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 CONCLUZIA  SPECIALISTULUI   

nr.232 

 

La Cererea din 01.03.2017 a Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova, 

 sediul: MD-2012, mun. Chişinău, str. Bucureşti, 46 

 

Întocmit: „26 iunie 2017” 

 

I. PARTEA  ÎNTRODUCTIVĂ 

 

         Prin Cererea din 01.03.2017 a Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova, sa 

solicitat efectuarea raportului de către Centrul Expertize Independentе „CEXIN” 

S.R.L., la soluţionarea căruia s-au pus următoarele întrebări:  

1. De apreciat starea tehnică a imobilului amplasat pe str. Alexandru cel Bun 

nr.91 (Mitr. G. Bănulescu-Bodoni, 53 a), mun. Chişinău. 

2. Poate fi exploatat sau nu în viitor şi este economic justificat exploatarea 

mai departe şi reparaţia capitală a imobilului cercetat. 

 

  Temeiul legal pentru efectuarea concluziei specialistului - dreptul 

specialistului de a efectua de sine stătător, la cererea persoanei fizice sau juridice, 

concluzia pentru explicarea unor fapte şi circumstanţe ale cauzei cercetate. 

 

Scopul executării raportului – la solicitare. 

Metode de constatare – cercetare la faţa locului a obiectului, studierea actelor 

normative şi literaturii tehnico-ştiinţifice relevante obiectului cercetat; descriere, 

analiză, comparaţie, generalizare. 

         Cercetarea la faţa locului a Imobilul amplasat pe adresa: mun. Chişinău, str. 

Alexandru cel Bun nr.91 (Mitr. G. Bănulescu-Bodoni, 53 a), cu fotografiere, a avut 

loc la 01.06.2017 în prezenţa reprezentantului solicitantului (vezi şi planşa 

fotografică). 

 

   Supoziţii si condiţii restrictive: 

1. Prezentul raport este veridic numai în formă integră şi în scopurile menţionate. 

2. Specialistul nu poartă răspundere pentru descrierea juridică a drepturilor asupra 

proprietăţii cercetate sau pentru întrebările legate de veridicitatea drepturilor de 

proprietate asupra obiectului cercetat. Obiectul cercetat se consideră liber de 

careva pretenţii, în afară de cele menţionate în raport. 

3. Specialistul nu este obligat să adune materiale suplimentare (fotografii, planuri, 

desene, imagini, ş.a.) referitor la bunul imobil. Toate planurile şi fotografiile din 

raport sînt incluse doar pentru a obţine o viziune despre obiect. 

4. Specialistul presupune lipsa căror-va factori ascunşi, care influenţează asupra 

obiectului, construcţiei, terenului şi nu poartă răspundere pentru existenţa acestor 

factori ascunşi, nici pentru necesitatea  stabilirii acestora. 



 3 

5. Specialistul nu este obligat să se prezinte în instanţa de judecată sau să depună 

mărturie în legătură cu lucrul efectuat, în afara de cazurile când primeşte citaţie 

oficială de la instanţa de judecată. 

6. Specialistul nu-şi asumă nici o obligaţie referitor la schimbările de ordin 

economic, juridic, sau a altor factori care pot apărea, care pot influenţa asupra 

rezultatului. 

7. Raportul conţine părerea profesională a specialistului referitor la întrebările 

abordate în raport. 

8. Specialistul nu a avut careva interes material şi lipseşte un careva interes material 

în viitor, la fel lipsesc obligaţiile suplimentare în legătură cu careva dintre părţi, ce 

au legătură cu obiectul cercetării. 

9. Analiza informaţiei, opiniile si concluziile, conţinute în acest raport, corespund 

cerinţelor standardelor. 

      

II. P A R T E A  D E  C E R C E T A R E 

 

La prima întrebare 

 

      Pentru a răspunde la întrebarea pusă la soluţionare la început dăm caracteristica 

tehnică scurtă a imobilului amplasat pe str. Alexandru cel Bun nr.91 (Mitr. G. 

