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D E C L A R A Ţ I E 

 

   Eu, Mocanu Oleg, expert al Centrului Expertize Independente „CEXIN” S.R.L., 

studii – superioare, specialitatea – inginer-constructor, vechimea în muncă – 32 ani, 

stagiul de lucru ca expert – 22 ani, în conformitate cu art.149 CPP al RM, art.154 

CPC RM am fost instruit de către directorul centrului referitor la drepturile şi 

obligaţiile expertului prevăzute în art.88 CPP, art.154 CPC RM. 

   Despre responsabilitatea pentru refuz sau sustragerea la efectuarea expertizei, cât şi 

pentru concluzii intenţionat false, conform art.312 CP al RM am fost prevenit. 

 

24.08.2015                                                          ___________     (O. Mocanu) 

 

RAPORT  DE  CONSTATARE 

TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ   nr.599 

 

La Cererile din 12.08.2015 şi 19.08.2015 a Uniunii Avocaţilor din Republica 

Moldova, mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 53a 

 

Întocmit:„29” septembrie 2015 

 

I. PARTEA  ÎNTRODUCTIVĂ 

 

      Conform Cererilor din 12.08.2015 şi 19.08.2015 a Uniunii Avocaţilor din 

Republica Moldova, a fost solicitată efectuarea raportului de către Centrul Expertize 

Independentе „CEXIN” S.R.L., la soluţionarea căruia a pus următoarele întrebări: 

1. De apreciat valoarea de-facto a lucrărilor de construcţie şi montaj 

executate în anul 2009 de către „Galsam-Service” SRL la imobilul 

amplasat pe str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni,  53a, mun. Chişinău. 

2. De verificat în linii generale dacă lucrările executate sunt calitative şi dacă 

corespund normativelor în vigoare. 

    

  Temeiul legal pentru efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice - art.11 din 

Legea nr.1086 din 23.06.2000 cu privire la expertiza judiciară, care prevede explicit 

dreptul specialistului de a efectua de sine stătător, la cererea persoanei fizice, 

constatarea tehnico-ştiinţifică pentru explicarea unor fapte şi circumstanţe ale cauzei 

cercetate. 

Scopul executării raportului – pentru judecată şi/sau altele. 

Metode de constatare – cercetare la faţa locului a obiectului constatării, 

studierea actelor normative şi literaturii tehnico-ştiinţifice relevante obiectului 

constatării; descriere, analiză, comparaţie, generalizare. 

Cercetarea la faţa locului, cu fotografiere, a imobilului amplasat pe str. 

Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni,  53a, mun. Chişinău, a avut  loc la 24.08.2015 

în prezenţa preşedintelui Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova dnei Nina Lozan 

şi directorului „Galsam-Service” SRL dlui Ichim Eugeniu. 
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II. PARTEA DE CERCETARE 

 

La prima şi la a doua întrebare 

 

   Conform Contractului de antrepriză Nr.35-101/GS din 01.07.2009 preţul (valoarea) 

total al lucrărilor a constituit 1920000 lei, inclusiv lucrări de proiectare-cercetări şi 

executarea documentaţiei de proiect-deviz (100000 lei). Din contract şi anexa nr.1 la 

contract reiese că antreprenorul se obligă să execute următoarele lucrări: proiectare, 

coordonare cu instanţele necesare, restaurare, reconstrucţie. 

   Deja la 04.X.2010 a fost perfectat alt Contract de antrepriză sub acelaşi Nr.35-

101/GS, doar valoarea totală a lucrărilor este în „euro” şi constituie 344320,0 euro şi 

antreprenorul se obligă să execute următoarele lucrări: proiectare, coordonare cu 

instanţele necesare, expertiză şi geodezie, reconstrucţii şi construcţii a noi încăperi, 

finisare la cheie. 

 

   Din lucrări, de „Galsam-Service” SRL, au fost executate în linii generale numai 

următoarele: 

a) la proiectare, coordonare cu instanţele necesare, expertiză şi geodezie:  

 Raportul 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 

SSVEPC al MCDR al RM în noiembrie 2009; 

 Эскизный проект «Реконструкция общественного здания, 

памятника архитектуры XIX в, по улице Алехандру чел Бун, 91, 

выполненный Проектной фирмой SRL „ArhiVEP” в 2009 г.; 

 devizul de cheltuieli; 

         b)  din lucrări de construcţie şi montaj ce se văd vizual (vezi foto nr.1-11,21-28):  

 lucrări de demolare şi terasiere; 

 zidăria fundaţiilor din piatră brută; 

 fundaţii, socluri, coloane, etc. din beton armat monolit; 

 zidării din blocuri „fortan”. 

