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privind organizarea 9i funcfionarea Direcfiei volumelor gi Costurilor
Lucririlor in Construcfie

f. Domeniul de aplicare

1' Prezentul Regulament stabileqte rnodul de exercitare de cdtre Agen!ra
pentru Supraveghere Tehnica a controlului asupra utilizlrii investiliilor
publice in construcJii.
2' Controlul asupra utilizarii investiliilor publice are drept scop
asigurarea utiliz[rii ra{ionale a investifiilor publice, respectarii nonnelor de
folosire a materialelor de construc{ie, mecanismelor de construcfie,
resurselor energetice gi comunale, corectitudinii calculelor costului lucrdrilor
de construc(ii, corespunderii volumelor fizice efective ale lucrdrilor cu cele
prevdzute in documenta{ia de proiect qi execu{ie.
3' Controlul volumelor gi valorii lucrarilor executate se efectu eazd la
obiectele de constntc{ii gi repara(ii capitale, finanfate din contul mijloacelor
bugetului de stat, bugetelor de asigurSri sociale, bugetelr:r locale, Fondului
rutier, fondurilor asigt[Srilor obligatorii de asisten{a in rnedicin6, fopdurilor
speciale, creditelor acordate cu garan{ia statului, precurn qi al rni.iloacelor
institt4iilor gi intreprinderilor de stat qi societd{ilor pe acfiuni, in capitalul
social al cirora partea preponderentd o constituie cota statului.
4' Controlul volumelor gi valorii lucrarilor se efectueazd la obiectele de
construc{ie nou5, de extindere, reconstruc{ie, reinzestrare tehnicd, repara(ie
capitala 9i curent5, restaurare, de creare a infrastructurii ingineregti gi de
transport qi de amenajare complexl a teritoriilor (in continuar e - obiectele tle
construclie si reparalie). Sint supuse controlului gi mijloacele alocate pentru
procurarea utilajului, maginilor gi inventarului, care nu sint prevdzute in
documenta{ia de deviz.
5' Controlul volumelor lucrdrilor qi valorii construc(ierL in pre(urr curente
se efectueazd in mod obligatoriu in faza de recepfie a construc(iilor
(ltrcr5rilor). in faza de executare a construc{iei (lucrrrilor) controlul
volumelor qi costului lucrarilor poate fi efectuat la solic itarea Organului
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nafional de dirijare in construc{ir, Ministerului Finan{elor, organelor de drept
gi Cu(ii de Conturi.

II: Funcfiile de bazd
la exercitarea controrurui vorumeror pi varorii lucrrriror

de construcfie a obiectelor

6. La efectuarea controlului volumelor
construcfie a obiectelor, Agenlia pentru
urmltoarele functii de bazd:

Iucr[rilor gi valorii lucrlrilor de
Supraveghere Tehnicl exercitd

a) elaboreazdplanurile de control referitor la obiectele de construc(ii
gi repara{ii capitale, prevdzute in Legea bugetr.rlui de stat pe a,ul
respectiv;

b) inainteazd propuneri privind componenta comisiilor comLrne
pentru efectuarea controalelor,

c) controleazd volumele qi costul lucrarilor de construclii-rnontai;
d) solu{ioneazi problemele apdrute pe parcursul exercitarii

controalelor qi la finalizarea acestora;
e) organiz eazd activitatea comisiei gi reprezentan{ilor organizafiilor

implicate in efectuarea controlului;
f) asigurd din punct de vedere metodologic gi normativ controLrl

respectiv.

III. Modul de exercitare a controlului volumelor gi valorii
lucrlrilor de construcfie a obiectelor

8' Controlul volumelor gi costului lucririlor de construc{ii-montaj se
efectueazi diferen(iat, in func(ie de forma contractului de antreprizd, ilcheiat
prin negociere sau drept rezultat al licitaliei. La obiectele linanfate din contul
mijloacelor proprii qi celor asirnilate ale societa(ilor econornice, precum gi
din contul imprumuturilor bancare, controlul volurnelor se executa la
solicitare, in bazaunei pldtri contractuale.

