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CONŢINUTUL-CADRU AL DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE 
INTERVENŢII – HG 907/2016 
 
 

ANEXA nr. 5: 
PROIECTANT 
S.C. RAY CONSULTING S.R.L. 
(denumirea persoanei juridice şi datele de identificare) 
Craiova,Str Campia Islaz, nr. 32B 
CIF:RO14591403 
Numar de inregistare In Registrul Comertului:J16/347/2002 
Cod CAEN 7111 – activitati de arhitectura, 7112 – activitati de inginerie si 
consultanta tehnica legate de acestea 
DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE a lucrărilor de intervenţii 
- conţinut-cadru1) - 

(A)PIESE SCRISE 
1.Informaţii generale privind obiectivul de Investiţii 

1.1.Denumirea obiectivului de investiţii 
MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PENTRU 

INVATAMANTUL PROFESIONAL LA LICEUL TEHNOLOGIC DIMITRIE FILISANU-
MODERNIZARE SCOALA PROFESIONALA P+1, POR 2014-2020, AXA 10"  
 
 
1.2.Ordonator principal de credite/investitor 
Primaria Orasului FILIASI prin Gheorghe Ilie Costelus pentru Liceul Tehnologic 
Dimitrie Filisanu 
 
1.3.Ordonator de credite (secundar/terţiar) 
 
1.4.Beneficiarul investiţiei 
Primaria Orasului FILIASI prin Gheorghe Ilie Costelus pentru Liceul Tehnologic 
Dimitrie Filisanu  
1.5.Elaboratorul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie 
 
S.C. RAY CONSULTING S.R.L. 
(denumirea persoanei juridice şi datele de identificare) 
Craiova,Str Campia Islaz, nr. 32B 
CIF:RO14591403 
Numar de inregistare In Registrul Comertului:J16/347/2002 
Cod CAEN 7111 – activitati de arhitectura, 7112 – activitati de inginerie si 
consultanta tehnica legate de acestea 
 

2.Situaţia existentă şi necesitatea realizării lucrărilor de Intervenţii 
2.1.Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, 
structuri instituţionale şi financiare 
 

Filiași este un oraș în județul Dolj, Oltenia, România, format din localitatea 
componentă Filiași (reședința), și din 
satele Almăjel, Bâlta, Braniște, Fratoștița, Răcarii de Sus și Uscăci.Este un vechi târg 
comercial, devenit mai târziu oraș și un important nod feroviar și rutier al Olteniei. 



5 | P a g e  
 

Pe teritoriul orașului descoperirile arheologice au scos la iveală ceramică 
aparținând renumitei culturi de Coțofeni din epoca bronzului, precum și Tezaurul de 
la Filiași, care conține dinari de Friesach și Corinthia din secolul al XIII-lea. Prima 
atestare a numelui localității datează de la 1 ianuarie 1573. 

O însemnată familie de boieri, pe nume Filișanu, și-a lăsat amprenta pe istoria 
orașului pe o perioadă de 400 de ani. 

În anul 1906 Dimitrie Filișanul, cel prin care s-a stins ultimul descendent al 
neamului de boieri, ctitorește un splendid edificiu ce va dăinui sub denumirea de 
"Capela Filișanului". 

Preocupările boierilor Filișani nu s-au materializat numai pe plan spiritual, ci și 
în domeniul social, dovedind grija lor față de oamenii săraci, ctitoriile lor fiind 
destinate în mare parte acestora. Dintre acestea, cea mai de seamă este Spitalul 
Filișanilor și două cișmele pentru apă, una în satul Balta, iar alta în Filiași, situată la 
"Hanul Mare". 

În anul 1935 învățătorul Nicolae Mitea dă viață unui alt lăcaș de referință din 
istoria orașului: Biblioteca Poporului, actualmente Biblioteca Orășenească "Anton 
Pann". 
O altă importantă realizare pentru Orașul Filiași a avut loc în jurul anului 1955, când 
primarul (președintele) din acea vreme, Ștefan Moraru, a introdus pentru prima dată 
electricitate pe toate străzile și iluminat stradal pe toate arterele principale, acesta 
extinzându-se în tot orasul în următorii ani. 
O altă mare realizare a primarului Ștefan Moraru a fost amenajarea străzilor din 
orașul Filiași, acestea fiind pavate cu piatră cubică începând cu anul 1960, tot sub 
conducerea lui Ștefan Moraru în Filiași s-a introdus prima rețea de canalizare și apă 
potabilă ce acoperea zona centrală a Filiașiului. În jurul aniilor 1958-1963, sub 
ocârmuirea primarului Ștefan Moraru s-a amenajat primul centru de agrement și 
relaxare la Hanul Mare, zona celor 3 lacuri, existând posibilitate și condiții foarte bune 
pentru pescuit, iar la sfârșitul săptămânii se deschidea debarcaderul fiecare cetățean 
având posibilitatea de a se relaxa vâslind. Casa de Cultură împreună cu Grădina de 
Vară au fost construite în jurul anului 1954 aici se țineau balurile de săptămână, se 
proiectau filme și spectacole. Ștefan Moraru a rămas și rămâne în istoria Filiașiului 
unul dintre primarii care au pus piatra de temelie Filiașiului de astăzi. 

Tot sub ocârmuirea lui Ștefan Moraru s-a construit actuala piață și Hala 
orașului. În jurul anului 1967 Ștefan Moraru a pus piatra de temelie a Fabricii de 
Pâine, a Restaurantului Jiul și Grădinii de Vară din spatele acesteia. Omul Ștefan 
Moraru a fost singurul care a schimbat fața comunei Filiași iar în anul 1968, în luna 
mai, Filiașiul sub Ștefan Moraru a primit rangul de oraș. 

 
 

2.2.Analiza situaţiei existente şi identificarea necesităţilor şi a deficienţelor 

Constructia analizata este o constructie  realizata in  anii 1978 conform unui 
proiect care nu a putut fi consultat. Normele de proiectare in vigoare in perioada 
realizarii cladirii erau reprezentate de Normativul P 13/70. Pe parcursul existentei 
cladirii s-au realizat doar lucrari de intretinere curenta care nu au afectat structura de 
rezistenta a cladirii 

Constructia  analizata se afla situata in zona de hazard seismic caracterizata 
de valorile ag =0,20 g si Tc = 0,7 sec. in conformitate cu zonarea seismica din P 100-
1/2013 cu interval mediu de recurenta de 225 ani.  
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Constructia  analizata se afla situata in zona de hazard seismic caracterizata 
de valorile ag =0,20 g si Tc = 0,7 sec. in conformitate cu zonarea seismica din 
Normativul P 100-1/2013 cu interval mediu de recurenta de 225 ani.  

Din punct de vedere al incarcarilor din zapada, conform CR 1-1-3-2012 - Cod 
de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor, amplasamentul se 
afla in zona cu s0,k = 2 kN/mp (IMR=50ani).  

Din punct de vedere al incarcarilor din vant, conform «Cod de proiectare. 
Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor», indicativ  CR 1-1-4-2012,  
presiunea de referinta a vantului este  qb = 0.4 kPa. 

Adancimea maxima de inghet h = – 0,80 ... 0,90 m., conform STAS 6054/77; 

 Informatiile privitoare la alcatuirea constructiei s-au colectat  prin examinarea 
vizuala de detaliu si de ansamblu realizata cu ocazia vizitei efectuate in prezanta 
proprietarilor in data de 27.10.2017, ocazie cu care s-a realizat releveul extins al 
tuturor nivelelor cladirii si documentarul foto, pe baza proiectarii simulate conform 
practicii de proiectare din perioada realizarii constructiei - anii 1978 – Normativul P 
13/70 - precum si din informatiile puse la dispozitie de catre personalul de 
exploatare, rezultand urmatoarele informatii generale privind constructia: 

- perioada executiei: anii 1978                                                                                                              
- numarul de niveluri: 2                                                                                                                         
- forma si dimensiunile in plan: vezi releveul anexat                                                                          
- forma si dimensiunile in elevatie: Hparter = 3,50 m, Hetaj = 3.38 m, Hmax = 8,70 
m                                                                                                   - tipul structurii : 
pereti  structurali de inchidere si de compartimentare din zidarie de caramida 
confinata                                                                                                                      - 
tipul si materialele planseelor: planseu din placi si grinzi de beton armat                                        
- natura terenului de fundare: pamanturi argiloase fara sensibilitate la umezire si 
fara contractii mari                                                                                                                
- tipul si materialele fundatiilor: directe, de tipul continui din beton si beton armat 
pentru peretii structurali de zidarie de caramida. amplasate la cca. 1,00 m adancime 
fata de cota terenului amenajat avand amplasare si alcatuire corespunzatoare.                   
- tipul si materialele finisajelor si decoratiilor exterioare: tencuiala cu mortar de var-
ciment si vopsitorii de exterior. Nu sunt elemente decorative grele ancorate de 
fatada                                                                                                                                                   
- tipul si materialele acoperisului: sarpanta din lemn                                                                          
- vecinatati, alipiri la calcan: cladirea, in ansamblul sau, nu are alipire la calcan.  

 
2.3.Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice 
 Prin acest proiect se doreste atingerea urmatoarelor obiective : 
 

- Imbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie, a dotării şcolilor, pentru 
asigurarea unui proces educaţional la standarde europene şi a creşterii participării 
populaţiei şcolare la procesul educational, totodata participand la atingerea 
obiectivelor orizontale în domeniul egalităţii de şanse, protejarea mediului si 
dezvoltare durabila.    

 
- Modernizarea si reabilitarea cladirii prin recompartimentari, refaceri tencuieli, 

izolatii, refacere acoperis, refacere sistem incalzire si electric. 
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- Reabilitare termica – placarea zidurilor exterioare cu vata minerala bazaltica 
10cm, placarea soclului cu polistiren extrudat 5cm; placarea planseului peste 
etaj cu vata minerala bazaltica 20cm;  

- Hidroizolarea fundatiilor si refacerea trotuarelor perimetrale cu o panta de 
minim 2%. 

- Compartimentari interioare pe structura usoara-gipscarton si PVC; 
- Desfiintarea cosurilor de fum; 
- Inlocuirea instalatiilor electrice si sanitare si propunerea instalatiei termice si a 

instalatiei de semnalizare si alarmare. 
- Inlocuirea tamplariei interioare si exterioare; 
- Inlocuirea sarpantei din lemn si a invelitorii cu invelitoare din tigla ceramica;  
- Inlocuirea finisajelor interioare si exterioare – finisaj pardoseli, pereti, tavane; 

treptele si podestele din zona de acces in cladire vor fi refacute; 
- Accesul pentru elevi va fi prevazut cu o rampa pentru persoane cu dizabilitati 

– panta 8%.; pentru accesul persoanelor cu dizabilitati la etaj va fi prevazuta o 
platforma inclinata pentru scari-elevator; la exterior se vor amenaja alei 
pietonale in incinta cu panta maxima =8% in conformitate cu NP 051/2012 
privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale 
persoanelor cu handicap. 

 
3.Descrierea construcţiei existente 

 
Toate informatiile referitoare la alcatuirea elementelor structurale din spatiul 

analizat au putut fi verificate atat prin constatare directa si prin practicarea de 
sondaje locale, cat si prin realizarea unui releveu extins al cladirii. Analiza cladirii  
s-a facut pe baza informatiilor puse la dispozitie de beneficiar, a releveului 
extins intocmit, a sondajelor realizate pe teren precum si pe baza proiectarii 
simulate in conformitate cu normele tehnice de proiectare valabile la data realizarii 
cladirii –    anii 1978 – P 13/70 - toate aceste informatii corelandu-se pentru a se 
putea verifica alcatuirea structurala a cladirii si pentru a se putea lua masurile 
necesare in vederea modernizarii cladirii in concordanta cu starea ei si dorintele 
beneficiarului. Masuratorile necesare intocmirii releveului extins, examinarea 
vizuala, sondajele locale si documentarul foto s-au realizat cu ocazia vizitei facute 
in date de 20.10.2017, in prezenta beneficiarului, a proiectantului general si a 
proiectantului structurii de rezistenta. De interes pentru expertiza sunt : 
-degradarea zidariilor din sarcini neseismice: nu sunt degradari provenite din 
ascensiunea capilara a apei sau efecte de inghet-dezghet. Nu exista degradari 
produse de explozii, incendii, etc. 
-degradarea planseelor: nu exista  
-cedarea terenului de fundare: nu exista tasarea diferentiata a fundatiilor 
provocate de procedee incorecte de fundare (vezi documentarul foto).   
-afectarea structurii din actiuni seismice: exista posibile fisuri caracteristice 
produse de sarcinile seismice generate de cutremurele din anii 1986 si 1990 
care in prezent sunt acoperite de finisaje 
              Terenul pe care este amplasata constructia analizata este paln si alcatuit din 
argila prafoasa plastic vartoasa,  fara sensibilitate la umezire si fara contractii 
mari. De asemenea nu se observa scurgeri de apa masive din instalatiile de apa 
si canalizare existente in zona. 

Construcţia existenta C1-regim de inaltime P+1 – Scoala profesionala  are  
urmatoarele spaţii funcţionale şi suprafeţe utile: 
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 Parter 
 - 1-Centrala termica(S = 15,19 mp); 

- 2-Hol (S = 5,93 mp); 
- 3-Birou(S =9,04 mp); 
- 4-Hol (S = 5,85 mp); 
- 5-Hol (S = 9,57 mp); 
- 6-Sala clasa (S = 49,09 mp); 
- 7-Sala clasa (S = 48,91 mp); 
- 8-Sala clasa (S = 49,48 mp); 
- 9-Sala clasa (S = 49,09 mp); 
- 10-Hol (S = 4,10mp); 
- 11-Hol (S = 87,23 mp); 
- 12-Vestiar (S = 6,63 mp); 
- 13-Grup sanitar (S = 9,98 mp); 
- 14-Hol (S = 3,59 mp); 
- 15-WC (S = 1,03 mp); 
- 16-Spalator (S = 1,97mp); 
- 17-Hol (S = 26,20 mp); 
- 18-Anticamera (S = 11,87 mp); 
- 19-Hol (S = 4,66 mp); 
- 20-Sala de clasa (S = 66,99 mp); 
- 21-Hol (S = 18,20 mp); 
- Casa scarii (S = 14,79 mp); 
 
Sutila parter= 499,39mp 
Spaţiile interioare au înalţime liberă de 3,29m. 
 
Etaj 

 - 1-Sala de clasa(S = 32,86 mp); 
- 2-Birou (S = 8,81 mp); 
- 3-Hol(S =13,50 mp); 
- 4-Sala de clasa (S = 49,32 mp); 
- 5-Sala de clasa (S = 49,08 mp); 
- 6-Sala clasa (S = 49,08 mp); 
- 7-Sala clasa (S = 49,26 mp); 
- 8-Hol (S = 82,93 mp); 
- 9-Hol (S = 24,16 mp); 
- 10-Magazie (S = 6,45mp); 
- 11-Anticamera (S = 14,52mp); 
- 12-Sala de clasa (S = 66,40 mp); 
- 13-Birou (S =16,91 mp); 
- 14-Cancelarie (S = 16,33mp); 
- Casa scarii 1 (S = 13,09mp); 
- Casa scarii 2 (S = 12,02mp); 
 
Sutila etaj= 504,72mp 
Spaţiile interioare au înalţime liberă de 3,29m. 

 
 

3.1.Particularităţi ale amplasamentului: 
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a)descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, 
dimensiuni în plan); 
 

Terenul pe care se solicită realizarea acestei investiţii are o suprafaţă de 6325 
mp si se află situat in intravilanul localitatii Filiasi și aparține domeniului public al 
localitatii. 
 Pe teren este amplasata o constructie C1 cu destinatia scoala profesionala cu 
regimul de inaltime P+1 avand suprafata de 608.41 mp. Conform cadastrului mai 
apare o constructie C2 dar care este inexistenta pe teren. 
 Numarul cadastral al terenului este : 799 
b)relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; 
 
Terenul are ca vecinătăţi:  

- Nord – 9.40m pana la limita de proprietate Agromec SA Filiasi si 46,55m pana 
in cladire P 

− Est – 1.94m pana la limita de proprietate Scoala Ajutatoare Filiasi si 20,30m 
pana la cladire P; 

- Sud– 23.95m pana la limita de proprietate bld. Racoteanu si 37.98m pana in 
ax bld. Racoteanu; 

− Vest –6.66m pana la  limita de proprietate Agromec SA Filias si 11.26m pana 
la cladire P-locuinta. 

 
Accesul utilajelor necesare execuţiei se va face din str. Bd.Racoteanu. 
 
c)datele seismice şi climatice; 

Constructia  analizata se afla situata in zona de hazard seismic caracterizata 
de valorile ag =0,20 g si Tc = 1,0 sec. in conformitate cu zonarea seismica din P 100-
1/2013 cu interval mediu de recurenta de 225 ani.  

Din punct de vedere al incarcarilor din zapada, conform CR 1-1-3-2012 - Cod 
de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor, amplasamentul se 
afla in zona cu s0,k = 2 kN/mp (IMR=50ani). 

Din punct de vedere al incarcarilor din vant, conform «Cod de proiectare. 
Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor», indicativ  CR 1-1-4-2012,  
presiunea de referinta a vantului este  qb = 0.5 kPa. 

Adancimea maxima de inghet h = – 0,80 ... 0,90 m., conform STAS 6054/77; 

Din punct de vedere geomorfologic, orasul Filiasi este situată în cadrul marii 
unitati de relief "Câmpia Română"şi anume în subunitatea sudică numită "Câmpia 
Romanati". 

 
Clima apartine tipului temperat continental ,cu minime intre 5 si 20 grade Celsius si 
maxime intre 28 si 38 grade Celsius.Verile sunt in general calduroase, temperatura 
medie a lunii iulie este cuprinsa intre 220C- 230C, iar iernile sunt friguroase, media 
lunii ianuarie fiind cuprinsa intre -2°C, -3°C. Temperatura maxima absoluta s-a 
inregistrat in luna august si a atins 39°C, iar temperatura minima absoluta a fost de -
26°C si a fost in luna ianuarie. 
Precipitatiile atmosferice sunt mai abundente primavara si toamna, cantitatea de apa 
ajungand chiar la 60-80l/m2 .Verile sunt caracterízate prin seceta care nu de putine 
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ori se prelungeste pana la caderea zapezii. Iarna stratul de zapada are o durabilitate 
de 60-70 de zile si o grosime medie de 15-20cm. 
 

d)studii de teren: 
(i)studiu geotehnic pentru soluţia de consolidare a infrastructurii conform 
reglementărilor tehnice în vigoare; 
 
 Intru-cat lucrarile propuse sunt de modernizare si nu exista lucrari de 
fundare,extinderi, etc nu a fost cazul sa fie elaborate un studiu geotehnic. 
 
f)analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, 
inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiţia; 
 
Nu este cazul 
g)informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură 
sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; 
existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate. 
Nu este cazul 
 

3.2.Regimul juridic: 
a)natura proprietăţii sau titlul asupra construcţiei existente, inclusiv servituţi, 
drept de preempţiune; 
 Conform certificatului de urbanism nr. 71/30.03.2018 amplasamentul propus 
se afla situat in intravilanul orasului Filiasi si proprietate publica fiind inscris in 
evidenta domeniului public al orasului 
 
b)destinaţia construcţiei existente; 

Liceu tehnologic 
 
c)includerea construcţiei existente în listele monumentelor istorice, situri 
arheologice, arii naturale protejate, precum şi zonele de protecţie ale acestora 
şi în zone construite protejate, după caz; 
 
Nu este cazul. 
d)informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, 
după caz. 
Nu este cazul! 
 