Bănulescu-Bodoni, 53 a), mun. Chişinău, cu nr.cad.0100418.203.01.001, proprietate 

a Uniunii Avocaţilor di Republica Moldova (vezi şi foto anexate): 

1) după datele hărţii de seismicitate de microraionare a or. Chişinău seismicitatea 

terenului şi calculată este de 8 (opt) grade; 

2) clasa de responsabilitate a clădirii II; 

3) imobilul cercetat prezintă o construcţie capitală, strâns legată de pământ (are 

fundaţie), construită iniţial în a.1886, fiind monument de arhitectură, în două 

nivele (soclu +parter) cu dimensiunile pe plan 18,2 m x 11,2 m cu o tăietură în 

partea dreaptă de sus  cu 2,3 x 3,0 m; 

4) suprafaţa totală interioară a imobilului 247,7 m.p., inclusiv: la parter 113,1 

m.p., la demisol: 134,6 m.p.;  

5) schema constructivă a clădirii de piatră; 

     6) fundaţiile din piatră brută pe mortar de marcă joasă, grosimea 60 cm; 

     7) pereţii sunt zidiţi din blocuri de piatră calcaroasă pe mortar de marcă joasă; 

buiandrugii sunt cu cărămizi în pană; pilonii la porticurile de la întrare sunt 

executaţi din blocuri de piatră calcaroasă prelucrată; 

     8) planşeul de pod şi intermediar este executat din grinzi de lemn; 

     9) acoperişul de lemn cu pod, învelitoarea din plăci ondulate de asbestociment 

(şifer) pe şipci de lemn; 

     10) finisarea interioară şi exterioară: tencuială, vopsire, tapet, plăci de faianţă, 

plăci de gresie, pardosea de lemn; faţada principală tencuită; 

     11)  scurgerea de apă: organizată;       

          12) în a.2009 au fost executate careva lucrări de reconstrucţie de Firma “Galsam-

Service” SRL, care au fost stopate la nivelul planşeului de la parter, n-au fost 

conservate în modul stabilit (vezi foto nr.12,17-19,28-32), din care cauză apele 
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pluviale au pătruns sub fundaţia clădirii existente, umezind încăperile 

interioare din demisol, deteriorând finisarea interioară (vezi foto nr.5-11,13-

14,22,24-27,30); plus la toate aceste lucrări s-au executat fără certificat de 

urbanism pentru proiectare, fără proiect de execuţie şi fără autorizaţie de 

construire; 

          13) imobilul cercetat este conectat la reţelele centrale ca: energie electrică,                                   

apeduct, canalizare, încălzire.  

 

     Starea tehnică a imobilului cercetat de pe str. Alexandru cel Bun nr.91 (Mitr. G. 

Bănulescu-Bodoni, 53 a), mun. Chişinău, cu nr.cad.0100418.203.01.001, proprietate 

a Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova, este absolut nesatisfăcătoare şi nu 

satisface cerinţelor normelor în vigoare după criteriul durabilitatea şi 

stabilitatea (vezi şi foto anexate):  

a) clădirea este construită fără apărare antiseismică constructivă, în timpul 

exploatării clădirea a trecut prin multe cutremure de pământ din munţii 

Carpaţi, ca rezultat al acţiunilor cutremurilor de pământ în elementele 

constructive portante (fundaţii, pereţi şi planşee) sau depistat tasări, 

deformaţii şi crăpături; 

b) în timpul exploatării de circa 133 ani n-au fost executate careva măsuri 

antiseismice, de întăriri cel puţin a zidăriei; 

c) în a.2009 au fost executate careva lucrări de reconstrucţie de Firma 

“Galsam-Service” SRL, care au fost stopate la nivelul planşeului de la 

parter, n-au fost conservate în modul stabilit, din care cauză apele pluviale 

au pătruns sub fundaţia clădirii existente, umezind încăperile interioare din 

demisol, deteriorând finisarea interioară şi mai tare agravând situaţia 

existentă; sa depistat în încăperile interioare (mai ales în demisol) mucegai, 

ciupercă; în încăperile de la parter pereţii interiori sunt căptuşiţi cu plăci de 

penostirol, ce-ia ce contravine normelor sanitare şi altele (vezi foto 

nr.12,17-19,28-32); 

d) clădirea cercetată pur şi simplu fizic şi moral sa epuizat, a degradat. 