9' Controlul volumelor gi costului lucrarilor de construcfii-monta-y
insereazr controlul documentar, controlul prin rnasurarea instrurnentala alucrf,rilor executate de facto gi compararea cu datele documentelor de
execu(ie a lucrarilor, identifi carea neconformitalilor depistate privind
aplicarea nonnelor de utilizare a materialelor de construc:{ie gi a resurselor
energetice qi comunale, aplicarea corect6 a metodologiei de calcul al costului



lucririlor de construc(ii-rnontaj, abaterilor
identificarea cheltuielilor antreprenorului
justificate prin calculele respective.

9' controlul volurnelor lucrrrilor ascunse se efectueazr conform desenelor
de execulie qi actelor de recepfie a lucrarilor ascLlnse.

10'controlul volumelor lucrdrilor executate in regie proprie se efectueazd
in mod similar.

ll'Despre controrul pranificat Agenlia pentru supraveghere Tehnicl
informeazr investitorul qi organizalra de antreprizd care efec tueazd
construc{ia obiectului qi solicita desemnarea reprezentan(ilor sdi
pentru participare la control.

12. Absen(a nemotivatd a repreze,tan(iror i,vestitorurui
de antreprizd la executarea controlului nu constituie
neexecutarea sall aminarea acestuia.

13' Pentru efectuarea controlului volurnelor lucriirilor gi valorii de
construc(ie a obiectelor investitorul prezinti in mod obligatoriu:

a) datele principale ale obiectului de construcfie sau repara{ie: denurnirea,
amplasarea obiectului (construcliei), denumirea investitorului gi
organiza\iilor de antreprizd irnplicate in efectuarea lucrdrilor, adresa juridica
qi codul fiscal, telefoanele de contact;

b) documenta{ia de proiect qi deviz, verificata
stabilit;

c) deciziile privind rezultatele licitaliei qi contractul de aptreprizit a
lucrrrilor gi acordurile adifionale, care au fost incheiate drept rezultat al
licitaliei, examinirii ofertelor de prefuri sau achizitriei dintr-o singlra sursd;

d) indicatorii de valoare a obiectului (construc{iei) - valoarea totala de
deviz, valoarea lucrarilor de construc(ii-montaj, valoarea lucr6rilor de
antr eprizlt, condiliile de fi nan \ar e a ob iect ul u i ( l u crari l or) ;

e) procesele-verbale de predare-recep(ie a lucrf,rilor executate gi registrul
de evidenfi a lucrarilor executate;

f) procesele-verbale pentru lucr[rile ascunse
Lista documentelor qi datelor indicate mai sus poate fi cornpletatd,

reiegind din specificul obiectului de construc{ie sau reparaqie.

Controlul documentar

13' Controlul documentar la obiectul (lucrarile) de construc(ie, pentru care
contractul de antreprizd a lucrdrilor a fost incheiat drept reztiltatal licitaliei,

de la docurnenta{ra de protect,
(investitorului) care nu sint

gi organizaliei

temei pentru

gi aprobatd in rnodul



prevede:

a) existen(a contractului de antreprizd gi acordurilor adilionale;
b) existenfa docurnenta{iei de deviz a beneficiarului gi a ofertei

a antreprenorului, aprobate in modul stabilit;
de pre(uri

c) respectarea legislaliei la stabilirea valorii obiectului (lucrarilor),
existenta deciziei grupului de lucru privind rezultatele licitaliei pentru
contractul de anffeprizir;

d) corespunderea volumelor gi valorilor lucririlor achitate sau prezentate
spre achitare cu datele documentaliei de proiect-deviz sau cu lista volurnelor
lucririlor, coordonate cu investitorul, la obiectele la care nu a fost intocrniu
documenta(ia de devrz;

e) corespunderea valorii lucrf,rilor executate cu
contractul de antreprizd;

valoarea specificata in

f) corectitudinea completlrii lunare a registrului de eviden@ a lucrarilor
executate;

g) existenfa documenta{iei de eviden(a primard qi contabild a resurselor
consumate.