3.3.Caracteristici tehnice şi parametri specifici: 
 

Constructia  analizata se afla situata in zona de hazard seismic caracterizata 
de valorile ag =0,20 g si Tc = 1,0 sec. in conformitate cu zonarea seismica din P 100-
1/2013 cu interval mediu de recurenta de 225 ani.  

Din punct de vedere al incarcarilor din zapada, conform CR 1-1-3-2012 - Cod 
de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor, amplasamentul se 
afla in zona cu s0,k = 2 kN/mp (IMR=50ani).  
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Din punct de vedere al incarcarilor din vant, conform «Cod de proiectare. 
Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor», indicativ  CR 1-1-4-2012,  
presiunea de referinta a vantului este  qb = 0.5 kPa. 

Adancimea maxima de inghet h = – 0,80 ... 0,90 m., conform STAS 6054/77; 

f)valoarea de inventar a construcţiei: 
Cladire : 913.509,00 lei 
Teren: 202.400,00 lei 
 
g)alţi parametri, în funcţie de specificul şi natura construcţiei existente. 
Nu este cazul 
 
3.4.Analiza stării construcţiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice şi/sau ale 
auditului energetic, precum şi ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul 
imobilelor care beneficiază de regimul de protecţie de monument istoric şi al 
imobilelor aflate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice sau în zone 
construite protejate. Se vor evidenţia degradările, precum şi cauzele principale 
ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acţiuni climatice, 
tehnologice, tasări diferenţiate, cele rezultate din lipsa de întreţinere a 
construcţiei, concepţia structurală iniţială greşită sau alte cauze identificate 
prin expertiza tehnică. 
Concluziile expertizei tehnice : 

S-au facut sondale pentru determinarea adancimii si alcatuirii fundatiilor. Nu    
s-au facut incercari nedistructive pentru determinarea  rezistentelor materialelor 
deoarece, in conformitate cu prevederile art.4.3.1(4) din Normativul P 100-3/2008 
“Dacă condiţiile concrete de cercetare în teren nu permit investigaţiile în teren şi 
testele prevăzute la cap. 4 (de exemplu, când construcţia este în funcţiune), expertul 
va aprecia corecţia (sporirea) necesară a valorilor CF. Este recomandabil ca în 
asemenea situaţii, inginerul evaluator să completeze cercetarea iniţială a construcţiei 
după decopertarea structurii, odată cu întreruperea exploatării clădirii şi începerea 
lucrărilor. Pe baza noilor informaţii obţinute se poate îmbunătăţi valoarea CF şi chiar, 
soluţia de intervenţie.”    
 

f) Stabilirea valorilor rezistenţelor cu care se fac verificările. 

 In conformitate cu prevederile paragrafului 4.3 si a tabelului 4.1 din 
Normativul P 100-3/2008 si a intregii activitati de culegere de informatii prezentat  
mai sus se stabileste nivelului de cunoastere KL1 - cunoastere limitata si in 
consecinta coeficientul de incredere CF = 1,35. 

 Alcatuirea de detaliu este cunoscuta dintr-o inspectie limitata in teren, din 
releeul extins al constructiei, din investigatiile limitate din teren si din 
standardele in vigoare in perioada in care s-a realizat cladirea (anii 1978 –               
P 13/70) 

Valorile de calcul ale rezistentelor materialelor este cel prevazut in normele tehnice in 
vigoare la data realizarii constructiei -  zidarie de caramida plina marca C10, mortar 
M5, beton C 8/10, C12/15 si C 16/20 - afectate cu factorul de incredere CF = 1,50 
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Pentru obiectivul stabilit prin tema de proiectare care presupune pastrarea 
functiunilor existente ale constructiei, nu sunt necesare investigatii 
suplimentare. 

g) Precizarea obiectivelor de performanţă selectate în vederea evaluării construcţiei 

S-a avut in vedere indeplinirea nivelelor de performanta obligatorii  limitarea 
degradarilor si siguranta vietii corespunzatoare obiectivului de performanta de 
baza – OPB - OBLIGATORIU. 

Concluziile auditului energetic : 

La evaluarea performantei energetice a prezentei cladiri s-a utilizat 
“Metodologia de calcul al performantei energetice a cladirilor”, aprobata prin Ordinul 
ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr 157/2007, publicat in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr.126 si 126bis din 21 februarie 2007. 
 
 Pentru prelucrarea datelor intr-un mod cat mai sistematizat si pentru realizarea 
calculelor s-a utilizat programul de calcul AllEnergy versiunea 4.1, program 
specializat pentru astfel de lucrari, realizat prin colaborare de firmele Algorithm+ SRL 
din Galati, si IPCT Instalatii SRL din Bucuresti si certificat.com 
 
 Prezentul audit energetic este intocmit de catre auditorul energetic pentru 
cladiri: Exp. Ing. Gavrilescu Floare atestat gradul I, specialitatea (constructii si 
instalatii), posesor al Certificatului de atestare seria VBA nr. 01072 din 03.02.2010. 
 
 Calculele de performanta energetica s-au efectuat atat pentru cladirea reala cat 
si pentru cladirea de referinta. 
 
 Cladirea de referinta reprezinta o cladire virtuala avand urmatoarele 
caracteristici generale, valabile pentru toate tipurile de cladiri considerate (conform 
Partii a III-a a Metodologiei): 
 
a) Aceeasi forma geometrica, volum si arie totala a anvelopei ca si cladirea reala; 

 
b) Aria elementelor de constructie transparente (ferestre, luminatoare, pereti exteriori 

vitrati) pentru cladiri de locuit este identica cu cea aferenta cladirii reale. Pentru 
cladiri cu alta destinatie decat de locuit aria elementelor de constructie 
transparente se determina pe baza indicatiilor din Anexa A7.3 din Metodologia de 
calcul al performantei energetice a cladirilor – Partea I-a, in functie de aria utila a 
pardoselii incintelor ocupate (spatiu conditionat); 
 

c) Rezistentele termice corectate ale elementelor de constructie din componenta 
anvelopei cladirii sunt caracterizate de valorile minime normate, conform 
Metodologiei Partea I, cap.11; 
 

d) Valorile absorbtivitatii radiatiei solare a elementelor de constructie opace sunt 
aceleasi ca in cazul cladirii de referinta; 
 

e) Facotorul optic al elementelor de constructie exterioare vitrate este αi=0,26; 
 

f) Factorul mediu de insorire al fatadelor are valoarea corespunzatoare cladirii reale; 
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g) Numarul de schimburi de aer din spatiul incalzit este minimum 0,5h-1, 

considerandu-se ca tamplaria exterioara este dotata cu garnituri speciale de 
etansare, iar ventilarea este naturala prin ferestre, iar in cazul cladirilor 
publice/sociale, valoarea corespunde asigurarii confortului fiziologic in spatiile 
ocupate (cap. 9.7 Metodologia Partea I-a); 
 

h) Sursa de caldura pentru incalzirea si prepararea apei calde de consum este: 
Sobe cu gaze existent 
 
 

i) Instalatia de apa calda de consum este caracterizata de dotarile si parametrii de 
functionare conform proiectului, iar consumul specific de caldura pentru 
prepararea apei calde de consum este de 1068*Np/Ainc [kWh/m2an], unde Np 
reprezinta numarul mediu normalizat de persoane aferent cladirii certificate, iar Ainc 
reprezinta aria utila a spatilui incalzit/conditionat; 
 

 Evaluarea performantei energetice a cladirii  EXISTENTE  se refera la 
determinarea nivelului de protectie termica al cladirii si a eficientei energetice a 
instalatiilor de incalzire interioara, de preparare a apei calde de consum si de iluminat 
si vizeaza in principal: 
 

- investigarea preliminara a cladirii si a instalatiilor aferente 
- determinarea performantelor energetice ale constructiei si ale 

instalatiilor aferente acesteia, precum si a consumului anual de energie 
al cladirii pentru incalzirea spatiilor, de preparare a apei cald de consum 
si de iluminat 

- concluziile auditorului energetic asupra evaluarii 
 

Investigarea preliminara 
  
 S-a efectuat prin analiza documentatiei tehnice disponibile a cladirii si prin 
analiza starii actuale a constructiei si instalatiilor aferente acesteia, constatata prin 
vizitarea cladirii. 
 Pentru investigarea preliminara a cladirilor normativul Mc 001/2006 cere 
analiza cartii tehnice a cladirii, respectiv documentatiei care a stat la baza executiei 
cladirii si instalatiilor aferente si care trebuie sa curpinda cel putin: 

- partiul de arhitectura ; 
- dimensiunile geometrice ale elementelor de constructie (fundatii, pereti, 

stalpi, grinzi, buiandrugi, placi, elementele terasei); 
- dimensiunile golurilor din pereti, distanta dintre goluri, inaltimea 

parapetilor; 
- structura anvelopei cladirii; 
- tipul de usi si ferestre; 
- alcatuirea si materialele care compun elementele de inchidere 

exterioara sau de separare intre spatii cu diverse regimuri de 
temperatura; 
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 Nu au fost disponibile date privind consumurile energetice inregistrate pe baza 
de factura in ultimii 5 ani  ; 
 In lipsa datelor privitoare la apa calda de consum, pentru evaluarea energetica 
s-au luat in considerare elemente normate. 
  
Inspectia sistemelor tehnice 
  
 Cu ocazia inspectiei tehnice efectuate s-au investigat urmatoarele: 

- starea  elementelor de constructie opace (pereti, planseu pe sol, 
planseu peste parter, pereti catre spatii comune) si evidentierea puntilor 
termice liniar si punctuale, a defectiunilor sau a deteriorarilor; 

- fisuri, degradari ale tencuielii si ale structurii de rezistenta, igrasie, zone 
afectate de condens remanent sau mucegai; 

- deteriorarea terasei si a elementelor de inchidere ale tersaei; 
- identificarea alcaturii elementelor de inchidere si evaluarea starii 

termoizolatiei din componenta peretilor, planseelor; 
- indentificarea tipurilor de inchidere vitrate din spatiile locuite si din cele 

cu functii de spatii comune; 
- starea sistemelor de incalzire   

Evaluarea starii actuale a instalatiilor de apa rece si calda si iluminat , incalzire si apa 
calda 
   
Pentru instalatia de iluminat artificial s-a evaluat: 

- starea corpurilor de iluminat; 
- performanta tehnica a sistemului de iluminat artificial 
- existenta dispozitivelor de control si reglare automata a fluxului luminos 

  
 Fisa de analiza termica si energetica a cladirii 

 
Date generale 
 

• Adresa : Filiasi , b-dul Racoteanu  , nr 194  , judetul Dolj 
 

• Categoria de importanta a constructiei, conform HGR nr.766/1997, 
anexa 3, este C (constructie de importanta normala) 

 
• Clasa de importanta III 

 
Beneficiar:   CONSILIUL LOCAL FILIASI pentru Liceul Tehnologic Dimitrie Filisanu 

reprezentat prin  Dir. Bebu Ioana 

  
• Categoria cladirii: SCOALA 

 
• Tipul cladirii:  INVATAMANT 

 
• Zona climatica in care este amplasata cladirea: zona II, Te=-18 grade 

Celsius, conform hartii de zonare climatica a Romaniei, fig A1 din 
SR1907-1 Anexa D din C107/3-2005 
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• Conform hartii de incadrare a teritoriului in zone eoliene, fig 4 din SR 
1907-1, zona eoliana este IV, fatadele sunt expuse la vanturile 
dominante; 

 
• Cladirea are asigurata toate utilitatiile electrice, canalizare 

  
• Instalatiile de incalzire sunt in functiune dar vor fi modernizate 

 
• Regimul de inaltime al cladirii:P+1 

 
• Anul constructiei: 1974 

 
2.2. Descrierea tipurilor de instalaţii interioare şi alcătuirea acestora 
(încălzire, apă caldă menajeră, iluminat) 

Amplasamentul, respectiv construcţia studiată, sunt racordate la reţeaua de 
electricitate existentă în orasul Filiasi 

Confortul termic este asigurat, ȋn prezent, prin centrala termica pe gaz  
Exista retea de canalizare, liceul fiind racordat la reteaua publica a orasului. 

 
Instalaţia de iluminat 
   Instalatia de iluminat este de tip fluorescent si este alcatuita din corpuri statice de 
iluminat cu contor manual.  

Comanda iluminatului se face prin ȋntrerupătoare şi comutatoare locale. 
 
Regimul de ocupare al clădirii 
Regimul de ocupare al clădirii este de 12 ore pe zi, iar alimentarea cu căldură se 
consideră în regim de ocupare discontinuă. 
 
3.5.Starea tehnică, inclusiv sistemul structural şi analiza diagnostic, din 
punctul de vedere al asigurării cerinţelor fundamentale aplicabile, potrivit legii. 
 

S-au facut sondale pentru determinarea adancimii si alcatuirii fundatiilor. Nu    
s-au facut incercari nedistructive pentru determinarea  rezistentelor materialelor 
deoarece, in conformitate cu prevederile art.4.3.1(4) din Normativul P 100-3/2008 
“Dacă condiţiile concrete de cercetare în teren nu permit investigaţiile în teren şi 
testele prevăzute la cap. 4 (de exemplu, când construcţia este în funcţiune), expertul 
va aprecia corecţia (sporirea) necesară a valorilor CF. Este recomandabil ca în 
asemenea situaţii, inginerul evaluator să completeze cercetarea iniţială a construcţiei 
după decopertarea structurii, odată cu întreruperea exploatării clădirii şi începerea 
lucrărilor. Pe baza noilor informaţii obţinute se poate îmbunătăţi valoarea CF şi chiar, 
soluţia de intervenţie.”    
 

Stabilirea valorilor rezistenţelor cu care se fac verificările. 

 In conformitate cu prevederile paragrafului 4.3 si a tabelului 4.1 din 
Normativul P 100-3/2008 si a intregii activitati de culegere de informatii prezentat  
mai sus se stabileste nivelului de cunoastere KL1 - cunoastere limitata si in 
consecinta coeficientul de incredere CF = 1,35. 
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 Alcatuirea de detaliu este cunoscuta dintr-o inspectie limitata in teren, din 
releeul extins al constructiei, din investigatiile limitate din teren si din 
standardele in vigoare in perioada in care s-a realizat cladirea (anii 1978 –               
P 13/70) 

Valorile de calcul ale rezistentelor materialelor este cel prevazut in normele tehnice in 
vigoare la data realizarii constructiei -  zidarie de caramida plina marca C10, mortar 
M5, beton C 8/10, C12/15 si C 16/20 - afectate cu factorul de incredere CF = 1,50 

Pentru obiectivul stabilit prin tema de proiectare care presupune pastrarea 
functiunilor existente ale constructiei, nu sunt necesare investigatii 
suplimentare. 

h) Alegerea metodologiei de evaluare şi a metodelor de calcul specifice acesteia; 

 Metodologia de evaluare folosita va fi metodologia de nivel 2. Deoarece 
structura de rezistenta a imobilului este unitara, valorile indicatorilor R1,R2 si R3 au 
fost stabiliti separat pentru cele doua directii ortogonale in conformitate cu 
prevederile Anexei C - Structuri din beton din  Normativul P 100-3/2008. 

Indicatorii R1 R2 si R3  au fost determinati pentru intreaga structura analizata, in 
ansamblul sau. 

i) Efectuarea procesului de evaluare. Completarea listei de condiţii privind alcătuirea 
de ansamblu şi de detaliu şi a listei privind starea de integritate a construcţiei. 
Calculul structural seismic şi verificările de siguranţă. Stabilirea indicatorilor R1, R2 şi 
R3; 

 In urma aplicarii metodologiei de nivel 2, in conformitate cu prevederire  din 
Anexa D pentru structuri din zidarie cu plansee cu rigiditate semnificativa in plan 
orizontal  din Normativul P 100-3/2008,  au  rezultat urmatoarele valori pentru : 

Gradul de indeplinire al conditiilor de alcatuire seismica R1 a rezultat urmatorul 
punctaj:  
1.calitatea sistemului structural:6 
2.calitatea zidariei:6 
3.tipul planseelor: 6 
4.configuratia in plan: 6 
5.configuratia in elevatie:8 
6.distante intre pereti:6 
7.elemente care dau impingeri laterale:8 
8.tipul terenului de fundare si al fundatiilor:8 
9.interactiuni posibile cu cladirile adiacente:10 
10.elemente nestructurale:8 
   Total    72 pct. 
Gradul de afectare structurala R2.In conformitate cu prevederile Tab.D.3 indicatorul 
R2 a rezultat: 
-elemente verticale:avarii moderate pe 1/3 din suprafata Av=25 
-elemente orizontale:avarii moderate pe 1/3 din suprafata Ah=65 
R2=Ah+Av= 90 pct. 

Gradul de asigurare structurala seismica R3. A2. Evaluarea prin calcul 
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Deteminarea s-a facut prin calculul structurii prin metoda analizei modale cu 
element finit cu ajutorul programului de calcul ETABS conform metodologiei de 
verificare a capacitatii de rezistenta prezentata in anexa D din P 100-3/2008. 

Reglementarile avute in vedere la calculul indicatorului R3 sunt: 

- P 100-1/2013 - Cod  de proiectare seismica - Prevederi de proiectare pentru cladiri                         
- NP 112-2014-Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa                                         
- CR 06-2013 - Cod de proiectare pentru structuri din zidarie                                                               
- CR 0-2012 - Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in constructii                                       
- NP 05-2003- Cod de proiectare pentru constructii alcatuite din lemn                                                 
- NP 07-97 - Cod de proiectare pentru constructii alcatuite din cadre din beton armat                        
- NE 012-2010 - Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton si beton 
armat                                                                                         - P 130-99 - Normativ 
privind comportarea in timp a constructiilor                                                                                          
- Legea 10/1995 actualizata - Legea privind calitatea in constructii                                                     
- HG. Nr.766/96 - Urmarirea comportarii in timp a constructiilor si stabilirea 
categoriilor de importanta                                                                                                                      
- SR EN 1990-2004/NA 2006 - Bazele proiectarii structurilor                                                                
- SR EN 1991-1-1-1-2004/NA 2006 - Actiuni generale, greutati specifice, greutati 
proprii, incarcari utile pt. cladiri                                                                                           
- SR EN 1991-1-1-3-2005/NA 2006 - Incarcari date de zapada                                                            
- SR EN 1992-1-1-2004/NB 2008 - Proiectarea structurilor din beton                                                  
- SR EN 1996-1-1-2006/NB 2008 - Proiectarea structurilor din zidarie armata si 
nearmata.Partea 1-3                                                                                                         
- SR EN 1998-1-2004/NA 2008 - Proiectarea structurilor pentru rezistenta la 
cutremur.Partea 1 

Valorile de calcul ale rezistentei materialelor sunt cele rezultate din 
standardele in vigoare la data realizata constructia– caramida C 100, M4 - afectate 
cu factorul de incredere CF=1,50  

S-a considerat ca incastrarea suprastructurii este la nivelul fundatiilor  

 Pentru ansamblul structurii din cadre de beton armat valoarea R3 a rezultat 0,72 si 
0,78 pe cele doua directii ortogonale. 

j) Sinteza evaluării şi formularea concluziilor. Încadrarea construcţiei în clasa de risc 
seismic. 

Pentru incadrarea cladirii in clase de risc seismic s-a avut in vedere incadrarea 
cladirii analizate clase de importanta si expunere la cutremur, definite conform 
tabelului 4.2 din Normativul P-100-1/2013 , astfel: 

- clasa de importanta II - cladiri pentru gradinite. 

Avand in vedere alcatuirea mixta a structurii de rezistenta a cladirii analizate (cadre si 
nucleu central din beton armat), pentru stabilirea clasei de risc seismic s-au luat 
valorile indicilor R1, R2, R3  cele mai nefavorabile. 