 

   Lucrările de construcţie şi montaj, executate de „Galsam-Service” SRL, la imobilul 

amplasat pe str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni,  53a, mun. Chişinău au fost 

stopate la nivelul planşeului de la parter, n-au fost conservate în modul stabilit (foto 

nr.1-10,21-28), de la şantierul în lucru n-a fost evacuat molozul de construcţie şi 

unele utilaje (10-11,21-23,25), din care cauză apele pluviale au pătruns sub fundaţia 

clădirii existente, umezind încăperile interioare din demisol, deteriorând finisarea 

interioară (vezi foto nr.12-20).  

 

   Lucrările enumerate mai sus au fost executate cu încălcarea „LEGII REPUBLICII 

MOLDOVA nr.528-V din 26.08.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţie” şi anume: 

a) fără certificatul de urbanism pentru proiectare; 
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b) fără proiectul de execuţie (schiţa de proiect şi planurile imobilului 

cercetat la cotele -3.300, 0.000, +3.600, +6.900 şi secţiunea 1-1, 

fără semnături şi ştampilă nu schimbă proiectul detailat de 

execuţie); 

c) fără autorizaţia de construire, etc. 

      

   Ca rezultat al verificării Devizului de cheltuieli şi procesului-verbal de predare a 

lucrărilor în sumă de 687067,74 lei, aprobat de investitor, sau depistat următoarele 

abateri de la devizul preliminar din 24.06.2009 („Смета (предварительная) на 

реконструкцию здания по ул. Б. Бодони, 53А (по договорным ценам на момент 

заключения контракта), от 24.06.2009 г.”) şi volume de lucrări ne executate: 

a) p.6, desfacerea pardoselelor din duşumele din schindură... – 825 lei; 

b) p.11, tencuieli exterioare driscuite... – 1305,30 lei; 

c) p.12, prepararea mortarelor pentru tencuieli... – 3256,34 lei; 

d) p.13, demontarea elementelor de acoperiş... – 9360,00 lei; 

e) cheltuielile de regie au fost majorate, în loc de 12,0% în devizul 

preliminar sa inclus 14,5%; 

f) manopera a fost majorată de la 23,82 lei/oră până la 35,00 lei/oră (vezi 

scrisoarea informativ-normativă anexată); 

g) a fost inclus suplimentar „Lucru în condiţii limitate” – 12,5%. 

   Lucrările ascunse, ca armarea, hidroizolarea, betonarea şi altele, care vizibil nu se 

văd n-au fost verificate. 

   Valoarea lucrărilor la proiectare, coordonare cu instanţele necesare, expertiză şi 

geodezie nu poate fi verificată, deoarece lipseşte calculul, dar suma de 65275,00 lei 

cam este exagerată. 

 

   Valoarea de-facto a lucrărilor de construcţie şi montaj executate în anul 2009-2010 

de către „Galsam-Service” SRL la imobilul amplasat pe str. Mitropolit Gavriil 

Bănulescu-Bodoni,  53a, mun. Chişinău (verificării a fost supus Procesul-verbal în 

sumă de 687 067,74 lei), calculată în formularele nr.7 şi nr.3 anexate, constituie 

481 066, 55 lei sau cu 206 001,19 lei mai puţin. 

     

   Deoarece lucrările de construcţie şi montaj, executate de „Galsam-Service” SRL, la 

imobilul amplasat pe str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni,  53a, mun. Chişinău 

au fost executate cu încălcarea „LEGII REPUBLICII MOLDOVA nr.528-V din 

26.08.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie” ele nu corespund 

normativelor în vigoare. 

 

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 SSVEPC al MCDR al RM în 

noiembrie 2009. 
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2. Эскизный проект «Реконструкция общественного здания, памятника 

архитектуры XIX в, по улице Алехандру чел Бун, 91, выполненный 

Проектной фирмой SRL „ArhiVEP” в 2009 г. 

3. Copia Planurilor imobilului cercetat la cotele -3.300, 0.000, +3.600, +6.900 şi 

secţiunea 1-1, fără semnături şi ştampilă. 

4. Copia Contractului de antrepriză Nr.35-101/GS din 01.07.2009. 

5. Copia „Смета (предварительная) на реконструкцию здания по ул. Б. 

Бодони, 53А (по договорным ценам на момент заключения контракта), от 

24.06.2009 г. 

6. Copia Contractului de antrepriză Nr.35-101/GS din 04.X.2009. 

7. Copia Devizelor de cheltuieli şi proceselor-verbale de predare a lucrărilor în 

sume de 687067,74 lei aprobate de investitor şi 275350 lei fără aprobare. 

8. LEGEA REPUBLICII MOLDOVA cu privire la expertiza judiciară, constatările 

tehnico-ştiinţifice şi medico-legale nr.1086-XIV din 23.06.2000. 

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

antreprenoriat şi întreprinderi. 

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

răspundere limitată. 

11.  LEGEA REPUBLICII MOLDOVA nr.528-V din 26.08.2010 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţie. 

12.  Instrucţiunelor CPL.01.01-2001, CPL.01.02-2000, CPL.01.03-2000, 

CPL.01.04-2000 şi CPL.01.05-2001 elaborate de Ministerul Ecologiei, 

Construcţiei şi Dezvoltării Teritoriului al RM.  