14' Suplimentar la cele men{ionate la pct. 12 al prezentului Regularnent,
controlul documentar la obiectele (lucririle), ale ciror contracte de
antreprizd, a fost incheiat prin negociere, prevede.
a) corectitudinea detenninlrii valorii de deviz a construcfiei gi
respectarea cerin{elor actelor normative cu privire la fonnarea prefurilor in
construc{ie;

b) corectitudinea completarii lunare a registrului de evidenp a lucrf,rilor
executate,

c) confirmarea articolelor gi cheltuielilor care formeazdvaloarea lucrdrilor
executate cu actele normative qi datele documentelor pnmare gr evide,lei
contabile;

d) corectitudinea determin[rii mijloacelor pentru organizarea
men{inerea serviciului investitorului, executarea lucrarilor de
cercetare gi alte cheltuieli.

15. La aceasti etapd se testeazd
care au avut loc la:

exagerdrile valorir lucrarilor executate,

a) detenninarea sau aplicarea incore ctd aprefurilor de deviz gi a pre(u,lor
unitare, a cotelor cheltuielilor de regie, a beneficiului de deviz ii a alto,
cheltuieli;

b) erorile aritmetice adrnise in calcule;
c) executarea lucrdrilor gi a cheltuielilor neprev dzute in documenta{ia de
proiect gi deviz;

construc(iei,

proiectare-



d) eliminarea defectelor lucrdrilor executate.
16. corectitudinea achitarii lucrdrilor executate se confinnd

a) corespunderii volumelor Iucrarilor executate cll

prin controlul:
desenele qi

specificafiile de lucru,
b) corespunderii listei lucrarilor gi volumelor, coordonate cu investitorul,

la obiectele la care nu a fost intocrnitd documenta{ia de deviz;
c) existen(ei gi corectitudinii intocmirii catalogului de preluri unitare

pentru fiecare obiect (in cazul aplicarii pre{uriror unitare);
d) corectitudinii aplicarii unitelilor de mdsurare, nonnelor de deviz al

resurselor, pre{urilor de deviz gi tarifelor pentru resurse qi servicii
Concornitent se verifica existenla gi corectitudinea intocrnirii calcula(iilor
prelurilor de deviz la resursele rnateriale, calculaliilor cheltuielilor de
transport 9i de exploatare a maginilor de construcfie, detenninarea valorir
unui om-or5 de manoperd a muncitorilor-constructori ;

e) corectitudinii trecerii la cheltuieli a rnaterialelor qi articolelor,
corespunderii indicatorilor de forma M 29 cu datele evidenlei primare a
materialelor achiziJionate.

17. Indiferent de modul de incheiere a contractului, la prima etap6 se
verificd autenticitatea 9i justificarea volumelor lucririlor executate, achitate
sau prezentate pentru platd, gi datelor actelor primare qi de eyiden{d
contabili' carejustific5 cheltuielile reale ale antreprenorul ui (investitorul ui ).

18. Se identifica toate incllcarile admise in actele de recep{ie a lucra.lor
executate 9i alte acte de determinare a valorii de deviz a construc{iei prin
metoda de resurse. Totodat5, toate cheltuielile antreprenorului
(investitonrlui), care nu sint justificate prin calcule respective (bazate pe
datele eviden{ei primare gi contabile) se califica ca fiind exagerari ale
valorilor lucrdrilor. Exagerf,rile depistate se indicd in procesul-verbal de
control qi se prezintd spre re{inere (excludere), cu aplicarea sanc(iunilor
economice respective.

controlul lucrrrilor executate la obiectul de construcfie

19 ' La etapa controlului lucrarilor executate la obiectul de constr-uc{ie,
indiferent de metoda de incheiere a contractului, controlul volurnelor gi
valorii lucrlrilor de constrr.rc{ie gi repara(ie executate se efectueaza prin
mdsurarea instrumentala efectivl qi cornpararea cu datele de eviden(a a
lucrrrilor executate la organizalia de antrepriza gi cu datele indicate in
documenta{ia de proiect qi deviz.