Astfel, luand in considerare rezultatele intregii activitati de investigare, a caror 
rezultate sunt prezentate in capitolele anterioare, in conformitate cu prevederile 
pct.8.1 si 8.2 ,tab.8.1-8.3  a rezultat, pentru ipoteza de lucru avuta in vedere: 

- clasa de importanta si expunere la cutremur II 

Indicatori Clasa de risc seismic 
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 I II III IV 

R1   72 pct.  

R2   90 pct.  

R3          72 %  

 
Astfel, luand in considerare rezultatele intregii activitati de investigare, a caror 

rezultate sunt prezentate in capitolele anterioare, cladirea analizata se incadreaza in 
clasa de risc seismic Rs III, adica poate suferi degradări structurale 
nesemnificative, dar la care degradarile nestructurale pot fi importante ca efect 
al producerii unui seism cu intensitatea egala cu a celui de proiectare. 

La incadrarea cladirii in clasa de risc seismic, determinant pentru cladirea 
analizata este faptul ca atat la starea limita de serviciu (SLS)  cat si la starea 
ultima de serviciu (SLU)  sunt respectate toate conditiile prevazute in normativele 
in vigoare privitoare la deplasarile admise.                                                                       

In concluzie, cladirea  P+1E, analizata, situata la nr.194 pe Bld. Racoteanu, 
Filiasi, Jud. Dolj, se prezinta in conditii corespunzatoare din punct de vedere al 
sigurantei seismice, cladirea fiind bine  intretinuta. In consecinta, deoarece exista 
un nivel de siguranta rational, expertul apreciaza ca nu este necesara luarea 
unor masuri de consolidare deoarece conform prevederilor art. 8.4(2) intervenţia 
structurală este necesară dacă valoarea gradului de asigurare seismică este: 
« R3 < 0,65, pentru sursa seismică Vrancea şi R3 < 0,75, pentru sursa seismică 
Banat » 

3.6.Actul doveditor al forţei majore, după caz. 

Nu este cazul 
 

4.Concluziile expertizei tehnice şi, după caz, ale auditului energetic, 
concluziile studiilor de diagnosticare2): 

 Propuneri de soluţii de intervenţie. Fundamentarea lor prin calcul structural  

 In conformitate cu prevederle proictului intocmit de catre SC RAY CONSULTING 

SRL, lucrarile propuse a se executa constau  in : 
- Reabilitare termica – placarea zidurilor exterioare cu vata minerala 

bazaltica 10cm, placarea soclului cu polistiren extrudat 5cm; placarea 
planseului peste etaj cu vata minerala bazaltica 20cm;  

- Hidroizolarea fundatiilor si refacerea trotuarelor perimetrale cu o panta de 
minim 2%. 

- Compartimentari interioare pe structura usoara-gipscarton si PVC; 
- Desfiintarea cosurilor de fum; 
- Inlocuirea instalatiilor electrice si sanitare si propunerea instalatiei termice 

si a instalatiei de semnalizare si alarmare. 
- Inlocuirea tamplariei interioare si exterioare; 
- Inlocuirea sarpantei din lemn si a invelitorii cu invelitoare din tigla ceramica;  
- Inlocuirea finisajelor interioare si exterioare – finisaj pardoseli, pereti, 

tavane; treptele si podestele din zona de acces in cladire vor fi refacute; 
- Accesul pentru elevi va fi prevazut cu o rampa pentru persoane cu 

dizabilitati – panta 8%.; pentru accesul persoanelor cu dizabilitati la etaj va 
fi prevazuta o platforma inclinata pentru scari-elevator; la exterior se vor 
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amenaja alei pietonale in incinta cu panta maxima =8% in conformitate cu 
NP 051/2012 privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile 
individuale ale persoanelor cu handicap. 

 

 
Deoarece, conform art. 8,4(2) din Normativul P 100-1/2008 cladirea  nu 

necesita lucrari de consolidare a structurii de rezistenta, se vor lua urmatoarele 
masuri: 

VARIANTA MINIMALA 
- rampa exterioara pentru persoane cu dizabilitati se va realiza din profile metalice 
laminate si fundatii izolate din beton armat. Intre fundatiile noi ale scarii  si fundatiile 
cladirii existente se vor  realiza  rosturi  de separare de minim 5 cm latime, din 
polistiren expandat, care se va prelungi pe toata inaltimea cladirii.  
- inlocuirea  invelitorii 
- inlocuirea elementelor structurale degradate ale sarpantei – cca. 40% 
- inlocuirea jgheaburilor si burlanelor 
- toti peretii nestructurali noi din cladirea existenta vor fi realizati din materiale usoare 
(gips-carton,fasii de BCA,etc.) 
- toate golurile noi din peretii din zidarie din cladirea existenta vor fi prevazute cu 
buiandrugi dimensionati corespunzator. Pentru desfasurarea in bune conditii a 
lucrarilor dedesfacere a tencuielilor si zidariilor se vor lua urmatoarele masuri si se 
vor executa urmatoarele lucrari :  

- peretii se vor desface de pe schele montate in interiorul constructiei, 
materialul rezultat din demolare fiind depozitat in exteriorul acesteia. 
- materialul rezultat din demolare va fi depozitat cat mai departe de 

cladire.  
- se interzice evacuarea si sortarea materialului rezultat din demolare in 
timp ce se lucreaza la desfacerea elementelor de structura. 
- nu se va lucra concomitent la desfacerea mai multor goluri. 

- personalul  care va lucra la demolare va fi instruit in privinta regulilor 
de protectie a muncii privind lucrul la inaltime,fiind dotat cu centuri de 
siguranta si casca de protectie si va fi in permanenta supravegheat de 
catre conducatorul lucrarii. 

SE INTERZICE CU DESAVARSIRE DEMOLAREA ZIDARIILOR CU 
BAROSUL SI INCEPAND DE LA BAZA. 

- toate inchiderile de goluri din peretii de zidarie din cladirea existenta se vor realiza 
din zidarie de acelasi tip tesuta corespunzator 
-  se vor izola corespunzator rosturile dintre trotuare si fundatii pentru a inpiedica 
infiltrarea apelor meteorice in zona fundatiilor 
- deoarece fundatiile noi rampei de acces pentru persoane cu dizabilitati vor fi 
amplasate la aceasi adancime cu aceea a fundatiilor existente iar sarcinile 
suplimentare rezultate in urma lucrarilor de recompartimentare interioara si izolare 
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termica sunt nesemnificative in raport cu cele avute in vedere la proiectarea cladirii si 
pot fi preluate in intregime de catre structura de rezistenta a cladirii existente, nu 
este necesara subzidirea fundatiilor cladirii existente.                                                                   
– se vor reface trotuarele in zonele degradate si in zonele de interventie – cca. 40%; 

Pentru realizarea acestor masuri este necesara executarea urmatarelor 
lucrari: 
- se intrerupe alimentarea cu apa, curent electric si gaze 
- se desface tencuiala exterioara si termoizolatia existenta  
- se realizeaza eventualele reparatii ale elementelor degradate ale fatadelor 
- inlocuirea  invelitorii 
- inlocuirea elementelor structurale degradate ale sarpantei – cca. 40% 
- inlocuirea jgheaburilor si burlanelor 
- se desface zidaria pentru crearea noilor goluri de usi 
- se monteaza buiandrugii necesari bordarii golurilor noi necesare realizarii 
recompartimentarii interioare 
- realizarea sapaturii necesare pentru realizarea fundatiilor noi ale rampei exterioare 
propuse 
- realizarea rostului de separare  
- se realizeaza fundatiile si stuctura noua a rampei 
- montarea polistirenului expandat ignifugat de 10 cm grosime                                                           
- refacera trotuarelor – cca. 40%; 
- hidroizolarea rostului dintre trotuare si cladire 
- refacerea tencuielilor si zugravelilor exterioare 

 
VARIANTA MAXIMALA 

- se vor camasui, pe o fata, peretii de inchidere perimetrali prin realizarea unei 
tencuieli din mortar de ciment de 5 cm grosime,  armata cu plasa de sarma de tip 
STM de 6 mm grosime                                                                                                                           
- rampa exterioara pentru persoane cu dizabilitati se va realiza din profile metalice 
laminate si fundatii izolate din beton armat. Intre fundatiile noi ale scarii  si fundatiile 
cladirii existente se vor  realiza  rosturi  de separare de minim 5 cm latime, din 
polistiren expandat, care se va prelungi pe toata inaltimea cladirii.  
- inlocuirea, in totalitate, a invelitorii, sarpantei 
- inlocuirea jgheaburilor si burlanelor 
- toti peretii nestructurali noi din cladirea existenta vor fi realizati din materiale usoare 
(gips-carton,fasii de BCA,etc.) 
- toate golurile noi din peretii din zidarie din cladirea existenta vor fi prevazute cu 
buiandrugi dimensionati corespunzator. Pentru desfasurarea in bune conditii a 
lucrarilor dedesfacere a tencuielilor si zidariilor se vor lua urmatoarele masuri si se 
vor executa urmatoarele lucrari :  

- peretii se vor desface de pe schele montate in interiorul constructiei, 
materialul rezultat din demolare fiind depozitat in exteriorul acesteia. 
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- materialul rezultat din demolare va fi depozitat cat mai departe de 
cladire.  

- se interzice evacuarea si sortarea materialului rezultat din demolare in 
timp ce se lucreaza la desfacerea elementelor de structura. 
- nu se va lucra concomitent la desfacerea mai multor goluri. 

- personalul  care va lucra la demolare va fi instruit in privinta regulilor 
de protectie a muncii privind lucrul la inaltime,fiind dotat cu centuri de 
siguranta si casca de protectie si va fi in permanenta supravegheat de 
catre conducatorul lucrarii. 

SE INTERZICE CU DESAVARSIRE DEMOLAREA ZIDARIILOR CU 
BAROSUL SI INCEPAND DE LA BAZA. 

- toate inchiderile de goluri din peretii de zidarie din cladirea existenta se vor realiza 
din zidarie de acelasi tip tesuta corespunzator 
-  se vor izola corespunzator rosturile dintre trotuare si fundatii pentru a inpiedica 
infiltrarea apelor meteorice in zona fundatiilor 
- deoarece fundatiile noi ale scarii vor fi amplasate la aceasi adancime cu aceea a 
fundatiilor existente iar sarcinile suplimentare rezultate in urma lucrarilor de 
recompartimentare interioara si izolare termica sunt nesemnificative in raport cu cele 
avute in vedere la proiectarea cladirii si pot fi preluate in intregime de catre structura 
de rezistenta a cladirii existente, nu este necesara subzidirea fundatiilor cladirii 
existente.                                                                                                                                             
- se vor reface trotuarele in zonele degradate si in zonele de interventie – cca. 40%; 

Pentru realizarea acestor masuri este necesara executarea urmatarelor 
lucrari: 
- se intrerupe alimentarea cu apa, curent electric si gaze 
- se desface tencuiala exterioara si termoizolatia existenta  
- se realizeaza eventualele reparatii ale elementelor degradate ale fatadelor 
- inlocuirea, in totalitate, a invelitorii, sarpantei 
- inlocuirea jgheaburilor si burlanelor 
- se desface zidaria pentru crearea noilor goluri de usi 
- se monteaza buiandrugii necesari bordarii golurilor noi necesare realizarii 
recompartimentarii interioare 
- se realizeaza tencuielile armate 
- realizarea sapaturii necesare pentru realizarea fundatiilor noi ale scarii exterioare 
propuse 
- realizarea rostului de separare  
- se realizeaza fundatiile si stuctura noua a scarii exterioare 
- montarea polistirenului expandat ignifugat de 10 cm grosime                                                           
- refacera trotuarelor – cca. 40%; 
- hidroizolarea rostului dintre trotuare si cladire 
- refacerea tencuielilor si zugravelilor exterioare 
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Deoarece VARIANTA NINIMALA – OBLIGATORIE – asigura pastrarea 
incadrarii cladirii rezultate in urma lucrarilor de modernizare in clasa de risc seismic 
Rs III, expertul revomanda VARIANTA NINIMALA 

INDICATORII DE ANALIZĂ TEHNICO-ECONOMICĂ CALCULAŢI PENTRU 
CELE DOUA SOLUTII  DE REABILITARE TERMICĂ 

Indicatorii tehnico-economici utilizaţi 
Aceştia sunt următorii: 

A. Durata de recuperare a investiţiei de reabilitare termică, NR, (ani) 

NR = 
cE

Cinv

    [ani] 

în care:  

Cinv. – costul investiţiei pentru fiecare pachet de măsuri [Euro] 

∆E – economia de energie pentru fiecare pachet de măsuri, [kWh/an] 

c – preţul energiei termice pentru încălzire 

B. Costul energiei economisite pe durata de viaţă estimată a soluţiei de 
reabilitare termică a fiecărui pachet de măsuri  

e = 
s

inv

NE

C

             [Euro/kWh] 

în care:  

Ns – durata de viaţă estimată a soluţiei de reabilitare (se poate extrage din 

normativul GE 032-97), [ani]. 

C. Economia de combustibil pe an pentru fiecare pachet de măsuri ∆Ccomb. 

∆Ccomb = ∆E x pe, comb.                        [mcj, kg, etc.] 

în care:  

pe. – puterea energetică egală cu pe, comb = 
kWh

qcomb
 

qcomb – consumul specific de combustibil pentru a produce 1 kWh 

D. Reducerea poluării mediului prin reducerea cantităţii de CO2, emis în 
atmosferă anual, pentru fiecare program [kg/kWh] sau [kg/an] 

 

PROPUNERE  DOUA SOLUTII DE REABILITARE  

SOLUTIA 1 

–Izolarea suprafetelor verticale opace cu placi de vata bazaltica de 100 

mmm 
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–Izolarea soclului cu vata bazaltica de 5 0mm 

-Izolatia la nivelul podului cu 200 mm vata bazaltica 

Avantajele utilizarii  placilor de vata bazaltica 

Izolare termica 

Protecţia fonică poate fi realizată fără probleme cu ajutorul acestui produs. În 

funcţie de sortiment şi grosime, structura fibroasă a vatei minerale bazaltice prezintă 

proprietăţi foarte bune de absorbţie acustică 

Rezistenţa în timp reprezintă un alt avantaj de luat în considerare, deoarece 

roca bazaltică nu corodează şi nu este corodată, nu este atacată de ciuperci şi 

microorganisme, nu constituie hrana pentru insecte şi rozatoare şi nici nu putrezeşte 

Polistirenul expandat este un material prietenos cu mediul deoarece nu 

dăunează sănătăţii şi nu poluează mediul. Acest aspect se face resimtit şi în montaj, 

neexistand riscuri în timpul manevrării vatei 

Reducerea costurilor: facturi mai mici la energie, datorită consumului mai redus 

de energie 

Economie de energie: Prin izolarea pereţilor se reduce considerabil nivelul 

emisiilor de CO2 asociate casei, deci ajută la păstrarea resurselor atât de preţioase 

de energie şi la reducerea efectului de încălzire globală 

Manevrabilitatea şi instalarea acesteia nu ridică probleme fiind compatibilă cu 

majoritatea materialelor de construcţii 

Evaluarea suprafeţei existente 

 Înainte de începerea lucrărilor, trebuie verificată calitatea suprafeţei existente. 

Trebuie să fie rezistentă, uscată, curată, să nu existe substanţe care să scadă gradul 

de aderenţă, cum ar fi grăsimile, bitumurile etc. Murdăria existentă şi straturile cu o 

rezistenţă scăzută trebuie îndepărtate. Acestea pot constitui un loc ideal pentru 

formarea ciupercilor. Curăţaţi suprafaţa şi aplicaţi produsul antifungic. Aderenţa 

tencuielii existente se verifică prin lovirea cu ciocanul. Un sunet surd arată că în acel 

loc tencuiala trebuie îndepărtată. Daca tencuiala trebuie indepartata local, ea va fi 

indepartata pe toata fatada pentru a nu ramane diferente si denivelari. 

Amorsarea suprafeţelor absorbante 

 Suprafeţele care au un grad de absorbţie ridicat, de ex. zidurile din BCA, 

trebuie amorsate cu grund universal şi apoi se lasă să se usuce timp de 4 ore.. 
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Amorsa mai are următoarele proprietăţi: fixează praful, întăreşte suprafaţa, nu se 

diluează, timp de uscare 4h, consum: 0,1-0,2 l/mp. 

 

Fixarea profilelor de soclu 

• Trasarea cotei generale se face folosind aparate speciale de măsură: nivela 

cu trepied, teodolit laser 

• Fixarea profilului de soclu se va face cu dibluri metalice cu diametrul minim de 

8/60 

• Diblurile se vor monta din 30 în 30 cm pe lungimea profilului 

• Montarea profilelor asigură orizontalitatea perfectă a placajului 

• Abaterile de planeitate ale peretelui se compensează prin folosirea unor 

distanţieri de plastic cu grosimi variabile 

• Îmbinările între profile se realizează cu piese speciale de îmbinare 

 

Pregătirea mortarului adeziv 

• Adevizul se va prepara prin amestecare cu apă curată, în raport de 6,5 litri/25 

kg. Amestecul se face electromecanic, cu ajutorul unui agitator cu paleţi 

• Dacă această condiţie nu este respectată, adezivul işi va pierde din proprietăţi, 

iar efectul nu va fi cel dorit 

 

 

Armarea suplimentară a uşilor şi ferestrelor 

• La colţurile ferestrelor şi uşilor se montează profil de colţ armat cu plasă de 

fibră 

• La muchiile superioare ale uşilor şi ferestrelor se montează profilul de 

fereastră cu picurător 

• Colţurile ferestrelor şi uşilor se armează suplimentar cu benzi din plasă de 

fibră dispuse la 450 (deoarece) în acele zone sunt concentrări de eforturi 

• Dimensiunea benzilor este de 20 x 35 cm 

 

Armarea cu plasă de fibră de sticlă a sistemului de termnoizolaţie 

 Plasa de fibră de sticlă se aplică în fâşii cu lăţimea de 1 m de sus în jos pe 

înălţimea faţadei. 
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• Fâşiile de plasă se vor suprapune 10 cm una peste cealaltă 

• Plasa de fibră de sticlă se înglobează prin presare dinspre centru către 

marginile fâsiei, de sus în jos 

• Înglobarea se face cu ajutorul mistriei zimţate 

• După înglobare, masa de şpaclu se lisează cu ajutorul gletierei 

 

Formarea marginilor 

• Marginile se formează cu ajutorul gletierei unghiulare 

 

Pregătirea tencuielii minerale 

• Tencuielile produse sub formă de pulbere trebuie preparate la locul aplicării. 

Conţinutul sacului se adaugă la cantitate de apă măsurată şi se amestecă 

până se obţine o pastă omogenă, cu ajutorul unui mixer electric 

 

Pregătirea tencuielilor acrilice, silicatice, siliconice 

• Tencuielile acrilice pot fi utilizate de la furnizorii de materiale agrementaţi 

existenţi pe piaţa materialelor de construcţii din România. 

 

Aplicarea tencuielii „straturi subţiri” 

• Tencuiala se aplică pe suprafaţa cu gletieră metalică 

• Se nivelează stratul de tencuială la grosimea granulei 

Finisarea stratului de tencuială „straturi subţiri” cu gletiera 

• După cca 3 minute tencuiala se structurează cu drişca de plastic 

• În cazul tencuielilor, în funcţie de direcţia de structurare  se pot obţine diferite 

modele (circular, diagonal, vertical, orizontal) 

Combinarea tencuielilor de culori diferite 

• Se aplică o bandă adezivă, apoi tencuiala, şi după aceea, se îndepărtează 

banda autoadezivă.  După uscarea tencuielii, se protejează suprafaţa uscată 

şi se aplică şi cealaltă culoare 

 

Aplicarea tencuielilor mozaicate 
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• În zonele expuse murdăriei şi scurgerilor de apă, cel mai bine este să aplicaţi 

o tencuială mozaicată. Pe suprafaţa grunduită cu vopsea se aplică tencuiala, 

pe care, după aceea, o puteţi nivela cu gletiera.  

