutate în 
proces de lucru,acceptate de autorii proiectului şi înlăturate prin introducerea în documentaţia de 
proiet a modificări lor şi complectăr i lor respective. 

Concluzi^-.Documentaţia de proiect,supusă verificării,corespunde actelor normative în 
viguare,poate f i propusă spre aprobare şi înaintare spre obţinere a autorizaţiei de construcţie 

16.00m 

Verificator de proiecte: Mihail Stelea 
T e l ( 0 2 5 2 ) 2-34-30 
Mob.069410260 

Verificator de p r o i e c t e iu ' -07 ( | 



Aviz de verificare 

Denumirea proiectului : Azil pentru adăpostirea pisicilor şi cîinilor fără adăpost pe str. 
Ştefan cel Mare şi Sfînt ,189 in mun. Bălţi 

Adresa Ştefan cel Mare şi Sfînt ,189 mun. Bălţi 

Proiectant: MII AI I Biopo MyH.Ba^Mb nnqeH3Hfl Ns 023955 cepuflAMMII OT 02.03.2007 

rn.cneM BK IO.A. rajiyiiiKO cepTwcţwKaT N° 1223 OT 07.11.2014 r. 

Certif icat de urbanism N° 43 OT 06.02.2017 

Exijentele esenţiale: A, B, C, D, E, F 

Date jenerele: 

TpyHTbi HenpocaflOMHbie. 
CeMCMMMHOCTb- 7 6. 
npoeKT B0fl0CHa6x<eHHfl m KaHanM3aL|nw BbinonHeH Ha 0CH0BaHHM 3aflaHna Ha 
npoeKTMpoBaHne. 
Mctohhmk B0fl0CHa6>KeHMn cymecTByKDLMMfi B0fl0np0B0fl 0500 no yn. UJTecţ)aH Men Mape. 
PacxoA BOflbi Ha HapywHoe noxopoTyweHHe cocTaBnneT 10 n/c . noxopoTyweHMe 
ocyLMecTBnneTca o t 3anpoe«TMpoBaHHoro no>KapHoro ruflpaHTa. 
C6poc 6biTOBbix ctokob np0M3B0flMTCfl b Bbirpe6 K1 02000 MM 
C6poc np0M3B0f lCTBeHHbix ctokob np0M3B0flMTCfl b B b i r p e 6 K3 02000 MM. 
llpoeKT comacoBaH c ropoflCKUMn KOMMyHaiibHbiMM cnywSaMM. 

MepTe>KM npoiiiTaMnoBaHbi 

Compart imentele: B0fl0CHa6>KeHMe m KaHariH3ai4Mfl 

Planşele: 1 7 - 0 8 - O - REAC 1 7 - 0 8 - 1 - RAC 

Beneficiar: Mf l A f l Biopo MyH.Banqb 

ISP IlaHTeneMMyK 

19,10,2017 

| Verificator de proiecte nr. 172 
| i L U Ş C E N C O V L A D I M I R 



SRL „MANOVAR" 

Licenţa seria A MMI Nr.030815 din 23.02.09 » 

RAPORT DE VERIFICARE nr.1/17 

la proiectul de execuţie 

"Azil pentru adăpostirea pisicilor si cinelor fără adăpost 

str. Ştefan cel Mare , nr.189" 

- z s Z ^ p ' Iurie Tintiuc 

m. Bălti 2017 



7 
RAPORT DE VERIFICARE nr.1/17 

la proiectul de execuţie 

"Azil pentru adăpostirea pisicilor si cinelor fără adăpost str. Ştefan cel Mare , nr.189" 

1. Beneficiar: ÎM „Biroul arhitectură şi sistematizare" 

2. Proiectant: ÎM „Biroul arhitectură şi sistematizare" m.Bălţi licenţa A M M 11 M>023955 din 02.03.07, 

Specialistul principal Nicolai Rosip Certificat Nr.1221 din 07.11.14 

3. Baza pentru proiectare: 
- sarcina pentru proiectare; 
- certificat de urbanism nr.43 din 06.02.2017 emis de Primăria m.Bălţi; 
- Avizul de racordarea Nr.315 din 17.02.17 emis de SA "RED-Nord". 

4. Date privind verificarea documentaţiei de proiect: 
Verificarea documentaţiei de proiect s-a efectuat de verificatorul: 
Iurie Tintiuc (certificat Seria 2017-VP nr.181) - Instalaţii şi reţele electrice. 

5. Date generale: 
5.1. Condiţii de amplasament 

Amplasamentul proiectat este situat în m.Bălţi, str.Stefan cel Mare, nr.189, şi constă din opt clădiri 
şi construcţii. 
Seismicitatea de calcul a amplasamentului - 7 grade. 

5.2. Instalaţii şi reţele electrice 
Puterea calculata a obiectului proiectat constituie 13.66 kW. Conform avizului de racordare Nr.315 

din 17.02-. 17 emis de SA "RED-Nord" se prevede alimentarea instalaţiei electrice după categoria a III 
de fiabilitate. Alimentarea cu energia electrică se prevede de la ID-0.4kV/ PT158CET76 prin LEAI-
0.4kV proiectată. Tensiunea reţelei de alimentare 0.4kV. Sistemul de legare la pământ şi securităţii 
electrice TN-C-S. 

6. Datele privind rezultatele verificării documentaţiei de proiect: 
In urma verificării documentaţiei de proiect sau depistat neconformităţi ce ţin de normativele 
tehnice în vigoare la compartimentul: 
- Instalaţii şi reţele electrice. 
Obiecţiile şi propunerile făcute de verificator au fost transmise proiectantului, care a operat în 
proiect modificările necesare. 
La faza finală documentaţia de proiect s-a ştampilat de verificator atestat în ordinea stabilită. 

20.10.17 

Verificator de pro 

Verificator de proiecte nr. 181 
sete TINTIUC IURIE 

Domeni i l e : C.4 