20' corectittrdinea achitarii lucrarilor executate sau prezentate spreachitare, a cdror mdsurare este imposibilfi se confirmi prin controlur
corespunderii volumelor lucr[rilor executate cu desenele de execulie gi cuspecificafiile din proiect.

2l ' controrul volumelor lucririlor ascunse (funda(iile, construc(iapardoselilor, drumurire auto, conducte etc.) se efectueazd c'nfonnproceselor-verbale de recepfie a lucrarilor ascurrse. i, cazulrior., ,, obiect aacestor acte, volumele lucrrrrlor executate se calcule azd, cotrforrn deserrelor
de execu{ie, iar dacd este necesar (controlul adincirnii funda{iei, numarul destraturi ale materialului de izolalie a invelitorilor, grosirnea stratului-talpa
sub pardoseli etc.), controlorii au dreptul sd solicite de la executant
deschiderea lucrlrilor.

22' h perioada de iarna controlul volumelor lucrarilor de construc{ie adrumurilor auto qi arnenajiriror acoperite cu zdpaditnll se efectueazd.

Exagerlri ale costului gi volumelor lucrlrilor

23' se considerd exagerare a costului qi volumelor lucrrrilor deconstruc{ii-montaj:

a) lucririle executate la alte obiecte din contul obiectului controlat;
b) supraconsumul rnaterialelor de construcfie, resurselor energetice gi altorresurse in cornpara{ie cu normele de consllm gi desenele de execu{ie;
c) materialele gi articolele furnizate la obiectul de construcfie, care nu allfost utilizate;

d) lucririle complexe la care nu au fost executate toate opera{iile, pentru
care este stabilit pre{ul unitar;
d) lucrarile neexecutate, prevrzute de proiect, incluse in costul obiectului
pr ezentat spre recep{ie ;

e) diferenfa intre costul materialelor, prevf,zute de deviz, gi cerorutilizate, dacd costul ultimelor este mai mare;
0 lucrarile de instarare a utirajului, regrare gi ajustare, daca ripsescprobele de montare gi incercare (i. gol sau sub sarcina, dupa caz);g) lucririle executate la un nivel scdzut al calitatrii, cu rebut sau cuabateri de la solufiile de proiect;
h) diferen{a intre cheltuielile de
Iucrdri decorativ-artistice gi rnobila
de cheltuieli.

inzestrare a obiectelor de construcfie cu
costisitoare gi cele prevdzute in dev,izul

intocmirea gi aprobarea documentelor de control



24. Controlul trtilizarii investiliilor publice se finalizeazd cu intocmirea
procesului-verbal de control gi borderoului de recalculare a costului
lucrlrilor executate potrivit formularelor, aprobate de Organul nafional de
dirijare m consffucfii,

25. Documentele de control se intocmesc in 3 exemplare (pentru organul
de control, investitor gi antreprenor), iar la obiectele al cdror construc{ie se
efectueaza prin metoda de regie proprie - in 2 exernprare.

La fixarea exagerdrilor volumelor gi valorii lucrdnlor executate numlrul
de exemplare se majoreazl cu doud (cite unul pentru organele cornpetente gi

Serviciul Fiscal de Stat).

26. in procesul-verbal de control se menlioneazd perioada executlrii
lucrf,rilor, sumele investiliilor verificate, costul real al lucrdrilor executate gi
suma exagerdrilor depistate.

in borderoul de recalculare, anexat la procesul-verbal de control, se includ
neconformitdtile depistate in unna verificlrii volumelor de lucrdri qi
recalcul[rii lucririlor din procesele-verbale de recep(ie. Valoarea utilajului gi
a inventarului se calculeazl conform datelor investitorului (actele de plata),
iar cantitatea 9i componen{a lui - confonn documenta(iei de proiect gi deviz

27. Procesul-verbal de control cu borderoul de recalculare a costului
lucrlrilor executate este semnat de cdtre inspectonrl Agen!iei pcntrLr
Supraveghere Tehnica (membrii cornisiei) care a efectuat controlul,
reprezentan(ii antreprenorului gi investitorului. Borderourile generale ale
lucrdrilor achitate (prezentate pentru achitare) sint semnate pind la inceperea
controlului de verificare.