SOLUTIA 2 

- placarea suprafetei opace verticale a cladirii cu  polistiren expandat  de 

10 cm grosime cu  conductivitatea termica de 0.044 W/mk  

- termoizolarea soclului cu polistiren extrudat de 5 cm 

- izolalea podului cu vata bazaltica de 100 mm 

 
Lucrarile de interventie asupra anvelopei cladirii se refera la: 

-pereti exteriori: placarea acestora, la exterior, cu polistiren celular cu 

specificatie de fabricatie “ pentru utilizarea la placarea fatadelor”, realizat in sisteme 

termoizolante agrementate in Romania.Se va avea in vedere ca termoizolatia 

suplimentara din campul curent al peretilor sa se intoarca pe spaletii exteriori ai 

golurilor de tamplarie cu o grosime de minimum 3 cm, iar la imbinarea termoizolatiei 

cu tocul se va prevedea un profil special din plastic APU sau se va prevedea chit 

siliconic. Fixarea plăcilor de polistiren se face cu mortar adeziv şi cu dibluri din 
material plastic cu rozetă. 
-soclul cladirii: se va prevedea o termoizolatie din polistiren extrudat de 5 cm 

grosime, pe inaltimea soclului care se va prelungi sub nivelul trotuarului minim 30 de 

cm. 

Solutia de termoizolare consta in montarea pe peretii exteriori ai cladirii de 

termosistem cu termoizolatie din polistiren. Stratificatia va fi urmatoarea: 

- polistiren expandat; 

- tencuiala driscuita armata cu plasa din fibra de sticla sau PVC; 

- tencuiala decorativa. 

Modul de lucru va fi urmatorul : 

1. se analizeaza suprafata stratului suport; se loveste cu ciocanul pentru a se 

determina elementele cu pericol de desprindere; se indeparteaza toate elementele 

care prezinta acest risc ( tencuiala, bucati de beton, elemente decorative de finisaj, 

etc...); 

2. se consolideaza elementele cu pericol de desprindere de tipul balustradelor, 

parapetilor, etc...; 
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3. se indeparteaza de pe fatada aparatele de aer conditionat, cabluri, conducte, tevi, 

obiecte,etc...; acest lucru se va realiza de catre firme specializate; este interzis a se 

ingropa in polistiren conductele de gaze; 

4. se monteaza polistirenul(stratul suport trebuie sa fie curat, uscat, neinghetat, fara 

praf, permeabil, cu capacitate portanta - se curata cu aer comprimat sau jet puternic 

de apa) prin prindere cu adeziv specific indicat de furnizor ( de obicei pe baza de 

mortar de ciment) si dibluri de PVC;  diblurile vor avea o lungime corespunzatoare 

pentru corecta prindere de perete; se monteaza minim 3 dibluri pentru o placa; se 

obicei se monteaza ca colturile placilor si central acesteia; dublurile nu vor iesi din 

polistiren; se va asiga patrunderea minim 4 cm in perete sau conform indicatiilor 

producatorilor; placile de polistiren se vor aseza in sah pentru a se evita 

suprapunerea rosturilor; placile alaturate de polistiren vor fi dispuse lipite una fata de 

cealalta; in cazul in care este necesara corectarea planeitatii se va utiliza un strat mai 

gros de mortar, fie un polistiren mai gros, fie se va realiza placaj dublu cu polistiren; 

in cazurile in care abaterile stratului suport de la planeitate sunt mari se pot stabili 

ruperi  in suprafata de polistiren,  alese astfel incat sa nu afecteze negativ arhitectura 

fatadei; avand in vedere ca in general suprafetele peretilor nu sunt verticale nu se va 

urmari verticalitatea suprafetei de polistiren ci planeitatea acesteia; 

5. in zona ferestrelor polistirenul se va monta dupa montarea ferestrelor; in cazul in 

care grosimea aplicata in camp nu se poate utiliza si la glafuri se poate utiliza 

polistiren extrudat de grosime minim 1 cm; daca glaurile permit spargerea ( nu sunt 

structurale) se poate incerca largirea in vederea montarii unui polistiren mai gros; 

6. peste polistirenul astfel montat se aplica masa de spaclu ( tencuiala driscuita pe 

baza de mortar); inainte de aplicarea tencuielii se realizeaza armarea suprafetei cu 

plasa din fibra de sticla sau PVC; se va urmari ca armarea sa fie cat mai continua; 2 

plase alaturate se vor suprapune minim 5 cm ; sulul de plasa se va desfasura de sus 

in jos; prinderea plasei sudate se va face cu ajutorul tencuielii; dupa montarea si 

intinderea corespunzatoare se va aplica masa de spaclu; se va realiza intinderea 

uniforma intr-un strat de minim 3 -5mm; se va urmari ca o suprafata de fatada sa fie 

realizata in mod continu pentru a evita aparitia rosturilor; stratul aplicat trebuie sa fie 

corect driscuit pentru a asigura un strat suport corespunzator pentru aplicarea 

tencuielii decorative; la colturi se vor monta profile de aluminiu sau tabla cu plasa 

incorporata conform specificatii producator; 

7. se va aplica peste tencuiala driscuita tencuiala decorativa; se va urmari realizarea 
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continua a unei fatade sau pana la o rupere arhitecturala stabilita pentru a se evita 

aparitia de rosturi;in cazul in care exista un joc de culori pe fatada pentru protejarea 

liniei geometrice de demarcare a zonelor diferite se va utiliza banda protectoare de 

hartie sau panza. Modul de aplicare al tencuielii decorative va fi stabilit prin 

specificatii tehnice de catre producator; 

8. se remonteaza de catre personal specializat obiectele care au fost indepartate de 

pe fatada daca mai este cazul. 

Conditii de aplicare a termosistemului: 

a. pe durata punerii in opera si a prizei mortarului temperatura aerului sa fie intre +5C 

si +25C;stratul nu trebuie afectat de ploaie, vant puternic sau soare puternic- se vor 

urmari in acest sens prognozele meteo; 

b. stratul suport trebuie sa aibe aderenta cu mortarul de prindere al polistirenului; in 

acest sens se vor realiza probe pe santier pentru determinarea aderentei; pentru 

acest lucru se vor monta aleator mai multe placi de polistiren; dupa 3 zile de la 

prindere se va incerca desprinderea cu mana; daca ruperea are loc la contactul 

dintre adeziv si polistiren sau in masa  polistirenului atunci aderenta intre stratul 

suport si adeziv este buna. 

. Indicatori ai eficientei economice 
 

1.consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator  spatiului 
nereabilitat termic: 327.4 kwh/m2 (a.u.) si an;  
2.consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator  spatiului 
reabilitat: 91.26  kwh/m2 (a.u.) si an;   
3.economia anuala de energie 236.14:  kwh/m2 (a.u.) si an ceea ce reprezita  
aproximativ o economie de  80 % a consumului de energie totala 

 
4.reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 :  

               56.83  kg CO2/ m2 (a.u.) si an   
 
 Durata de amortizare a investitiei (respectiv durata de recuperare a investitiei 
suplimentare datorata aplicarii proiectului de reabilitarea, N(R) [ani], reprezentand 
timpul scurs de la momentul realizarii investitiei in modernizarea energetica a unei 
cladiri si momentul in care valoarea acesteia este egalata de valoarea economiilor 
realizate prin implementarea masurilor de modernizare energetica, adusa la 
momentul initial al investitiei este de : 8 ani 
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CALCULUL DE RECUPERARE A INVESTITIEI 

 
Consumuri specifice 

 

Cladirea  
nereabilitata 

Cladire 
reabilitata 

Solutia 1 

Cladire 
rehabilitate 

Solutia 2 
  

qinc 
(kWh/mp an) 327.4 

91.26 
183.86   

qacm 
(kWh/mp 3.9 

3.12 
3.9   

qil 
(kWh/mp an) 

7.81 7.81 7.81   

qtot 
(kWh/mp an) 

339 102 196   

Nota energetica 74 100 88.9   

Clasa energetica D A B   

 
 
 
 

Solutia 
∆E – economia de energie  

kWh/an 

Cladirea reabilitata SOLUTIA UNU 237 

  

 
Din tabel se observă că Solutia unu, respectiv izolarea cu 10 cm de VATA 

BAZALTICA la  exterior a suprafetelor opace cu  5 cm polistiren  la soclu si 20 CM 

VATA BAZALTICA IN ZONA PODULUI ,  aduce clădirea în acelasi domeniu cu 

cladirea de referinta, notat cu „A” si se realizeaza o reducere a consumului de 

energie cu 80% 

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 
Analizând rezultatele centralizate din tabelele de mai sus, rezultă următoarele 

concluzii: 

a.- Solutia unu este cea mai avantajoasa deoarece: 
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    - aduce clădirea în intr-un domeniu mai ridicat  decat cladirea de referinta 

cladirea de referinta, notat cu „A” , fata de clasa D a cladirii nereabilitate 

Se reduce consumul de energie  totala cu 80 % 

Se recomanda     solutia UNU  de reabilitare deoarece rezultatele reabilitarii cu 

solutia propusa este foarte eficienta conform certificatului energetic elaborat 

cu solutia propusa 

 
5.1.Soluţia tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, 

funcţional-arhitectural şi economic, cuprinzând: 
 

a)descrierea principalelor lucrări de intervenţie pentru: 
- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural; 
 
- rampa exterioara pentru persoane cu dizabilitati se va realiza din profile metalice 
laminate si fundatii izolate din beton armat. Intre fundatiile noi ale scarii  si fundatiile 
cladirii existente se vor  realiza  rosturi  de separare de minim 5 cm latime, din 
polistiren expandat, care se va prelungi pe toata inaltimea cladirii.  
- inlocuirea  invelitorii 
- inlocuirea elementelor structurale degradate ale sarpantei – cca. 40% 
- inlocuirea jgheaburilor si burlanelor 
- toti peretii nestructurali noi din cladirea existenta vor fi realizati din materiale usoare 
(gips-carton,fasii de BCA,etc.) 
- toate golurile noi din peretii din zidarie din cladirea existenta vor fi prevazute cu 
buiandrugi dimensionati corespunzator. Pentru desfasurarea in bune conditii a 
lucrarilor dedesfacere a tencuielilor si zidariilor se vor lua urmatoarele masuri si se 
vor executa urmatoarele lucrari :  

- peretii se vor desface de pe schele montate in interiorul constructiei, 
materialul rezultat din demolare fiind depozitat in exteriorul acesteia. 
- materialul rezultat din demolare va fi depozitat cat mai departe de 

cladire.  
- se interzice evacuarea si sortarea materialului rezultat din demolare in 
timp ce se lucreaza la desfacerea elementelor de structura. 
- nu se va lucra concomitent la desfacerea mai multor goluri. 

- personalul  care va lucra la demolare va fi instruit in privinta regulilor 
de protectie a muncii privind lucrul la inaltime,fiind dotat cu centuri de 
siguranta si casca de protectie si va fi in permanenta supravegheat de 
catre conducatorul lucrarii. 

SE INTERZICE CU DESAVARSIRE DEMOLAREA ZIDARIILOR CU 
BAROSUL SI INCEPAND DE LA BAZA. 

- toate inchiderile de goluri din peretii de zidarie din cladirea existenta se vor realiza 
din zidarie de acelasi tip tesuta corespunzator 
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-  se vor izola corespunzator rosturile dintre trotuare si fundatii pentru a inpiedica 
infiltrarea apelor meteorice in zona fundatiilor 
- deoarece fundatiile noi rampei de acces pentru persoane cu dizabilitati vor fi 
amplasate la aceasi adancime cu aceea a fundatiilor existente iar sarcinile 
suplimentare rezultate in urma lucrarilor de recompartimentare interioara si izolare 
termica sunt nesemnificative in raport cu cele avute in vedere la proiectarea cladirii si 
pot fi preluate in intregime de catre structura de rezistenta a cladirii existente, nu 
este necesara subzidirea fundatiilor cladirii existente.                                                                   
– se vor reface trotuarele in zonele degradate si in zonele de interventie – cca. 40%; 

Pentru realizarea acestor masuri este necesara executarea urmatarelor 
lucrari: 
- se intrerupe alimentarea cu apa, curent electric si gaze 
- se desface tencuiala exterioara si termoizolatia existenta  
- se realizeaza eventualele reparatii ale elementelor degradate ale fatadelor 
- inlocuirea  invelitorii 
- inlocuirea elementelor structurale degradate ale sarpantei – cca. 40% 
- inlocuirea jgheaburilor si burlanelor 
- se desface zidaria pentru crearea noilor goluri de usi 
- se monteaza buiandrugii necesari bordarii golurilor noi necesare realizarii 
recompartimentarii interioare 
- realizarea sapaturii necesare pentru realizarea fundatiilor noi ale rampei exterioare 
propuse 
- realizarea rostului de separare  
- se realizeaza fundatiile si stuctura noua a rampei 
- montarea polistirenului expandat ignifugat de 10 cm grosime                                                             
- refacera trotuarelor – cca. 40%; 
- hidroizolarea rostului dintre trotuare si cladire 
- refacerea tencuielilor si zugravelilor exterioare 

 
- protejarea, repararea elementelor nestructurale şi/sau restaurarea elementelor 
arhitecturale şi a componentelor artistice, după caz; 
 
Nu este cazul 
- intervenţii de protejare/conservare a elementelor naturale şi antropice existente 
valoroase, după caz; 
 
Nu este cazul 
- demolarea parţială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără modificarea 
configuraţiei şi/sau a funcţiunii existente a construcţiei; 
- zidaria propusa pentru demolare se va desface numai cu mijlace manuale si 
numai dupa realizarea camasuirii peretilor structurali. Pentru desfasurarea in 
bune conditii a lucrarilor dedesfacere a zidariilor se vor lua urmatoarele masuri si se 
vor executa urmatoarele lucrari :  
- se vor demonta usile si ferestrele 
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- peretii se vor desface de pe schele montate in interiorul constructiei, materialul 
rezultat din demolare fiind depozitat in exteriorul acesteia. 
- materialul rezultat din demolare va fi depozitat cat mai departe de cladire.  
- se interzice evacuarea si sortarea materialului rezultat din demolare in timp ce se 
lucreaza la desfacerea elementelor de structura. 
- nu se va lucra concomitent la desfacerea mai multor pereti. 

 
- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare; 
Nu este cazul 
- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic ai 
construcţiei existente; 
Nu este cazul 
 
b)descrierea, după caz, şi a altor categorii de lucrări incluse în soluţia tehnică 
de intervenţie propusă, respectiv hidroizolaţii, termoizolaţii, 
repararea/înlocuirea instalaţiilor/echipamentelor aferente construcţiei, 
demontări/montări, debranşări/branşări, finisaje la interior/exterior, după caz, 
îmbunătăţirea terenului de fundare, precum şi lucrări strict necesare pentru 
asigurarea funcţionalităţii construcţiei reabilitate; 
 

Finisajele exterioare vor fi realizate prin aplicarea de vopsea lavabilă la 
parţile din zidărie ale anvelopantei si vopsea lavabila pentru soclu(conf. planşelor 
desenate şi indicaţiilor de finisaje). Uşile şi suprafeţele vitrate exterioare se vor 
realiza din tâmplărie pvc profil alb cu trei foi de geam termoizolant, cu gaz inert si 
suprafata tratata in scopul reducerii emisivitatii (low-E). Se va asigura calitatea 
aerului interior prin prevederea de grile higroreglabile pe tamplarie. Se propune 
mascarea copertinelor din zona acceselor pentru elevi si cadre didactice, cu placaj 
aluminiu tip bond, culoare alba. 
 
c)analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, 
inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiţia; 
Datele generale care să descrie condiţiile seismice ale amplasamentului şi sursele 
potenţiale de hazard  

Constructia  analizata se afla situata in zona de hazard seismic caracterizata 
de valorile ag =0,20 g si Tc = 1,0 sec. in conformitate cu zonarea seismica din P 100-
1/2013 cu interval mediu de recurenta de 225 ani.  

Din punct de vedere al incarcarilor din zapada, conform CR 1-1-3-2012 - Cod 
de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor, amplasamentul se 
afla in zona cu s0,k = 2 kN/mp (IMR=50ani). 

Din punct de vedere al incarcarilor din vant, conform «Cod de proiectare. 
Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor», indicativ  CR 1-1-4-2012,  
presiunea de referinta a vantului este  qb = 0.5 kPa. 

Adancimea maxima de inghet h = – 0,80 ... 0,90 m., conform STAS 6054/77; 
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d)informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură 
sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; 
existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate; 
Nu este cazul 
 
e)caracteristicile tehnice şi parametrii specifici investiţiei rezultate în urma 
realizării lucrărilor de intervenţie. 
 

Prin prezentul proiect se propun urmatoarele lucrari de modernizare a 
constructiei: 

- Reabilitare termica – placarea zidurilor exterioare cu vata minerala 
bazaltica 10cm, placarea soclului cu polistiren extrudat 5cm; placarea 
planseului peste etaj cu vata minerala bazaltica 20cm;  

- Hidroizolarea fundatiilor si refacerea trotuarelor perimetrale cu o panta de 
minim 2%. 

- Compartimentari interioare pe structura usoara-gipscarton si PVC; 
- Desfiintarea cosurilor de fum; 
- Inlocuirea instalatiilor electrice si sanitare si propunerea instalatiei termice 

si a instalatiei de semnalizare si alarmare. 
- Inlocuirea tamplariei interioare si exterioare; 
- Inlocuirea sarpantei din lemn si a invelitorii cu invelitoare din tigla ceramica;  
- Inlocuirea finisajelor interioare si exterioare – finisaj pardoseli, pereti, 

tavane; treptele si podestele din zona de acces in cladire vor fi refacute; 
- Accesul pentru elevi va fi prevazut cu o rampa pentru persoane cu 

dizabilitati – panta 8%.; pentru accesul persoanelor cu dizabilitati la etaj va 
fi prevazuta o platforma inclinata pentru scari-elevator; la exterior se vor 
amenaja alei pietonale in incinta cu panta maxima =8% in conformitate cu 
NP 051/2012 privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile 
individuale ale persoanelor cu handicap. 

 
Construcţia C1- Scoala profesionala- cu modificari interioare va avea urmatoarele 
spaţii funcţionale şi suprafeţe utile (numar maxim utilizatori -340persoane): 
  
 Parter 
 - Centrala termica(S = 15,19 mp); 

- Hol (S = 5,93 mp); 
- Secretariat(S =9,04 mp); 
- Hol (S = 5,85 mp); 
- Hol (S = 9,57 mp); 
- Sala clasa (S = 49,09 mp); 
- Sala clasa (S = 48,91 mp); 
- Sala clasa (S = 49,48 mp); 
- Laborator multifunctional-mecanica si constructii (S = 49,09 mp); 
- Hol (S = 4,10mp); 
- Hol (S = 87,23 mp); 
- Oficiu curatenie(S = 6,63 mp); 
- Grup sanitar B (S = 16,57 mp); 
- Grup sanitar F (S = 16,53 mp); 
- Hol (S = 26,20 mp); 
- Laborator de informatica si auto(legislatie rutiera) -S = 66,99 mp; 
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- Hol (S = 12,20 mp); 
- Grup sanitar persoane cu dizabilitati (S = 6,00 mp); 
- Casa scarii (S = 14,79 mp); 
 
Sutila parter= 499,02mp 
Spaţiile interioare au înalţime liberă de 3,29m. 
 