 

La a doua întrebare 

 

     Luând în vedere cele expuse mai sus, poate fi exploatat sau nu în viitor şi este 

economic justificat exploatarea mai departe şi reparaţia capitală a imobilului cercetat 

amplasat pe str. Alexandru cel Bun nr.91 (Mitr. G. Bănulescu-Bodoni, 53 a), mun. 

Chişinău, cu nr.cad.0100418.203.01.001, proprietate a Uniunii Avocaţilor di 

Republica Moldova, se poate de răspuns în modul următor: 

a) clădirea existentă, luând în vedere starea tehnică absolut 

nesatisfăcătoare, nu poate fi exploatat în viitor fără a fi reconstruită; 

b) imobilul cercetat, fiind monument de arhitectură nu poate fi supus 

demolării, dar reconstrucţia lui este foarte costisitoare, deoarece practic 

va rămâne numai faţada principală; 

c) conform ofertei comerciale din februarie 2017 a SRL „SV CONSLUX” 

valoarea de deviz minimală a lucrărilor necesare de executat pentru 
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reconstrucţia imobilului cercetat constituie circa 2,0 mln. lei, dar iniţial 

este necesară expertiza tehnică repetată a imobilului, proiectul de 

execuţie cu coordonări şi altele; suma dată poate ajunge şi la 2,5 mln. lei 

şi mai mult; 

d) nu este economic justificat exploatarea mai departe şi reparaţia capitală 

sau reconstrucţia a imobilului cercetat, una din soluţii fiind vânzarea 

imobilului. 

 

La cercetare sau folosit următoarele materiale principale şi literatură tehnică: 

1. Copia Raportului de expertiză nr.4103-12-09/T privind posibilitatea tehnică de 

reconstrucţia clădirii pe str. A. cel Bun nr.91, în or. Chişinău cu extinderea şi 

supraînalţare a etajelor suplimentare, executat de Serviciul de Stat pentru 

Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor al MCDR al RM. 

2. Copii din dosarul tehnic al imobilului cercetat, pe 5 foi. 

3. LEGEA REPUBLICII MOLDOVA nr.845 din 03.01.1992 cu privire la 

antreprenoriat şi întreprinderi. 

4. LEGEA REPUBLICII MOLDOVA nr.135 din 14.06.2007 privind societăţile cu 

răspundere limitată. 

5. LEGEA REPUBLICII MOLDOVA nr.451 din 30.07.2001 privind licenţierea 

unor genuri de activitate. 

6. Normele şi regulile în construcţie în vigoare pe teritoriul RM şi altele. 

 

III.  C O N C L U Z I I 

 

La prima întrebare 

 

       Starea tehnică a imobilului cercetat de pe str. Alexandru cel Bun nr.91 (Mitr. G. 

Bănulescu-Bodoni, 53 a), mun. Chişinău, cu nr.cad.0100418.203.01.001, proprietate 

a Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova, este absolut nesatisfăcătoare şi nu 

satisface cerinţelor normelor în vigoare după criteriul durabilitatea şi 

stabilitatea (vezi şi foto anexate):  

a) clădirea este construită fără apărare antiseismică constructivă, în timpul 

exploatării clădirea a trecut prin multe cutremure de pământ din munţii 

Carpaţi, ca rezultat al acţiunilor cutremurilor de pământ în elementele 

constructive portante (fundaţii, pereţi şi planşee) sau depistat tasări, 

deformaţii şi crăpături; 