28. Dacd reprezentantul antreprenorului gi/sau al investitorr-rlui nu s-a
prezentat neintemeiat Ia obiect, controlul (mdsurarea volumelor lucrdrrlor
executate) se efectueazd?n lipsa lor gi actul de control este semnat numai de
controlori.

Investitorului qi antreprenorului i se transrnite (inrnineaza) sas i se
expediazi prin poqtd, in termen de trei zile, cu notarea dater in procesul-
verbal, cite un exernplar al procesului-verbal de control cu borderoul de
recalculare a valorii h"rcririlor executate.

29. Antreprenorul gi investitorul au Ia dispozifie cinci zile pentru a lua
cunogtinfi de rezultatele controlului gi a prezenta obiectriile qi explicaliile de
rigoare.

30. in cazul dezacordului procesul-verbal deJU' ul sazut oezacoroulul cu procesul-verbal de control, antreprenorul
(investitonrl) are dreptul de a-r contesta, ?n scris, qeftrlui Agenfiei pentru



Supraveghere Tehnic[ sau Organului na(ional de dirgare in construcfii, in

prezentului Regulament, rezultatele controlului se considerd acceptate qi se
prezinti geftilui Agenliei pentru supraveghere Tehnica spre aprobare.

32. Documentele de control se aprobd intr-un
de la expirarea termenului de cinci zile,
(investitorului) pentru contestarea lor.

Prezentarea de citre antreprenor (investitor) a contestdrii documentelor de
control nu prezintr ternei pentru suspendarea aplicarii sanc(iunilor.

33. inregistrarea controalelor se efectueazl in registrele de eviden(I a
controalelor gi a rezultatelor lor, care se pastreazd in cadrul Agenliei.

VI. Examinarea materialelor de control gi

aplicarea sancfiunilor

34' Dupd aprobarea procesului-verbal de control qeful Agenliei pentru
Supraveghere Tehnica adoptS, in cazvl depistarii exagerdrilor volumelor qi
valorii lucrlrilor executate , decizia privind incasarea la bugetul de stat a
sumelor ob[inute de antreprenor nelegitim de la exagerarea volumelor gi a
valorii lucririlor executate.

35' Sumele exagerate depistate in unna controlului investi{iilor publice
gi amenzile se varsa in buget.

36'Dacd, in urma controlului, s-a constatat ca mijloacele br-rgetului public
au fost folosite in alte scopuri decit in cele in care au fost destinate, pentru
constructia gi reparafia capitald a obiectelor, aceste mijloace se incasea zir la
buget cu aplicarea sanc{iunilor respective.

37 'Dacd organizalia de antreprizit a comis pe parcursul unui an mai mult
de doud incdlcrri la determinarea tncorectr a volumelor gi valorri lucririlor
executate, Agenlia pentru Supraveghere Tehnica inainteazd propuneri
laorganul de licenfiere, in modul stabilit, privind retragerea licen(ei de
activitate.

38' Dac5, in urma exercitarii controalelor volumelor gi costului lucrarilor
executate, s-au depistat plali ilicite ale salariilor, prerniilor, cheltuieli
supranormative ale materialelor de construc{ie sau alte incalcari ce au cauzat
pagube esen(iale intereselor de stat ale Republicii Moldova, documentele de
control, cu calculele respective, se transmit, prin decizia gefurgi Agenliei

termen de cinci zile din ziua primirii
31. Dupd expirarea termenului

acestuia.

prevdzut la punctele 29 sau 30 ale

termen de doua slptamini
prevazut antreprenorului



pentru supraveghere Tehnic6, organeror cornpetente, in tennen de doua
siptamini din ziua aprobarii lor, la locul de regedir\ir a organiza[rei care a
adrnis aceste incalcari.