13.  Scrisoarea informative-normativă “Cu privire la determinarea valorii 

obiectivelor de construcţii începând cu 01 mai 2010. 

14.  Normele şi regulile în construcţie şi altele.  

 

III. C O N C L U Z I E 

 

La prima şi la a doua întrebare 

 

   Din lucrări, de „Galsam-Service” SRL, au fost executate în linii generale numai 

următoarele: 

a) la proiectare, coordonare cu instanţele necesare, expertiză şi geodezie:  

 Raportul 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 

SSVEPC al MCDR al RM în noiembrie 2009; 

 Эскизный проект «Реконструкция общественного здания, 

памятника архитектуры XIX в, по улице Алехандру чел Бун, 91, 

выполненный Проектной фирмой SRL „ArhiVEP” в 2009 г.; 

 devizul de cheltuieli; 

         b)  din lucrări de construcţie şi montaj ce se văd vizual (vezi foto nr.1-11,21-28):  

 lucrări de demolare şi terasiere; 

 zidăria fundaţiilor din piatră brută; 
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 fundaţii, socluri, coloane, etc. din beton armat monolit; 

 zidării din blocuri „fortan”. 

   Lucrările de construcţie şi montaj, executate de „Galsam-Service” SRL, la imobilul 

amplasat pe str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni,  53a, mun. Chişinău au fost 

stopate la nivelul planşeului de la parter, n-au fost conservate în modul stabilit (foto 

nr.1-10,21-28), de la şantierul în lucru n-a fost evacuat molozul de construcţie şi 

unele utilaje (10-11,21-23,25), din care cauză apele pluviale au pătruns sub fundaţia 

clădirii existente, umezind încăperile interioare din demisol, deteriorând finisarea 

interioară (vezi foto nr.12-20).  

   Lucrările enumerate mai sus au fost executate cu încălcarea „LEGII REPUBLICII 

MOLDOVA nr.528-V din 26.08.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţie” şi anume: 

a) fără certificatul de urbanism pentru proiectare; 

b) fără proiectul de execuţie (schiţa de proiect şi planurile imobilului 

cercetat la cotele -3.300, 0.000, +3.600, +6.900 şi secţiunea 1-1, fără 

semnături şi ştampilă nu schimbă proiectul detailat de execuţie); 

c) fără autorizaţia de construire, etc. 

   Valoarea lucrărilor la proiectare, coordonare cu instanţele necesare, expertiză şi 

geodezie nu poate fi verificată, deoarece lipseşte calculul, dar suma de 65275,00 lei 

cam este exagerată. 

   Valoarea de-facto a lucrărilor de construcţie şi montaj executate în anul 2009-2010 

de către „Galsam-Service” SRL la imobilul amplasat pe str. Mitropolit Gavriil 

Bănulescu-Bodoni,  53a, mun. Chişinău (verificării a fost supus Procesul-verbal în 

sumă de 687 067,74 lei), calculată în formularele nr.7 şi nr.3 anexate, constituie 

481 066, 55 lei sau cu 206 001,19 lei mai puţin.     

    Deoarece lucrările de construcţie şi montaj, executate de „Galsam-Service” SRL, 

la imobilul amplasat pe str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni,  53a, mun. 

Chişinău au fost executate cu încălcarea „LEGII REPUBLICII MOLDOVA nr.528-V 

din 26.08.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie” ele nu 

corespund normativelor în vigoare. 

        

Anexe:  

1. Planşa fotografică pe 8 file. 

2. Formularele nr.7 şi nr.3, pe 6 foi. 

3. Scrisoarea informative-normativă “Cu privire la determinarea valorii 

obiectivelor de construcţii începând cu 01 mai 2010, pe 2 foi. 

 

   Expert al Centrului Expertize Independente 

„CEXIN” SRL, inginer-constructor                                                    Oleg Mocanu 
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PLANŞA  FOTOGRAFICĂ 

 

  
Foto nr.1 

 

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

  
                            Foto nr.5                                                                                Foto nr.6 
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Foto nr.7 

 

 
Foto nr.8 
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                                       Foto nr.9                                                                          Foto nr.10 

                                                                   
                                 Foto nr.11                                                                       Foto nr.12            

  
                                  Foto nr.13                                                                         Foto nr.14 
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                                   Foto nr.15                                                                        Foto nr.16 

 

  
                                 Foto nr.17                                                                Foto nr.18 
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Foto nr.19 

  
                                           Foto nr.20                                                                   Foto nr.21 



 13 

 
Foto nr.22 

  
                                    Foto nr.23                                                                      Foto nr.24  
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                                      Foto nr.25                                                               Foto nr.26 

  
                    Foto nr.27                                                                      Foto nr.28 

 

 