Etaj 

 - 1-Sala de clasa(S = 32,86 mp); 
- 2-Birou director(S = 8,81 mp); 
- 3-Hol(S =13,50 mp); 
- 4-Sala de clasa (S = 49,32 mp); 
- 5-Sala de clasa (S = 49,08 mp); 
- 6-Sala clasa (S = 49,08 mp); 
- 7-Sala clasa (S = 49,26 mp); 
- 8-Hol (S = 82,93 mp); 
- 9-Hol (S = 24,16 mp); 
- 12-Laborator economic (S = 66,40 mp); 
- 13-Grup sanitar F (S =11,25 mp); 
- 14-Cancelarie (S = 16,33mp); 
- Grup sanitar cadre didactice (S = 5,20mp); 
- Grup sanitar B (S = 20,97mp); 
- Casa scarii 1 (S = 13,09mp); 
- Casa scarii 2 (S = 12,02mp); 
 
Sutila etaj= 504,72mp 
Spaţiile interioare au înalţime liberă de 3,29m. 

 
 
SOLUŢII CONSTRUCTIVE ŞI DE FINISAJ 

Sistemul constructiv – constructie existenta C1 sistem constructiv cadre din 
beton armat, fundatii continue din beton, plansee din beton, sarpanta lemn, 
invelitoare tigla ceramica.   

Închiderile exterioare  
- existente – zidarie din caramida  pe care se va aplica vata minerala 

de 10cm. 
Compartimentările interioare din zidărie de cărămidă, compartimentari gipscarton 
si pvc. 
Finisajele interioare – Pereţii vor fi zugraviţi cu vopsea lavabilă, în timp ce în băi se 
vor utiliza plăci ceramice. Tâmplăria interioară se va executa din mdf si tamplarie 
metalica.  
Finisaj pardoseala interioara – gresie antiderapanta in holuri, bai, centrala termica, 
oficiu curatenie si parchet lemn masiv trafic greu in Sali clasa, laboratoare, 
cancelarie, birouri. 
Finisajele exterioare vor fi realizate prin aplicarea de vopsea lavabilă la parţile din 
zidărie ale anvelopantei si vopsea lavabila pentru soclu(conf. planşelor desenate şi 
indicaţiilor de finisaje). Uşile şi suprafeţele vitrate exterioare se vor realiza din 
tâmplărie pvc profil alb cu trei foi de geam termoizolant, cu gaz inert si suprafata 
tratata in scopul reducerii emisivitatii (low-E). Se va asigura calitatea aerului interior 
prin prevederea de grile higroreglabile pe tamplarie. Se propune mascarea 
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copertinelor din zona acceselor pentru elevi si cadre didactice, cu placaj aluminiu tip 
bond, culoare alba. 
Acoperişul şi învelitoarea vor fi de tip şarpantă din lemn în 4 ape, acoperită cu ţiglă 
ceramică, culoare caramiziu, cu o pantă de scurgere de 21o . 
Se propune o copertina metalica pentru acoperirea intrarii elevilor, acoperita cu tabla 
cutata, panta 5o. Peste copertina existenta la intrarea cadrelor didactice se propune o 
invelitoare din tabla cutata cu panta de 5o. 
 
ÎNDEPLINIREA CERINŢELOR DE CALITATE (conform L 10/1995) 
 Cerinţa „A” - REZISTENŢĂ ŞI STABILITATE 
În conformitate cu legislaţia în vigoare privind calitatea în construcţii, proiectul va fi 
supus verificării de către verificator atestat de MLPTL şi agreat de investitor, pentru 
exigenţa „A”. 
Cerinţa „B” - SECURITATEA LA INCENDIU 
Conform HG 1739/6.12.2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări 
care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu şi Normativului 
P 118-99 , art. 2.2.8. , construcţia se încadrează în categoriile ce necesită aviz, iar 
documentaţia va fi supusă verificării la exigenţa „B”. 
Numar maxim utilizatori -340 persoane 
 
Cerinţa „C” 

      a. - IGIENA ŞI SĂNĂTATEA OAMENILOR 
 Cladirea C1 cu Sc=608,41mp, regim de inaltime P+1, avand destinatia 

de Scoala profesionala, este amplasata la o distanta de 52,14m fata de limita 
nordica, la o distanta de 2,82m fata de limita estica,  la 23,95m fata de limita sudica 
si la 37,98m fata de ax Bulevardul Racoteanu;  la o distanta de 6,66m fatada limita 
vestica, fiind asigurată servitutea la vedere şi picătura la streaşină. 
Terenul are ca vecinătăţi:  

- Nord – 9.40m pana la limita de proprietate Agromec SA Filiasi si 46,55m pana 
in cladire P 

− Est – 1.94m pana la limita de proprietate Scoala Ajutatoare Filiasi si 20,30m 
pana la cladire P; 

- Sud– 23.95m pana la limita de proprietate bld. Racoteanu si 37.98m pana in 
ax bld. Racoteanu; 

− Vest –6.66m pana la  limita de proprietate Agromec SA Filias si 11.26m pana 
la cladire P-locuinta. 

 Înălţimea maximă la coamă a construcţie este de 9,27m faţă de cota 0,00, iar 
inaltimea minima la streaşina se situează la cota + 7,18m. 

 Se va asigura corespunzător iluminatul natural. Băile vor fi dotate 
corespunzător, conform STAS 1478/90 si Ordin 1955/1995. Ventilarea spaţiilor se va 
realiza natural. Se va asigura calitatea aerului interior prin prevederea de fante 
higroreglabile pe tamplarie. 
S-au respectat prevederile OMS 119/2014. 

 
 
 
 
 



36 | P a g e  
 

5.2.Necesarul de utilităţi rezultate, inclusiv estimări privind depăşirea 
consumurilor iniţiale de utilităţi şi modul de asigurare a consumurilor 
suplimentare 
 

Consumul de energie electrica 

1.consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator  spatiului 
nereabilitat termic: 327.4 kwh/m2 (a.u.) si an;  
2.consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator  spatiului 
reabilitat: 91.26  kwh/m2 (a.u.) si an;   
3.economia anuala de energie 236.14:  kwh/m2 (a.u.) si an ceea ce reprezita  
aproximativ o economie de  80 % a consumului de energie totala 

 
4.reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 :  

               56.83  kg CO2/ m2 (a.u.) si an   
 
 Durata de amortizare a investitiei (respectiv durata de recuperare a investitiei 
suplimentare datorata aplicarii proiectului de reabilitarea, N(R) [ani], reprezentand 
timpul scurs de la momentul realizarii investitiei in modernizarea energetica a unei 
cladiri si momentul in care valoarea acesteia este egalata de valoarea economiilor 
realizate prin implementarea masurilor de modernizare energetica, adusa la 
momentul initial al investitiei este de : 8 ani 
 

 INSTALATII ELECTRICE 
Se analizeaza echiparea cladirii cu instalatii electrice dupa cum urmeaza: 

- Alimentarea cu energie electrica si distributia acesteia in cladire 
- Instalatia electrica de iluminat, prize si forta  
- Instalatia electrica de legare la pamant 
- Instalatia electrica de protectie împotriva trasnetelor (I.P.T.) 
- Instalatia electrica de protectie împotriva socurilor electrice 

  
  Alimentarea cu energie electrica si distributia acesteia in cladire 
 Actualmente alimentarea cu energie electrica se face din reteaua publica 

  In urma culegerii datelor din teren in vederea intocmirii prezentei documentatii, 
s-a constatat ca instalatia electrica este necorespunzatoare corpurile de iluminat si 
utilajele/ echipamentele electrice nu sunt legate la pamant prin nulul de protectie PE, 
nefiind tras o data cu executarea instalatiei vechi)  
 Pentru alimentarea cu energie electrica a constructiei, se va întocmi un studiu 
de solutie de catre o firma sau persoana autorizata A.N.R.E. si agreata de CEZ.  
  
 Distribuția energiei electrice se propune a se realiza prin intermediul unui 
singur bransament dintr-un BMPT( bloc de masura si protectie trifazat) 63A/0.3A a 
carui putere instalata (~32KW) va fi suficienta desfasurarii activitatii. 

Alimentarea cu energie electrica a BMPT se va face in urma intocmirii de catre 
furnizorul de energie electrica a unui studio de solutie, executia urmand a se face de 
catre o societtate autorizata agreata de acesta. Prin urmare alimentarea cu energie 
electrica nu face obiectul prezentei documentatii. 
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De la BMPT energia electrica va fi distribuita catre consumatori prin 
intermediul tabloului electric general instalat la parter si a tabloului electric secundar 
instalat la etajul 1. 

Laboratorul de informatica va fi dotat cu tablou electric propriu 
Totalitatea cablurilor instalate vor fi cu intarziere la propagarea flacarii si fara 

emisii de halogeni ( de tip N2XH) si vor fi protejate in tuburi PVC fara emisii de 
halogeni conform prevederilor anexei 5.2 din normativul I7-2011 , montate incastrat 
in elemente de zidarie sau compartimentare sau aparent – dupa caz. 
 
  Instalatia electrica de iluminat, prize si forta 
  
 Prin prezenta documentatie se propun urmăroarele lucrări: 

1.        realizarea unui iluminat artificial dupa cum urmeaza: 
- Corpuri de iluminat cu LED echivalent 2x36W fluorescent in salile de 
clasa, pe coridoare si in laboratoarele de specialitate 
- Corpuri de iluminat cu  LED echivalent 2x58W fluorescent asimetrice  in 
salile de clasa si laboratoare pentru iluminatul tablei 
- Corpuri de iluminat de tip aplica montata pe plafon in grupurile sanitare 
- Corpuri de iluminat cu LED echivalent 4x18W in birouri ( secretariat, 
director si cancelarie) 
- Corpuri de iluminat de tip aplica exterioara deasupra intrarilor  
Comanda iluminatului se va face cu intrerupatoare simple (1 modul) incastrate 

in elemente de compartimentare si instalate in doze pentru intrerupatoare multiple. 
Comanda iluminatului pe holuri se va face prin intermediul intrerupatoarelor 

simple si cap scara . 
Comanda iluminatului in grupurile sanitare se va face prin intermediul 

detectoarelor de miscare cu temporizare 360°, instalate pe plafon 
2.   refacerea instalațiilor de prize de curent și consumatori diverși, astfel: 
- Prizele de curent de uz general vor fi instalate ( ca regula generala) in 

dreptul intrerupatoarelor . Prizele de curent pentru uz informatic se vor 
instala in proximitatea prizelor de voce date. 

- Prizele de curent care deservesc echipamente si consumatori specifici ( 
ex. echipamente HVAC, echipamente curenti slabi, etc) se vor instala in 
proximitatea acestora in functie de mobilare , cerintele beneficiarului si 
arhitecturale 

3.  
- Se va prevede iluminat de siguranta de evacuare  cu luminoblocuri 

echipate cu acumulator (autonomie 2h), iluminat de siguranta 
impotriva panicii in incaperile cu o suprafata mai mare de 60m2 cu 
luminoblocuri echipate cu acumulator (autonomie 1h),Iluminat de 
siguranta pentru marcarea hidrantilor interiori cu luminoblocuri 
echipate cu acumulator (autonomie 1h), si iluminat pentru continuarea 
lucrului in spatiul tehnic unde se afla centrala de detectie de incendiu 
(secretariat) cu luminoblocuri echipate cu acumulator (autonomie 3h). 

 
    
Instalatia electrica de legare la pamant 

Se va reface in integralitate instalatia de legare la pamant, prin crearea unei prize de 
pamant artificiale cu electrozi orizontali si verticali, care va asigura o rezistenta de 
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dispersie inferioara valorii de 1 ohm, avand in vedere ca va fi comuna cu cea a 
instalatiei de paratrasnet 
 
  Instalatia electrica de protectie impotriva trasnetelor (I.P.T.) 
 Conform Normativ I7-2011 avand in vedere numarul de Sali de clasa si 
laboratoare este necesar a se monta o I.P.T., care va fi de nivel IV instalata pe un 
catarg la o inaltime de minim 2 m deasupra celui mai inalt punct si care va asigura o 
raza de protectie de 43 de m , acoperitoare pentru obiectivul analizat. 
 

Instalatia electrica de protectie împotriva socurilor electrice 
           In prezent, instalatia electrica de prize veche a cladirii, nu are protectie 
diferentiala de 30mA împotriva socurilor electrice, conform I7-2011.  
 Avand in vedere ca prin abordarea lucrarilor de consolidare, este necesara 
demontarea instalatiei  electrice care este pozata aparent si a celei vechi montata 
ingropat in zidarie, cu aceasta ocazie se faca urmatoarele intervenții: 

- se vor desfiinta tablourile electrice vechi care sunt necorespunzatoare 
ca echipare cu aparataj si se va prevedea un singur tablou electric la 
parter,  unul la etaj si unul in laboratoruld e informatica. Centrala 
termica va fi achizitionata cu propriul tablou, echipament care nu face 
obiectul prezentei documentatii 

- se va reechipa BMPT- 63A cu intrerupatori corespunzatori puterii 
rezultate in urma calculelor  

- conf prevederilor normativului I7/2011 in tabloul electric general se va 
instala un descarcator de supratensiuni de origine atmosferica 

- se va lega la priza de pământ tabloul electric general TEG 
- se vor prevedea măsuri ca toate elementele conducatoare de curent 

ale instalatiei electrice (parti active) trebuie sa fie inaccesibile unei 
atingeri directe astfel: 

• izolatia cablurilor si conductelor sa fie conform STAS 11388/3; 
• carcasele aparatelor si tablourilor electrice sa fie conform STAS 

532 
- toate elementele instalatiei electrice care in mod normal nu sunt sub 

tensiune (carcase metalice, sustineri metalice, etc) dar care pot intra 
sub tensiune in mod accidental, vor fi prevazute cu urmatoarele masuri 
de protectie la atingeri indirecte: 

• legarea la nul de protectie conform STAS 12604/4,5 
• legarea la pamant conform STAS 12604/4,5 

- se vor lua măsuri ca suprafetele accesibile ale instalatiei electrice (cutii, 
panouri, muchii, suprafete rugoase, etc) sa nu produca raniri cu nici o 
parte a lor si sa nu deterioreze izolatia electrica a cablurilor sau 
echipamentelor.  

 
Măsuri de protecție la foc și de protecție a muncii 

Beneficiarul va lua masuri ca dotarile cu mijloace PSI si instalatiile de 
prevenire si stingere a incendiilor sa fie in perfecta stare de functionare. 

In cazul in care beneficiarul sau constructorul considera ca masurile luate prin 
proiect nu sunt suficiente, vor cere odata cu observatiile ce trebuiesc facute la proiect 
sa se introduca in proiect masurile suplimentare de prevenire si stingere a incendiilor 
pe care le considera necesare. 
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Obligatia si raspunderea pentru realizarea deplina a masurilor de prevenire si 
stingere a incendiilor, a instructajului si pregatirii personalului, potrivit atributiilor ce le 
revin, o au cei ce conduc, organizeaza si controleaza activitatea in clădire. 

Personalul de exploatare va fi instruit periodic cu privire la respectarea 
normelor de P.S.I.. 

In proximitatea tablourilor electrice se vor prevede, ca mijloace de prima 
interventie, stingatoarele cu praf si bioxid de carbon. 

In caz de incendiu la instalatiile electrice, inainte de a se actiona pentru 
stingerea acestuia se vor scoate de sub tensiune instalatiile electrice afectate si cele 
periclitate. 

La instalatiile electrice, pentru stingerea incendiilor se vor folosi numai 
stingatoare cu praf si bioxid de carbon. 

Mijloacele de prima interventie in caz de incendiu trebuie sa fie in perfecta 
stare de utilizare in permanenta, amplasate in locuri vizibile, usor accesibile si ferite 
de inghet. 

Este obligatorie legarea la pamant a aparatelor ce se pot afla in mod 
accidental sub tensiune. 

La montajul, punerea in functiune, exploatarea si intretinerea instalatiei ce face 
obiectul prezentului proiect, se vor respecta normele de tehnica securitatii muncii 
specifice lucrarilor ce se executa. 

Toate lucrarile se vor executa numai de personal calificat, special instruit 
pentru aceste tipuri de operatii. Se verifica efectuarea, insusirea si perioada de 
validitate a instructajului general. 

Alimentarea cu energie electrica a sculelor si utilajelor se va face numai de la 
prize cu contact de protectie sau tablouri electrice legate la instalatia de 
impamantare. Pentru lucrul la inaltimi mai mari de 2,5m se vor utiliza platforme 
montate rigid, schele metalice si centuri de siguranta. La fiecare loc de munca vor fi 
afisate mijloace de avertizare vizuala. 

Pe timpul executiei lucrarilor se vor aplica prevederile urmatoarelor normative: 
- Legea 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă 
- Ordin  nr.665/10.09.1997 al MMPS privind "Norme specifice de 

protectie a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice", ed. 1997. 
- STAS 12217 – Protectia impotriva electrocutarii la utilajele si 

echipamentele electrice mobile. Prescriptii. 
- STAS 12604 – Protectia împotriva electrocutarii. Instalatii electrice fixe. 

Prescriptii 
- STAS 2612 Protectia de separatie impotriva electrocutarii. Limite 

admisibile. 
In mod expres, la executarea lucrarilor, pentru lucrul cu foc deschis se va cere 

avizul beneficiarului, intocmind permisul de lucru cu foc deschis. 
Beneficiarul si constructorul vor intocmi instructiuni proprii, speciale si 

specifice tuturor locurilor de munca care se considera ca au un caracter deosebit, 
sau pentru care normele existente nu dau prescriptii suficiente, care sa conduca la 
securitatea investitiei si a personalului. 

Obiectivele proiectate nu se vor pune in functiune, partial sau total, nici macar 
pe timp limitat, inainte de asigurarea tuturor masurilor de tehnica securitatii si igienei 
muncii. 

Beneficiarul va asigura personalului de exploatare toate echipamentele si 
mijloacele de protectia muncii prevazute in normativele in vigoare. 
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Se vor monta dispozitive de protectie cu chei speciale la usile tablourilor 
electrice si se vor prevedea placute avertizoare si alte mijloace pentru interzicerea 
accesului neautorizat la circuitele electrice. 

 
INSTALAȚII DE CURENȚI SLABI 
Sistemul de detecţie şi alarmare antiincendiu  

Conform prevederilor normativului P118-3/2015 art. 3.3.1 lit c , avand in 
vedere numarul estimate de utilizatori si suprafata obiectivului  , acesta se 
incadreaza in categoria obiectivelor in care un sistem de detectie si avertizare la 
incendiu  este obligatoriu. 

Sistemul de detectie propusă  va asigura o acoperire totala, obiectivul 
constituind un singur compartiment de incendiu. 

S-a ales solutia utilizarii unui sistem de detectie adresabil cu o bucla. 
Sistemul are rolul de a asigura o detectie incipienta a incendiului, alarmarea 

manuala si automata in caz de  eveniment, semnalizarea sonora si vizuala a unei 
alarme, semnalizarea unui defect si posibilitatea de comunicare si transmitere la 
distanta catre un dispecerat sau telefonic a aparitiei unui eventual eveniment, ,  

Detectorii de fum si temperatura, declansatoarele manuale si sirenele 
interioare vor fi de tip adresabil. Instalatia se va echipa cu sirena exterioara cu 
autonomie energetica proprie. Avertizarea acustică şi optică locală este realizată cu 
ajutorul soneriei de incendiu amplasata deasupra butonului de incendiu. La exteriorul 
clădirii se va monta sirena de avertizare la incendiu autonoma.     