b) în timpul exploatării de circa 133 ani n-au fost executate careva măsuri 

antiseismice, de întăriri cel puţin a zidăriei; 

c) în a.2009 au fost executate careva lucrări de reconstrucţie de Firma 

“Galsam-Service” SRL, care au fost stopate la nivelul planşeului de la 

parter, n-au fost conservate în modul stabilit, din care cauză apele pluviale 

au pătruns sub fundaţia clădirii existente, umezind încăperile interioare din 

demisol, deteriorând finisarea interioară şi mai tare agravând situaţia 

existentă; sa depistat în încăperile interioare (mai ales în demisol) mucegai, 

ciupercă; în încăperile de la parter pereţii interiori sunt căptuşiţi cu plăci de 
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penostirol, ce-ia ce contravine normelor sanitare şi altele (vezi foto 

anexate); 

d) clădirea cercetată pur şi simplu fizic şi moral sa epuizat, a degradat. 

 

La a doua întrebare 

 

           Luând în vedere cele expuse mai sus, poate fi exploatat sau nu în viitor şi este 

economic justificat exploatarea mai departe şi reparaţia capitală a imobilului cercetat 

amplasat pe str. Alexandru cel Bun nr.91 (Mitr. G. Bănulescu-Bodoni, 53 a), mun. 

Chişinău, cu nr.cad.0100418.203.01.001, proprietate a Uniunii Avocaţilor di 

Republica Moldova, se poate de răspuns în modul următor: 

a) clădirea existentă, luând în vedere starea tehnică absolut nesatisfăcătoare, 

nu poate fi exploatat în viitor fără a fi reconstruită; 

b) imobilul cercetat, fiind monument de arhitectură nu poate fi supus 

demolării, dar reconstrucţia lui este foarte costisitoare, deoarece practic va 

rămâne numai faţada principală; 

c) conform ofertei comerciale din februarie 2017 a SRL „SV CONSLUX” 

valoarea de deviz minimală a lucrărilor necesare de executat pentru 

reconstrucţia imobilului cercetat constituie circa 2,0 mln. lei, dar iniţial este 

necesară expertiza tehnică repetată a imobilului, proiectul de execuţie cu 

coordonări şi altele; suma dată poate ajunge şi la 2,5 mln. lei şi mai mult; 

d) nu este economic justificat exploatarea mai departe şi reparaţia capitală sau 

reconstrucţia a imobilului cercetat, una din soluţii fiind vânzarea imobilului. 

 

Anexe:  

1. Planşa fotografică, pe 9  file. 

2. Copii din dosarul tehnic al imobilului cercetat, pe 5 foi.  

 

Expert  al  CEI „CEXIN” S.R.L., 

inginer-constructor – specialist în  

formarea preţului lucrărilor de construcţii                                               Oleg Mocanu 
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PLANŞA FOTOGRAFICĂ 

 

 
Foto nr.1 

 

 
Foto nr.2 
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                                       Foto nr.3                                                                                         Foto nr.4 

  
                              Foto nr.5                                                                             Foto nr.6 

 
Foto nr.7 
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                                      Foto nr.8                                                                                 Foto nr.9 

  
                                  Foto nr.10                                                                                  Foto nr.11 

 
Foto nr.12 
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                                              Foto nr.13                                                                                   Foto nr.14 

 

  
                                    Foto nr.15                                                                                 Foto nr.16 
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                           Foto nr.17                                                                             Foto nr.18 

 

  
                                     Foto nr.19                                                                               Foto nr.20 

 

  
                                       Foto nr.21                                                                              Foto nr.22 
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                                                  Foto nr.23                                                                           Foto nr.24 

 

 
Foto nr.25 
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                                             Foto nr.26                                                                                   Foto nr.27 

 

 Foto nr.28 
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Foto nr.29 

 

  
                         Foto nr.30                                                                                     Foto nr.31 
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Foto nr.32 


