
10. Starea imobilului din str. București 46 

 

Sediul vechi al Uniunii Avocaților, situat pe strada Bănulescu Bodoni 53-a 

nu a fost lăsat fără atenție. Problema aceasta a fost inclusă în agenda Congresului și 

urmează să o discutăm și să decidem soarta acestui sediu.  

În ceea ce ne privește, am solicitat concluzia specialistului în construcții, au 

fost solicitate și 3 oferte privind costul reparației. Potrivit raportului prezentat de 

expertul Centrului de Expertize Independente „CEXIN” S.R.L, dl Mocanu Oleg, 

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:  

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; 

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



    Luând în vedere cele expuse mai sus, dacă poate fi exploatat sau nu în 

viitor şi este economic justificat exploatarea mai departe şi reparaţia capitală a 

imobilului ne-au 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. 

 

Toate acestea vor fi raportate de membrul Consiliului Uniunii 

Avocaților Victor Panțîru, iar în final, noi cu dvs vom decide ce avem de făcut 

în acest sens. 

 