Sursa de alimentare de rezerva va fi asigurata prin acumulatori 12V/18Ah. 
Echipamentul de control si semnalizare va avea afisaj in limba romana si o 

memorie de minim 1000 de evenimente si se va amplasa in incaperea special 
destinata  de la parter ( Secretariat) pentru o mai usoara accesibilitate. Incaperea va 
corespunde cerintelor normativelor in vigoare, are peretii si tavanul rezistente la foc 
60 de minute, iar usa va trebui sa fie rezistenta la foc 30 de minute, si echipata cu 
dispozitiv de autoinchidere. 

In această încăpere s-au prevăzut  2 prize de curent , se asigura un nivel de 
iluminat de minim 200lx, iar incaparea este prevazuta cu iluminat de siguranta pentru 
continuarea lucrului. 

Pentru a evita alarmele false detectorii vor fi de tip multisenzor – fum si 
temperatura (prag si rata de crestere). 

 
Subsistemul de detecţie/alarmare incendiu trebuie să îndeplinească 

următoarele funcţii: 
- semnalizarea declanşării şi localizarea unui început de incendiu cu 

transmiterea alarmei la organul de intervenţie din clădire; 
- declanşarea alarmei acustice/optice în clădire pentru evacuare şi în 

exteriorul clădirii pentru avertizare; 
- transmiterea alarmei la un dispecerat central (exterior) sau la o unitate 

de intervenţie a pompierilor. 
 
Centrala va fi alimentată din două surse de tensiune, una principală conectată 

la reţeaua electrică de 230Vca – prin coloană separată alimentată din tabloul general 
- şi a doua în curent continuu din baterii tampon de acumulatori dimensionate 
conform normativului P118-3/2015. 

Reţeaua de cabluri se montează pe tubulatură separată de restul sistemelor 
de curenţi slabi iar dozele vor fi marcate corespunzător. Cablul utilizat va fi ecranat, 
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special pentru instalaţii antiincendiu, cu manta roşie rezistentă la temperatură. Tresa 
metalică a cablurilor va avea asigurată continuitatea în doze, fiind pusă la pământ în 
capătul dinspre centrală.  

Proiectarea sistemului de detecţie, avertizare şi alarmare la incendiu pentru 
obiectivul prezentat s-a facut în conformitate cu normativul P118-3/2015. Conform 
planurilor de arhitectura propuse  nu exista echipare cu plafoane false.  Se vor 
executa toate traseele în sistem îngropat în tencuială sau aparent,   

, protejat in canal cablu PVC fara emisii de halogeni in functie de 
particularitatile constructive si arhitecturale 

 
Sistem de cablare structurata voce-date 

 
Se propune prin proiect o soluţie care să asigure o reţea deschisă de 

transmisie de date, posibil de extins şi de reconfigurat ulterior instalării, care va 
asigura  transportul de date la un debit de minim 100 Mbit/sec. 

 Cablul folosit pentru cablare va fi de tipul UTP, categoria 6. 
 Cablarea structurată se va realiza, în conformitate cu standardul 

EIA/TIA-568, pe niveluri orizontale si verticale. 
 Acestea sunt compuse din elementele de reţea aflate pe un etaj (sau mai 

multe etaje adiacente)care sunt reunite într-un dulap de comunicaţie (rack). 
Topologia reţelei este stea cu plecare de la rack spre fiecare priză de voce-date. 

 Trebuie instalate prize RJ45 categoria 6. Prizele sunt legate cu cabluri 
UTP (Unshielded Twisted Pair) cu 4 perechi de fire torsadate, cu o lungime de maxim 
90 m, categoria 6, cu dulapul de comunicatie care va fi amplasat in camera custode 
de la  parter. 

 Punctul de concentrare telecomunicaţii conţine toate elementele de 
conexiune pentru date (patch panel, switch). La dimensionarea sa este luat în calcul 
şi spaţiul ocupat de echipamentele active al reţelei de date (switch-uri), cat si  suporţii 
de cabluri şi patch cord-uri. Se va lăsa spaţiu de rezervă pentru echipamente viitoare. 

 Dulapul de comunicaţie din laboratorul de informatica  trebuie să fie 
realizat cu facilităţi de acces în spatele echipamentelor, cu prinderi pentru standardul 
de 19”, echipat cu ventilatoare acţionate cu termostat, accesorii şi ghidaje de cabluri 
în număr sufficient. Dulapul de comunicaţii va conţine şi o sursă neîntreruptibilă de 
tensiune, capabila să susţină echipamentele în funcţiune, în cazul unei căderi de 
tensiune. 

Toate echipamentele active de date vor fi instalate în dulapul de comunicaţie 
astfel încât să se asigure posibilitatea conectării la reţea a tuturor echipamentelor. 
 Executia instalațiilor de voce/date va avea în vedere  pozarea cablajelor 
ingropat in tencuială, astfel incat sa nu deterioreze aspectul estetic al cladirii. Daca 
situatia o va cere instalatia se poate poza si aparent in canal cablu PVC fara emisii 
de halogeni. 
In laboratoruld e informatica se va instala un sistem de voce date care va echipa 
fiecare post de lucru. Astfel fiecarui post de lucru ii vor corespunde 2 prize 230Vca 
+T si o priza UTP cat 6, montate pe canal cablu cu capac 50x105mm cu separatie 
fizica. Se va asigura instalarea canalului cablu pe elementele de mobilier  astfel 
incat sa fie ferit de lovituri sau atingeri accidentale. 
Traseele de curenti tari si slabi de pe perimetrul laboratorului si pana la elementele 
de mobilier se vor executa ingropat in pardoseala si protejate impotriva socurilor 
mecanice. Iesirile vor fi asigurate prin intermediul dozelor de trecere de pardoseala 
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Particularitati ale instalatiilor referitoare la accesul persoanelor cu 

dizabilitati 
Avand in vedere faptul ca in cladire vor avea acces persoanele cu 

dizabilitati, grupul sanitar de la parter a fost echipat cu: 
- Iluminat de siguranta – luminobloc cu autonomie 2h 
- Alarma  vizuala pentru alertarea in caz de urgenta a persoanelor cu 

hipoacuzie 
- Sistem de alarmare accesibil din pozitia sezand cat si la nivelul 

pardoselii 
- Comanda iluminatului se face din exteriorul grupului sanitar prin 

intermediul unui intrerupator simplu instalat la max. 1.20m  
INSTALAŢII LIMITARE SI STINGERE INCENDIU 
 

Pentru echiparea si dotarea minima obligatorie a constructiilor si instalatiilor 
cu sisteme si instalatii de stingere a incendiilor trebuie respectate cerintele din 
cadrul normelor, standardelor si legilor romanesti in vigoare, referitoare la astfel 
de cladiri, in special normativul P 118 -1999 si P118/2-2013. 

Instalatiile de stingere incendiu care vor echipa obiectivul de investitie sunt 
: 

- instalatii de stingere incendiu cu hidranti interiori de incendiu, 
- instalatii de stingere incendiu cu hidranti exteriori de incendiu. 
 

 Dimensionarea instalatiilor de limitare si stingere incendiu s-a efectuat in 
ipoteza in care CA Oltenia asigura in zona de amplasament a obiectivului de 
investitie in reteaua publica de alimentare cu apa, urmatorii parametrii : - 
diametrul conductei existente este Dn=200 mm, debitul asigurat q=30 l/s, 
presiunea asigurata p=4,0 bar. 

Conform normativului P 118-2 / 2013, Normativ privind securitatea la 
incendiu a constructiilor, Partea a II-a - Instalatii de stingere”, art. 4.1. aliniatul c) '' 
pentru cladiri de învatamînt cu mai mult de 200 de utilizatori sau cele cu aria 
construita mai mare de 600 m2 si mai mult de 3 (trei) niveluri supraterane''  este 
obligatorie echiparea cu hidranti interiori de incendiu. Ca urmare obiectivul de 
investitie trebuie sa fie echipat cu hidranti interiori de incendiu. 
 Conform normativului P 118-2 / 2013, Normativ privind securitatea la 
incendiu a constructiilor, Partea a II-a - Instalatii de stingere”, art. 6.1. aliniatul h) '' 
pentru cladiri de învatamânt, cu mai mult de 200 persoane sau cu aria construita 
mai mare de 600 mp ori cu mai mult de 2 (doua) niveluri supraterane'' este 
obligatorie echiparea cu hidranti exteriori de incendiu. Intrucat sunt indeplinite 
conditiile precizate mai sus, este obligatorie echiparea investitiei cu hidranti 
exteriori de incendiu.  

Conform normativului P 118-2 / 2013, Normativ privind securitatea la 
incendiu a constructiilor, Partea a II-a - Instalatii de stingere”, art. 7.1. nu este 
obligatorie echiparea investitiei cu instalatii automate de stingere a incendiilor tip 
sprinkler. 

 
Avand in vedere precizarile de mai sus, obiectivul de investitie este necesar 

a fi echipat cu instalatie de stingere incendiu cu hidranti interiori. Corespunzator 
prevederilor normativului P 118-2 / 2013 instalatia de hidranti interiori de incendiu 
trebuie sa asigure urmatoarele caracteristici tehnice si constructive : 
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- debitul specific minim al unui jet : qhi = 2,10 l/s, conform anexei nr. 3 din P 
118-2 / 2013, 

- numarul de jeturi in functiune simultana pe cladire : 1 jet, (pentru cladiri cu 
V < 25000 mc)  

      conform anexei nr. 3 din P 118-2 / 2013, 

- debitul de calcul pentru stingerea incendiului cu hidranti interiori: Qhi = 1 x 
2.10 = 2.10 l/s 

- timpul normat de functionare a hidrantilor interiori : Thi = 10 minute, 
conform art. 4.35,  

- rezerva de apa intangibila pentru stingerea incendiului cu hidranti interiori: 
Vhi = 1x2.1x 10 x 60 = 1260 litri = rotund = 1.50 mc ; 

- disponibilul de presiune necesara la ajutajul hidrantilor : 21.97 mCA, pentru 
duza  

           de refulare cu diametrul Dn=13 mm, conform anexa 5 din P 118-2 / 2013. 
- disponibilul de presiune total : H hi = H ajutaj + H geod + H furtun + H 

pierderi lineare cond +  
H pierderi locale cond = 21.97 + 7.50 + 1.50 + 3.80 + 1.50 = 36.27 mCA = 
rotund = 36.50 mCA. 

 
Numarul de hidranti de incendiu interiori se determina  tinand seama de 

numarul de jeturi in functiune simultana care trebuie sa atinga fiecare punct 
combustibil din interiorul cladirii (fiecare produs care poate sa arda) si de lungimea 
furtunului hidrantului. Jeturile simultane, trebuie obtinute de la hidrantii de incendiu 
situati pe acelasi palier si în acelasi compartiment de incendiu al cladirii. 

Hidrantii interiori vor fi amplasati langa intrarile in cladire, in holuri, pe 
coridoare, langa intrarea in incaperi si in interiorul acestora sau alte locuri 
accesibile. 

Reteaua de distributie pentru alimentarea hidrantilor de incendiu interiori se va 
executa din teava de otel zincat si va fi separata de reteaua de alimentare cu apa la 
grupurile sanitare . Conform art. 4.26 din P 118/2-2013 in instalatiile de alimentare cu 
apa a hidrantilor interiori nu sunt admise conducte din materiale plastice. 

Conform art. 4.14 din P118/2-2013 robinetul hidrantului de incendiu, împreuna 
cu echipamentul de serviciu format din furtun, tamburul cu suportul si dispozitivele de 
refulare a apei, se monteaza într-o cutie speciala, amplasata aparent, în nisa sau 
firida în zidarie, la înaltimea de 0,80m...1,50m de la pardoseala.  

Hidrantii interiori vor fi amplasati in concordanta cu cerintele art. 4.5 din 
P118/2-2013, in locuri vizibile si usor accesibile in caz de incendiu. Hidrantii interiori 
vor fi marcati corespunzator, standardele de referinta fiind ISO 3864/1,2,3,4 si ISO 
7010. Avand in vedere amplasarea unui numar mai mic de opt hidranti pe nivel, nu 
este necesara conform normativului P 118-2/2013 realizarea unei retele inelare de 
alimentare cu apa. La trecerile conductelor prin elementele de constructie rezistente 
la foc se vor lua masuri de etansare a golurilor respective cu materiale omologate 
conform normelor in vigoare. Sustinerea conductelor principale de alimentare cu apa 
se va realiza cu elemente de sustinere omologate, fixate de elementele de 
constructie existente. Acolo unde nu este posibil utilizarea elementelor de constructie 
existente se vor realiza suplimentar stapli metalici de sustinere.  

Distributia conductelor de alimentare cu apa pentru stingerea incendiului se 
va realiza aparent la nivelul grinzilor de sustinere. La trecerile conductelor prin 
elementele de constructie rezistente la foc se vor lua masuri de etansare a 
golurilor respective cu materiale omologate conform normelor in vigoare.  
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In concluzie, spatiile care fac parte din cadrul obiectivului de investitie, au 
asigurata stingerea unui eventual incendiu interior in total cu un numar de 6 hidranti 
interiori. Alimentarea cu apa se va realiza prin intermediul unui bransament separat 
din PEHD cu diametrul D=(75x4.50)mm, Pn=10.0 bar, racordat la reteaua publica 
a localitatii care asigura parametrii necesari functionarii hidrantilor interiori de 
incendiu.  

Conform adresei obtinute de la CA Oltenia, pe bulevardul Racoteanu este  
amplasata o conducta de alimentare cu apa cu diametrul Dn=200 mm, care poate 
asigura un debit de 30 l/s si o presiune de 4.0 bar. Solutia de alimentare cu apa a 
hidrantilor interiori de incendiu necesita lucrari suplimentare in spatiul public. 
Pentru realizarea acestora trebuie solicitat avizul Companiei de Apa precum si 
obtinerea unei autorizatii de construire pentru aceste lucrari suplimentare.  

La interior conductele de alimentare cu apa a hidrantilor interiori de 
incendiu se vor monta aparent fiind dimensionate corespunzator pentru a nu 
depasi presiunea maxima care poate fi asigurata de reteaua publica a localitatii.  

 
Ca urmare a precizarilor de mai sus, obiectivul de investitie care face 

obiectul prezentului proiect trebuie sa fie echipat cu hidranti exteriori de incendiu. 
Numarul de jeturi in functiune este : 1 jet in functiune, debitul de apa care trebuie 
asigurat pentru cladiri civile cu volumul cuprins intre 3001 mc si 5000 mc si nivel de 
stabilitate la incendiu I - II, conform anexei nr. 7 din  P118/2- 2013 este de : 5 l/s,  

Corespunzator prevederilor normativului P 118-2 / 2013 instalatia de hidranti 
exteriori de  
incendiu va avea urmatoarele caracteristici: 

- timpul teoretic de functionare pentru hidrantii exteriori, conform art. 6.19. este 
de 120 minute, 

- debitul de calcul al instalatiei, conform anexei nr. 7 din P 118-2 / 2013 este de 
: 15 l/s ; 

      -    rezerva de apa intangibila necesara pentru stingerea incendiului cu hidranti 
exteriori : 

Vhe = 5 x 180 x 60 = 54000 litri = 54 mc. 
- lungimea jetului compact al unui hidrant exterior este de 10 m, pentru un 

ajutaj  
cu diametrul orificiului tevii de refulare de 20 mm si o presiune disponibila  

la ajutaj de 1.31 bar, conform anexei anexei 14 bis din . P 118-2 / 2013; 

- disponibilul de presiune necesara la racordul hidrantilor : 13,10 mCA. 
 
 
Pentru stingerea din exterior a unui eventual incendiu se vor utiliza hidranti 

de incendiu existenti, montati pe reteaua publica de alimentare cu apa din zona. 
Conform adresei obtinute de la CA Oltenia, pe bulevardul Racoteanu este  
amplasata o conducta de alimentare cu apa cu diametrul Dn=200 mm, care poate 
asigura un debit de 30 l/s si o presiune de 4.0 bar. 

Intrucat beneficiarul nu dispune de personal angajat care sa poate asigura 
stingerea direct de la hidrantii exteriori de incendiu, pentru stingerea din exterior a 
unui eventual incendiu se vor utiliza autopompele apartiniand Inspectoratului pentru 
Situatii de Urgenta, alimentate cu apa de la hidranti exteriori existenti, care pot 
asigura un debit minim de 5,0 l/s. 
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La reţelele de distribuţie la care intervenţia în caz de incendiu se face cu 
pompe mobile de incendiu, presiunea disponibilă la hidranţii exteriori trebuie să fie de 
minim 0.70 bar, ( 7 mH2O ), conform art. 6.30 din normativul P 118/2-2013. 

 
5.3.Durata de realizare şi etapele principale corelate cu datele prevăzute în 
graficul orientativ de realizare a investiţiei, detaliat pe etape principale 

Durata de realizare a proiectului, în cazul celor 2 scenarii analizate este de 30 de 
luni.Graficul orientativ de realizare a investiției, pentru scenariul analizat, detaliat pe 
etapele principale prevăzute pentru derularea proiectului este prezentat în paginile 
următoare: 
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Graficul fizic de implementare a proiectului – Scenariul 1 (varianta minimala) 

 

 
Denumirea capitolelor de 

cheltuieli 

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII ANUL 2 AL IMPLEMENTARII ANUL 3 AL IMPLEMENTARII 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 

Capitolul 2. Cheltuieli 

pentru asigurarea 

utilitatilor necesare 

obiectivului 

      X X X X                                                           

Capitolul 3. Cheltuieli 

pentru proiectare si 

asistenta tehnica 

X   X       X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X     X               

Capitolul 4. Cheltuieli 

pentru investitia de baza - 

total, din care: 

            x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x               

4.1 Constructii si instalatii              X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X                     

4.5 Dotari                                             X X X X X X X X               

4.6 Active necorporale                                                 X X X                   

Capitolul 5. Alte cheltuieli - 

total, din care: 
            x x                                         x               

5.1 Organizare de santier               X                                                           

5.2 Comisioane, taxe, cote 

legale, costuri de finantare 
              X                                         X               

5.4 Cheltuieli pentru 

informare si publicitate 
                                                        X               
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5.4.Costurile estimative ale investiţiei: 
- costurile estimate pentru realizarea investiţiei, cu luarea în considerare a costurilor unor investiţii similare; 
 
SCENARIUL 1 

 
DEVIZ GENERAL - MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PENTRU 

INVATAMANTUL PROFESIONAL LA LICEUL TEHNOLOGIC DIMITRIE FILISANU-MODERNIZARE SCOALA 
PROFESIONALA P+1, POR 2014-2020, AXA 10 

Nr.crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare  
(fara TVA) 

TVA 
Valoare cu 

TVA 

lei lei lei 

1 2 3 4 5 

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 

1.1 Obtinerea terenului     0.00 

1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 

1.3 
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului 
la starea initiala 

0.00 0.00 0.00 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00 

  TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00 

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 

  TOTAL CAPITOL 2 46,309.12 8,798.73 55,107.85 

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

3.1 Studii 0.00 0.00 0.00 

  3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00 

  3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 

  3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00 

3.2 
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 
acorduri si autorizatii 

0.00 0.00 0.00 

3.3 Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00 

3.4 
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 
cladirilor 

0.00 0.00 0.00 
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3.5 Proiectare 138,000.00 26,220.00 164,220.00 

  3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00 

  3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 

  
3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentatie de avizare a 
lucrarilor de interventii si deviz general 

45,000.00 8,550.00 53,550.00 

  
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

0.00 0.00 0.00 

  
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si 
a detaliilor de executie 

5,000.00 950.00 5,950.00 

  3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 88,000.00 16,720.00 104,720.00 

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00 

3.7 Consultanta 185,000.00 35,150.00 220,150.00 

  
3.7.1. Managementul de proiect pentru proiectul de 
investitii 

155,000.00 29,450.00 184,450.00 

  3.7.2. Auditul financiar 30,000.00 5,700.00 35,700.00 

3.8 Asistenta tehnica 20,000.00 3,800.00 23,800.00 

  3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 0.00 0.00 0.00 

  3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 0.00 0.00 0.00 

  
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse 
in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de 
catre Inspectoratul de Stat in Constructii 

0.00 0.00 0.00 

  3.8.2. Dirigentie de santier 20,000.00 3,800.00 23,800.00 

  TOTAL CAPITOL 3 343,000.00 65,170.00 408,170.00 

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1 Construcţii şi instalaţii 1,744,847.10 331,520.95 2,076,368.05 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00 

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 
necesita montaj 

0.00 0.00 0.00 

4.4 
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 
necesita montaj si echipamente de transport 

0.00 0.00 0.00 

4.5 Dotări 615,125.13 116,873.77 731,998.90 

4.6 Active necorporale 122,464.50 23,268.25 145,732.75 



49 | P a g e  
 

  TOTAL CAPITOL 4 2,482,436.73 471,662.97 2,954,099.70 

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de şantier 15,000.00 2,850.00 17,850.00 

  
5.1.1. Lucrări de constructii si instalatii aferente organizarii 
de santier 

15,000.00 2,850.00 17,850.00 

  5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00 

5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanţare 13,836.94 0.00 13,836.94 

  
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 
finantatoare 

0.00 0.00 0.00 

  
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor 
de constructii 

9,030.78 0.00 9,030.78 

  
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 
lucrarilor de constructii 

1,806.16 0.00 1,806.16 

  5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00 

  
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia 
de construire/desfiintare 

3,000.00 0.00 3,000.00 

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 34,000.00 6,460.00 40,460.00 

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 13,410.00 2,547.90 15,957.90 

  TOTAL CAPITOL 5 76,246.94 11,857.90 88,104.84 

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 

6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00 

  TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00 

TOTAL GENERAL 2,947,992.79 557,489.60 3,505,482.39 

Din care C+M 1,806,156.22 343,169.68 2,149,325.90 
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DEVIZ GENERAL cheltuieli neeligibile 

Nr.crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare  
(fara TVA) 

TVA 
Valoare cu 

TVA 

lei lei lei 

1 2 3 4 5 

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 

1.1 Obtinerea terenului     0.00 

1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 

1.3 
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 
starea initiala 

0.00 0.00 0.00 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00 

  TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00 

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 

  TOTAL CAPITOL 2   0.00 0.00 

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

3.1 Studii 0.00 0.00 0.00 

  3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00 

  3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 

  3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00 

3.2 
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 
acorduri si autorizatii 

0.00 0.00 0.00 

3.3 Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00 

3.4 
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 
cladirilor 

0.00 0.00 0.00 

3.5 Proiectare 45,000.00 8,550.00 53,550.00 

  3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00 

  3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 

  
3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentatie de avizare a 
lucrarilor de interventii si deviz general 

45,000.00 8,550.00 53,550.00 

  
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

0.00 0.00 0.00 
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3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 
detaliilor de executie 

0.00 0.00 0.00 

  3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 0.00 0.00 0.00 

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00 

3.7 Consultanta 30,000.00 5,700.00 35,700.00 

  3.7.1. Managementul de proiect pentru proiectul de investitii       

  3.7.2. Auditul financiar 30,000.00 5,700.00 35,700.00 

3.8 Asistenta tehnica 20,000.00 3,800.00 23,800.00 

  3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 0.00 0.00 0.00 

  3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 0.00 0.00 0.00 

  
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 
Inspectoratul de Stat in Constructii 

0.00 0.00 0.00 

  3.8.2. Dirigentie de santier 20,000.00 3,800.00 23,800.00 

  TOTAL CAPITOL 3 95,000.00 18,050.00 113,050.00 

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1 Construcţii şi instalaţii 0.00 0.00 0.00 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00 

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 
montaj 

0.00 0.00 0.00 

4.4 
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 
necesita montaj si echipamente de transport 

0.00 0.00 0.00 

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00 

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 

  TOTAL CAPITOL 4 0.00 0.00 0.00 

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de şantier 0.00 0.00 0.00 

  
5.1.1. Lucrări de constructii si instalatii aferente organizarii de 
santier 

0.00 0.00 0.00 

  5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00 

5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanţare 0.00 0.00 0.00 
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5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 
finantatoare 

0.00 0.00 0.00 

  
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 
constructii 

0.00 0.00 0.00 

  
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 
lucrarilor de constructii 

0.00 0.00 0.00 

  5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00 

  
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 
construire/desfiintare 

0.00 0.00 0.00 

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00 

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00 

  TOTAL CAPITOL 5 0.00 0.00 0.00 

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 

6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00 

  TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00 

TOTAL GENERAL 95,000.00 18,050.00 113,050.00 

Din care C+M 0.00 0.00 0.00 
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DEVIZ GENERAL ELIGIBILE - MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PENTRU 
INVATAMANTUL PROFESIONAL LA LICEUL TEHNOLOGIC DIMITRIE FILISANU-MODERNIZARE SCOALA 

PROFESIONALA P+1, POR 2014-2020, AXA 10 

Nr.crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare  
(fara TVA) 

TVA 
Valoare cu 

TVA 

lei lei lei 

1 2 3 4 5 

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 

1.1 Obtinerea terenului     0.00 

1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 

1.3 
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului 
la starea initiala 

0.00 0.00 0.00 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00 

  TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00 

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 

  TOTAL CAPITOL 2 46,309.12 8,798.73 55,107.85 

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

3.1 Studii 0.00 0.00 0.00 

  3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00 

  3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 

  3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00 

3.2 
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 
acorduri si autorizatii 

0.00 0.00 0.00 

3.3 Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00 

3.4 
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 
cladirilor 

0.00 0.00 0.00 

3.5 Proiectare 93,000.00 17,670.00 110,670.00 

  3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00 

  3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 

  
3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentatie de avizare a 
lucrarilor de interventii si deviz general 

0.00 0.00 0.00 
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3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

0.00 0.00 0.00 

  
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si 
a detaliilor de executie 

5,000.00 950.00 5,950.00 

  3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 88,000.00 16,720.00 104,720.00 

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00 

3.7 Consultanta 155,000.00 29,450.00 184,450.00 

  
3.7.1. Managementul de proiect pentru proiectul de 
investitii 

155,000.00 29,450.00 184,450.00 

  3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00 

3.8 Asistenta tehnica 0.00 0.00 0.00 

  3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 0.00 0.00 0.00 

  3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 0.00 0.00 0.00 

  
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse 
in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de 
catre Inspectoratul de Stat in Constructii 

0.00 0.00 0.00 

  3.8.2. Dirigentie de santier 0.00 0.00 0.00 

  TOTAL CAPITOL 3 248,000.00 47,120.00 295,120.00 

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1 Construcţii şi instalaţii 1,744,847.10 331,520.95 2,076,368.05 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale   0.00 0.00 

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 
necesita montaj 

0.00 0.00 0.00 

4.4 
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 
necesita montaj si echipamente de transport 

0.00 0.00 0.00 

4.5 Dotări 615,125.13 116,873.77 731,998.90 

4.6 Active necorporale 122,464.50 23268.25 145732.75 

  TOTAL CAPITOL 4 2482436.73 471662.97 2954099.70 

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de şantier 15,000.00 2,850.00 17,850.00 

  
5.1.1. Lucrări de constructii si instalatii aferente organizarii 
de santier 

15000.00 2850.00 17,850.00 
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  5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00 

5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanţare 13,836.94 0.00 13,836.94 

  
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 
finantatoare 

  0.00 0.00 

  
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor 
de constructii 

9,030.78 0.00 9,030.78 

  
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 
lucrarilor de constructii 

1,806.16 0.00 1,806.16 

  5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00 

  
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia 
de construire/desfiintare 

3,000.00 0.00 3,000.00 

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 34,000.00 6460.00 40,460.00 

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 13,410.00 2547.90 15,957.90 

  TOTAL CAPITOL 5 76,246.94 11,857.90 88,104.84 

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 

6.1 Pregătirea personalului de exploatare   0.00 0.00 

6.2 Probe tehnologice si teste   0.00 0.00 

  TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00 

TOTAL GENERAL 2,852,992.79 539,439.60 3,392,432.39 

Din care C+M 1,806,156.22 343,169.68 2,149,325.90 

 
 
SCENARIUL II 

Valoarea totala pentru varianta maximala este de 3,822,574.20 fara TVA, fiind mai mare decat varianta minimala, iar conform 
recomandarii expertului tehnic dar si a valorii totale mai mare, proiectantul recomanda varianta MINIMALA. 

Costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiției 
Durata normată de viață/amortizare a investiției este de 30 de ani în cazul ambelor scenarii. 

În continuare vor fi prezentate succesiv costurile estimative de operare pentru varianta minimala de realizare a proiectului propus. 
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Scenariul 1 (varianta minimala) 

Infrastructura realizată în cadrul proiectului își va păstra aspectele funcționale și de capacitate neschimbate pe întregul orizont de 
previziune, în calculul plăților efectuate pentru operarea infrastructurii fiind incluse și plățile aferente întreținerii, reparațiilor și 
inlocuirilor necesare pe orizontul de previziune, estimate la un nivel de 1,00% din valoarea infrastructurii realizate în cadrul 
proiectului : 

Nr. Element de calcul Valoare 

1 
Nivel cheltuieli intretinere, reparatii si inlocuiri 

(% din valoare infrastructurii) 
1,00% 

2 Valoare infrastructurii (inclusiv TVA) 2.032.425 

3 Plati anuale pentru intretinere, reparatii si inlocuiri 20.324 
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5.5.Sustenabilitatea realizării investiţiei: 
a)impactul social şi cultural; 
 
 Pentru comunitatea locala, modernizarea scolii are un impact puternic cultural 
si social. Acest impact se datoreaza posibilitatii organizarii de activitati scolare in 
bune conditii, fara a fi pusa in pericol sanatea si siguranta celor prezenti. 
  
b)estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de 
realizare, în faza de operare; 
 
1.număr de locuri de muncă create în faza de execuţie; 30 
2.număr de locuri de muncă create în faza de operare.4 
 
c)impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a 
siturilor protejate, după caz. 
 
Nu este cazul 
 
 

5.6.Analiza financiară şi economică aferentă realizării lucrărilor de 
intervenţie: 

a)prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă 
şi prezentarea scenariului de referinţă; 

VARIANTA MINIMALA 

- rampa exterioara pentru persoane cu dizabilitati se va realiza din profile metalice 

laminate si fundatii izolate din beton armat. Intre fundatiile noi ale scarii  si fundatiile 

cladirii existente se vor  realiza  rosturi  de separare de minim 5 cm latime, din 

polistiren expandat, care se va prelungi pe toata inaltimea cladirii.  

- inlocuirea  invelitorii 

- inlocuirea elementelor structurale degradate ale sarpantei – cca. 40% 

- inlocuirea jgheaburilor si burlanelor 

- toti peretii nestructurali noi din cladirea existenta vor fi realizati din materiale usoare 

(gips-carton,fasii de BCA,etc.) 

- toate golurile noi din peretii din zidarie din cladirea existenta vor fi prevazute cu 

buiandrugi dimensionati corespunzator. Pentru desfasurarea in bune conditii a 

lucrarilor dedesfacere a tencuielilor si zidariilor se vor lua urmatoarele masuri si 

se vor executa urmatoarele lucrari :  

- peretii se vor desface de pe schele montate in interiorul constructiei, 

materialul rezultat din demolare fiind depozitat in exteriorul acesteia. 

- materialul rezultat din demolare va fi depozitat cat mai departe de 

cladire.  

- se interzice evacuarea si sortarea materialului rezultat din demolare 

in timp ce se lucreaza la desfacerea elementelor de structura. 

- nu se va lucra concomitent la desfacerea mai multor goluri. 
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- personalul  care va lucra la demolare va fi instruit in privinta regulilor 

de protectie a muncii privind lucrul la inaltime,fiind dotat cu centuri de 

siguranta si casca de protectie si va fi in permanenta supravegheat de 

catre conducatorul lucrarii. 

SE INTERZICE CU DESAVARSIRE DEMOLAREA ZIDARIILOR CU 

BAROSUL SI INCEPAND DE LA BAZA. 

- toate inchiderile de goluri din peretii de zidarie din cladirea existenta se vor realiza 

din zidarie de acelasi tip tesuta corespunzator 

-  se vor izola corespunzator rosturile dintre trotuare si fundatii pentru a inpiedica 

infiltrarea apelor meteorice in zona fundatiilor 

- deoarece fundatiile noi rampei de acces pentru persoane cu dizabilitati vor fi 

amplasate la aceasi adancime cu aceea a fundatiilor existente iar sarcinile 

suplimentare rezultate in urma lucrarilor de recompartimentare interioara si izolare 

termica sunt nesemnificative in raport cu cele avute in vedere la proiectarea cladirii si 

pot fi preluate in intregime de catre structura de rezistenta a cladirii existente, nu 

este necesara subzidirea fundatiilor cladirii existente.                                                                   

– se vor reface trotuarele in zonele degradate si in zonele de interventie – cca. 40%; 

Pentru realizarea acestor masuri este necesara executarea urmatarelor 

lucrari: 

- se intrerupe alimentarea cu apa, curent electric si gaze 

- se desface tencuiala exterioara si termoizolatia existenta  

- se realizeaza eventualele reparatii ale elementelor degradate ale fatadelor 

- inlocuirea  invelitorii 

- inlocuirea elementelor structurale degradate ale sarpantei – cca. 40% 

- inlocuirea jgheaburilor si burlanelor 

- se desface zidaria pentru crearea noilor goluri de usi 

- se monteaza buiandrugii necesari bordarii golurilor noi necesare realizarii 

recompartimentarii interioare 

- realizarea sapaturii necesare pentru realizarea fundatiilor noi ale rampei exterioare 

propuse 

- realizarea rostului de separare  

- se realizeaza fundatiile si stuctura noua a rampei 

- montarea polistirenului expandat ignifugat de 10 cm grosime                                                           

- refacera trotuarelor – cca. 40%; 

- hidroizolarea rostului dintre trotuare si cladire 

- refacerea tencuielilor si zugravelilor exterioare 

 

VARIANTA MAXIMALA 

- se vor camasui, pe o fata, peretii de inchidere perimetrali prin realizarea unei 

tencuieli din mortar de ciment de 5 cm grosime,  armata cu plasa de sarma de tip 

STM de 6 mm grosime                                                                                                                         

- rampa exterioara pentru persoane cu dizabilitati se va realiza din profile metalice 
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laminate si fundatii izolate din beton armat. Intre fundatiile noi ale scarii  si fundatiile 

cladirii existente se vor  realiza  rosturi  de separare de minim 5 cm latime, din 

polistiren expandat, care se va prelungi pe toata inaltimea cladirii.  

- inlocuirea, in totalitate, a invelitorii, sarpantei 

- inlocuirea jgheaburilor si burlanelor 

- toti peretii nestructurali noi din cladirea existenta vor fi realizati din materiale usoare 

(gips-carton,fasii de BCA,etc.) 

- toate golurile noi din peretii din zidarie din cladirea existenta vor fi prevazute cu 

buiandrugi dimensionati corespunzator. Pentru desfasurarea in bune conditii a 

lucrarilor dedesfacere a tencuielilor si zidariilor se vor lua urmatoarele masuri si 

se vor executa urmatoarele lucrari :  

- peretii se vor desface de pe schele montate in interiorul constructiei, 

materialul rezultat din demolare fiind depozitat in exteriorul acesteia. 

- materialul rezultat din demolare va fi depozitat cat mai departe de 

cladire.  

- se interzice evacuarea si sortarea materialului rezultat din demolare 

in timp ce se lucreaza la desfacerea elementelor de structura. 

- nu se va lucra concomitent la desfacerea mai multor goluri. 

- personalul  care va lucra la demolare va fi instruit in privinta regulilor 

de protectie a muncii privind lucrul la inaltime,fiind dotat cu centuri de 

siguranta si casca de protectie si va fi in permanenta supravegheat de 

catre conducatorul lucrarii. 

SE INTERZICE CU DESAVARSIRE DEMOLAREA ZIDARIILOR CU 

BAROSUL SI INCEPAND DE LA BAZA. 

- toate inchiderile de goluri din peretii de zidarie din cladirea existenta se vor realiza 

din zidarie de acelasi tip tesuta corespunzator 

-  se vor izola corespunzator rosturile dintre trotuare si fundatii pentru a inpiedica 

infiltrarea apelor meteorice in zona fundatiilor 

- deoarece fundatiile noi ale scarii vor fi amplasate la aceasi adancime cu aceea a 

fundatiilor existente iar sarcinile suplimentare rezultate in urma lucrarilor de 

recompartimentare interioara si izolare termica sunt nesemnificative in raport cu cele 

avute in vedere la proiectarea cladirii si pot fi preluate in intregime de catre structura 

de rezistenta a cladirii existente, nu este necesara subzidirea fundatiilor cladirii 

existente.                                                                                                                                             

- se vor reface trotuarele in zonele degradate si in zonele de interventie – cca. 40%; 

Pentru realizarea acestor masuri este necesara executarea urmatarelor 

lucrari: 

- se intrerupe alimentarea cu apa, curent electric si gaze 

- se desface tencuiala exterioara si termoizolatia existenta  

- se realizeaza eventualele reparatii ale elementelor degradate ale fatadelor 

- inlocuirea, in totalitate, a invelitorii, sarpantei 

- inlocuirea jgheaburilor si burlanelor 
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- se desface zidaria pentru crearea noilor goluri de usi 

- se monteaza buiandrugii necesari bordarii golurilor noi necesare realizarii 

recompartimentarii interioare 

- se realizeaza tencuielile armate 

- realizarea sapaturii necesare pentru realizarea fundatiilor noi ale scarii exterioare 

propuse 

- realizarea rostului de separare  

- se realizeaza fundatiile si stuctura noua a scarii exterioare 

- montarea polistirenului expandat ignifugat de 10 cm grosime                                                           

- refacera trotuarelor – cca. 40%; 

- hidroizolarea rostului dintre trotuare si cladire 

- refacerea tencuielilor si zugravelilor exterioare 

 

Prin prezentul proiect se propune modernizarea infrastructurii educationale pentru 
invatamantul profesional la Liceul Tehnologic Dimitrie Filisanu - modernizare scoala 
profesionala P+1: 

• Modernizarea si reabilitarea cladirii prin recompartimentari, refaceri tencuieli, 
izolatii, refacere acoperis, refacere sistem incalzire si electric; 

• Reabilitare termica – placarea zidurilor exterioare cu vata minerala bazaltica 
10cm, placarea soclului cu polistiren extrudat 5 cm; placarea planseului peste 
etaj cu vata minerala bazaltica 20 cm;  

• Hidroizolarea fundatiilor si refacerea trotuarelor perimetrale cu o panta de 
minim 2%; 

• Compartimentari interioare pe structura usoara-gipscarton si PVC; 

• Desfiintarea cosurilor de fum; 

• Inlocuirea instalatiilor electrice si sanitare si propunerea instalatiei termice si a 
instalatiei de semnalizare si alarmare; 

• Inlocuirea tamplariei interioare si exterioare; 

• Inlocuirea sarpantei din lemn si a invelitorii cu invelitoare din tigla ceramica;  

• Inlocuirea finisajelor interioare si exterioare – finisaj pardoseli, pereti, tavane; 
treptele si podestele din zona de acces in cladire vor fi refacute; 

• Accesul pentru elevi va fi prevazut cu o rampa pentru persoane cu dizabilitati – 
panta 8%.; pentru accesul persoanelor cu dizabilitati la etaj va fi prevazuta o 
platforma inclinata pentru scari-elevator; la exterior se vor amenaja alei 
pietonale in incinta cu panta maxima = 8% in conformitate cu NP 051/2012 
privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale 
persoanelor cu handicap. 

 

Perioada de referință 

Perioada de referință, pentru ambele scenarii analizate, (perioada pe care sunt 
previzionate încasările și plățile utilizate în cadrul analizei) luată in considerare este 
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de 10 ani, la care se adauga perioada de implementare a proiectului de 3 ani, 
rezultand un orizont de previziune de 13 ani de la data demararii proiectului. 

În stabilirea perioadei de referință pentru investiția analizată s-a ținut cont de 
prevederile prezentate in documentul „Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment 
Projects” (decembrie 2014) elaborat de către Direcția Generală Politici Regionale și 
Urbane din cadrul Comisiei Europene, precum și de precizările metodologice și 
normative din cadrul HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-
cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiții finanțate din fonduri publice. 
Scenariul de referință 

Scenariul de referință pentru proiectul propus îl reprezintă scenariul „Bussines As 
Usual”, scenariu care presupune nerealizarea niciunei intervenții și continuarea 
situației actuale. Scenariile tehnico-economice propuse în cadrul prezentei 
documentații vor fi comparate în primă fază cu acest scenariu de referință pentru a fi 
admisibile (scenariile ar trebui sa conducă la îmbunătățirea situației actuale pentru a 
putea fi luate în considerare. 

 

b)analiza cererii de bunuri şi servicii care justifică necesitatea şi dimensionarea 
investiţiei, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung; 
Nu este cazul.  

Proiectul propus spre realizare reprezintă o intervenție asupra unui element de 
infrastructură de bază necesară pentru asigurarea unei calități acceptabile a vieții în 
cadrul comunității locale, astfel că necesitatea realizării proiectului de investiții este 
implicită. 
Dimensionarea investiției este dată de necesarul de intervenție rezultat în urma 
expertizei tehnice realizate asupra obiectivului de investiții, astfel ca scenariile 
tehnico-economice sunt dimensionate corect raportat la necesarul de lucrări 
prevăzut în cadrul acestei documentații, prognozele pe termen mediu si lung privind 
utilizarea acestei infrastructuri fiind luate în considerare în cadrul expertizei tehnice. 

 
c)analiza financiară; sustenabilitatea financiară; 
În continuare sunt prezentate ipotezele de lucru utilizate pentru realizarea 
proiecțiilor financiare și determinarea indicatorilor de performanță ai investiției 
propuse spre realizare în cadrul proiectului: 

• Valoarea investiției (cheltuieli eligibile si neeligibile) este de 3,505,482.39 lei 
cu TVA (varianta minimala) – valoarea cheltuielilor de investiție luate în calcul 
este repartizată pe perioada de implementare a proiectului în conformitate cu 
graficul de implementare al proiectului. Împărțirea cheltuielilor cu realizarea 
investiției pe perioada de implementare este prezentată în tabelul de mai jos : 

Valoarea 

investiției UM An 1 An 2 An 3 

Scenariul 1 lei 989,622.49 1,319,496.64 1,083,313.26 

• TVA aferentă cheltuielilor cu realizarea investiției reprezintă o cheltuială 
eligibilă în cadrul proiectului. 
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• Orizontul de previziune (perioada pe care sunt previzionate incasarile si 
platile) luat în considerare pentru ambele scenarii este de 13 ani de la data 
demarării proiectului, incluzând perioada de implementare a proiectului de 3 
ani. 

• Încasările și plățile previzionate sunt aferente proiectului propus spre 
realizare, fiind luate în considerare „prețuri constante”. 

• Pentru calculul indicatorilor de performanță valorile fluxurilor de numerar 
rezultate au fost actualizate utilizând rata de actualizare de 5%.  

• Valoarea reziduală aferentă proiectului, pentru cele două scenarii, a fost 
calculată pornind de la valoarea investiției utilizând următoarele informații: 

Calcul valoare reziduala UM Scenariul 1 

Durata economica de viata a 

infrastructurii 
ani 30 

Procent valoare reziduala % 66,67% 

VALOARE REZIDUALA lei 2.572.821 

• Nivelul taxei pe valoare adaugata (TVA) este de 19%, conform legislatiei in 
vigoare. 

Estimarea încasărilor din operarea infrastructurii realizate în cadrul proiectului 
Scenariul 1 

Nu este cazul.  

Operarea infrastructurii propuse spre realizare în cadrul proiectului nu presupune 
tarifarea utilizatorilor infrastructurii. 

Estimarea plăților pentru operarea infrastructurii realizate în cadrul proiectului 
Estimarea plăților necesare pentru operarea infrastructurii, pentru scenariile tehnico-
economice propuse, a fost prezentată la secțiunea 5.4 „Costurile estimative ale 
investiției” conform prevederilor HG nr. 907/2016. 
Pe baza estimărilor realizate privind nivelul incasărilor și plăților pentru operarea 
infrastructurii realizate în cadrul proiectului, pentru scenariile analizate, rezultă în 
mod clar faptul că proiectul nu este generator de venituri, nivelul încasărilor din 
operarea infrastructurii nedepășind nivelul plăților aferente operării infrastructurii, în 
nici unul dintre scenariile prezentate. 

lei/an 
 SCENARIUL 1      

Nr. INCASARI/PLATI ANUALE ANUALE An 1 An 2 An 3 An 4 Anii 5-10 

  INCASARI OPERARE INFRASTRUCTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 
Plati anuale pentru intretinere, reparatii si 

inlocuiri 
-20.324,25 -20.324,25 -20.324,25 -20.324,25 -20.324,25 

  PLATI OPERARE INFRASTRUCTURA -20.324,25 -20.324,25 -20.324,25 -20.324,25 -20.324,25 

2 Contributie buget local 20.324,25 20.324,25 20.324,25 20.324,25 20.324,25 

              VENITURI NETE ANUALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Solicitantul va asigura de la bugetul local necesarul de resurse financiare 
necesare acoperirii plăților excedentare pentru operarea infrastructurii, 
asigurând astfel sustenabilitatea financiara a proiectului. 
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În continuare sunt prezentate proiecțiile de fluxuri de numerar realizate pe baza 
ipotezelor prezentate: 
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Proiecția fluxurilor de numerar pentru calcularea indicatorilor de performanță ai investiției – Scenariul 1 

Lei/an 
Indicatori de performanta ai investitiei UM An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9-12 An 13 

Plati pentru realizarea investitiei lei -914,424 -1,726,084 -1,218,724               

Incasari din operarea infrastructurii lei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Plati pentru operarea infrastructurii lei 0 0 -10,162 -20,324 -20,324 -20,324 -20,324 -20,324 -20,324 -20,324 

Valoare reziduala lei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,572,821 

Fluxuri de numerar anuale lei -914,424 -1,726,084 -1,228,886 -20,324 -20,324 -20,324 -20,324 -20,324 -20,324 2,552,497 

Indicatori de performanta ai investitiei UM Valoare          

Valoare Actualizata Neta (VAN) lei -2,269,194          

Rata Interna de Rentabilitate (RIR) % -4.27%          
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Proiecția fluxurilor de numerar pentru evaluarea durabilității financiare a proiectului – Anii 1-13 – Scenariul 1 

Lei/an 

Indicatori de performanta ai investitiei UM An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 
An 

10 

An 

11 

An 

12 
An 13 

Plati pentru realizarea investitiei - inclusiv TVA lei -914,424 -1,726,084 -1,218,724                     

Ajutor financiar nerambursabil / avans lei 341,330 1,526,270 1,914,281                     

Credit cofinantare lei 0 0 0                     

Decontare/recuperare TVA lei 0 0 0                     

Incasari din operarea infrastructurii lei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Plati pentru operarea infrastructurii lei 0 0 -10,162 -20,324 -20,324 -20,324 -20,324 -20,324 -20,324 -20,324 -20,324 -20,324 -20,324 

Plati aferente creditului de cofinantare lei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Contributie buget local lei 573,094 199,813 10,162 20,324 20,324 20,324 20,324 20,324 20,324 20,324 20,324 20,324 20,324 

Fluxuri de numerar nete ale perioadei curente lei 0 0 695,557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Disponibil de numerar al perioadei anterioare lei   0 0 695,557 695,557 695,557 695,557 695,557 695,557 695,557 695,557 695,557 695,557 

Fluxuri de numerar nete cumulate lei 0 0 695,557 695,557 695,557 695,557 695,557 695,557 695,557 695,557 695,557 695,557 695,557 
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Pe baza proiecțiilor financiare prezentate anterior se pot extrage următoarele 
concluzii privind proiectul analizat: 

• Valoarea Actualizată Netă (VAN) este negativă iar Rata Internă de Rentabilitate 
are o valoare mai mică decât rata de actualizare utilizată, pentru ambele 
scenarii analizate. Aceste valori ale indicatorilor de performanță a investiției 
indică faptul că finanțarea nerambursabilă este absolut necesară pentru 
realizarea proiectului. 

• Din analiza proiecțiilor fluxurilor de numerar pentru analiza durabilității financiare 
a proiectului, pentru scenariile tehnico-economice analizate, rezultă faptul ca 
proiectul este sustenabil din punct de vedere financiar, valoarea fluxurilor 
de numerar cumulate din fiecare an indicând în mod clar faptul ca plățile 
necesare pentru realizarea si operarea infrastructurii fiind sunt acoperite de 
încasări și/sau de contribuția bugetului local. 

 
d)analiza economică; analiza cost-eficacitate; 

Nu este cazul de a realiza o analiză economică, valoarea totală estimată a 
investiției, in nici unul dintre scenariile tehnico-economice analizate, nedepășind 
pragul pentru care documentația tehnico-economică se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, astfel că se va realiza o analiză cost-eficacitate. 

Analiza cost-eficacitate presupune calcularea unui raport intre costurile totale 
aferente realizării proiectului de investiții propus și beneficiile nemonetare rezultate în 
urma proiectului. În cazul nostru, vom determina raportul cost-eficacitate pentru 
fiecare dintre scenariile tehnico-economice analizate, după cum urmeaza: 𝐶𝐸𝑖 =  𝑉𝑎𝑙𝑜𝑎𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑖𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑢𝑖 ; 𝑖 − 𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑢𝑙 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡 

Valorile totale utilizate pentru calcularea rapoartelor CEi sunt: 

• 3,505,482.39 lei fara TVA – scenariul 1; 
• 3.822.574,00 lei fara TVA – scenariul 2. 

Beneficiile care vor fi avute în vedere pentru calcularea rapoartelor CEi sunt strâns 
legate de specificul investiției propuse spre realizare, în acest caz am selectat pentru 
utilizare indicatorul „Numar de beneficiari ai investitiei (elevi)”, indicator ale cărui 
valori pentru scenariile tehnico-economice analizate sunt următoarele: 

• 260 – scenariul 1; 
• 260 – scenariul 2. 

Pe baza valorilor prezentate anterior se calculează rapoartele CE pentru scenariile 
analizate, valorile rezultate fiind următoarele următoarele: 

• 13.482,62 lei / beneficiar – scenariul 1; 
• 14.702,21 lei / beneficiar – scenariul 2. 

În concluzie, în baza analizei cost-eficacitate realizate rezulta faptul că scenariul 
tehnico-economic 1 are cel mai redus raport cost-eficacitate, ceea ce indică 
faptul că, dintre scenariile analizate, acesta asigură cea mai ridicată eficacitate în 
cheltuirea fondurilor publice. 
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e)analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor. 
Analiza de risc realizată scoate în evidență principalele riscuri la care este supus 
proiectul, precum și măsurile de prevenire și soluționare a situațiilor nedorite, în cazul 
în care acestea survin.  

În continuare sunt prezentați o serie de factori de risc calitativi, care sunt descriși și 
pentru care sunt prevăzute o serie de măsuri de diminuare a riscului asociat 
acestora. 

Pentru evaluarea probabilității de apariție1 a situațiilor de risc este utilizată 
următoare clasificare: 

• Foarte puțin probabil – probabilitate de 0-10% 

• Puțin probabil – probabilitate de 10-33% 

• Posibil – probabilitate de 33-66% 

• Probabil – probabilitate de 66-90% 

• Foarte probabil – probabilitate de 90-100% 

Pentru evaluarea severității/impactului potențial2 al situațiilor de risc probabile 
este utilizată următoarea clasificare: 

• I – fără un efect relevant asupra proiectului chiar în condițiile în care nu se iau măsuri 
de diminuare/eliminare; 

• II – impact potențial redus, existând posibilitatea unor aplicării unor măsuri eficiente de 
diminuare/eliminare; 

• III – impact potențial moderat, în principal de natură financiară, existând posibilitatea 
aplicării unor măsuri eficiente de eliminare a efectelor nedorite; 

• IV – impact potenția critic, poate conduce la neindeplinirea parțială a obiectivelor 
proiectului, situație în care efectele nedorite nu pot fi eliminate complet; 

• V – impact potențial catastrofal, putând conduce chiar la eșecul proiectului prin 
neîndeplinirea obiectivelor propuse. 

Riscuri 
Probabilitate 

risc 
Severitate Măsuri de prevenire/eliminare S1 S2 

Riscul de depășire a 
costurilor prevăzute 

Duratele prevăzute pentru 
derularea diverselor etape 

ale proiectului pot conduce 

la situația în care estimarea 

bugetului proiectului să nu 
corespundă cu necesarul 
financiar din faza de 

implementare a proiectului. 

Posibil III Bugetul estimativ realizat a ținut 
cont de aceste riscuri, utilizându-se 

prețuri actuale și standardele de 
cost relevante pentru structura 

investiției, care probabil că nu vor 
suferi schimbări semnificative în 
intervalul de timp până la 
demararea implementării 
proiectului. 

În plus, datorită faptului ca achizițiile 
în cadrul proiectului se vor derula în 

condiții de competiție publică 
conform prevederilor legale în 

vigoare, concurența rezultată va 

X X 

                                                 
1 „Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects” – decembrie 2014 – D.G. Politici Regionale și Urbane, 
Comisia Europeană 
2 „Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects” – decembrie 2014 – D.G. Politici Regionale și Urbane, 
Comisia Europeană 
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Riscuri 
Probabilitate 

risc 
Severitate Măsuri de prevenire/eliminare S1 S2 

contribui din plin la asigurarea 

executării bugetului proiectului în 
condiții optime din punct de vedere 
financiar. 

Riscul de intarziere 

Există riscul ca perioada 
prevazută pentru finalizarea 

proiectului să nu poată fi 
respectată din motive mai 
mult sau mai puțin 
obiective. 

Puțin probabil IV Considerarea în realizarea 

graficului de implementare a unor 

durate acoperitoare pentru 

activitățile prevăzute. 

X X 

Riscul tehnologic 

Este reprezentat de 

posibilitatea ca soluția 
tehnologică aleasă să 
devină inadecvată datorită 
uzurii morale până la 
finalizarea implementării 
proiectului. 

Foarte puțin 
probabil 

III Selectarea atentă și pe baza unor 
criterii tehnice riguroase a 

infrastructurii propuse spre realizare 

în cadrul proiectului, ceea ce va 

asigura noutatea și actualitatea 
tehnologiei realizate. 

Proiectarea infrastructurii propuse 

spre realizare în cadrul proiectulu a 

fost realizată ținându-se cont de 

nevoile specifice solicitantului 

finanțării, precum și de 
constrângerile tehnice externe 

existente. 

X X 

Riscul de management 

Posibilitatea ca 

managementul proiectului 

să nu poata fi asigurat în 
mod eficient, ceea ce va 

conduce la întârzieri în 

derularea proiectului și 
poate chiar conduce la 

nerespectarea termenului 

de execuție prevăzut. 

Puțin probabil II Externalizarea managementului de 

proiect către un prestator de servicii 
specializat, care dispune de 

capacitate fizică și financiară, 
precum și de experiența necesară 
asigurării unui management de 
proiect adecvat.  

Valoarea acestui serviciu este 

inclusă în bugetul proiectului. 

X X 
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6.Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă) 
6.1.Comparaţia scenariilor/opţiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, 

economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor 

 

Comparația scenariilor/opțiunilor presupune în prima fază identificarea/definirea 
acestora. Pe baza informațiilor prezentate anterior, sintetizăm scenariile tehnico-
economice analizate după cum urmează, pe baza coordonatelor tehnice, economice, 
financiare, de sustenabilitate și de riscuri asociate: 

✓ Varianta 1 – realizarea proiectului conform scenariului tehnico-economic 1 – 
principalele coordonate ale acestui scenariu sunt: 

Caracteristici tehnice varianta 1: 

Se vor realiza urmatoarele lucrari: 

▪ se intrerupe alimentarea cu apa, curent electric si gaze 

▪ se desface tencuiala exterioara si termoizolatia existenta  

▪ se realizeaza eventualele reparatii ale elementelor degradate ale fatadelor 

▪ inlocuirea  invelitorii 

▪ inlocuirea elementelor structurale degradate ale sarpantei – cca. 40% 

▪ inlocuirea jgheaburilor si burlanelor 

▪ se desface zidaria pentru crearea noilor goluri de usi 

▪ se monteaza buiandrugii necesari bordarii golurilor noi necesare realizarii 
recompartimentarii interioare 

▪ realizarea sapaturii necesare pentru realizarea fundatiilor noi ale rampei 
exterioare propuse 

▪ realizarea rostului de separare  

▪ se realizeaza fundatiile si stuctura noua a rampei 

▪ montarea polistirenului expandat ignifugat de 10 cm grosime                       
- refacerea trotuarelor – cca. 40%; 

▪ hidroizolarea rostului dintre trotuare si cladire 

▪ refacerea tencuielilor si zugravelilor exterioare 

Avantaje: asigura pastrarea incadrarii cladirii rezultate in urma lucrarilor de 
modernizare in clasa de risc seismic Rs III si aduce clădirea în intr-un domeniu 
mai ridicat  decat cladirea de referinta cladirea de referinta, notat cu „A” , fata de 
clasa D a cladirii nereabilitate 

Buget estimativ varianta 1: valoarea totală (fara TVA) a investițiilei propuse este de 

2,947,992.79 lei. Proiectul va fi finanțat prin Programul Operational Regional 2014-2020. 

✓ Varianta 2 – realizarea proiectului conform scenariului tehnico-economic 2 – 
principalele coordonate ale acestui scenariu sunt: 

Caracteristici tehnice varianta 2: 
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Se vor realiza urmatoarele lucrari: 

▪ se intrerupe alimentarea cu apa, curent electric si gaze 

▪ se desface tencuiala exterioara si termoizolatia existenta  

▪ se realizeaza eventualele reparatii ale elementelor degradate ale fatadelor 

▪ inlocuirea, in totalitate, a invelitorii, sarpantei 

▪ inlocuirea jgheaburilor si burlanelor 

▪ se desface zidaria pentru crearea noilor goluri de usi 

▪ se monteaza buiandrugii necesari bordarii golurilor noi necesare realizarii 
recompartimentarii interioare 

▪ se realizeaza tencuielile armate 

▪ realizarea sapaturii necesare pentru realizarea fundatiilor noi ale scarii 
exterioare propuse 

▪ realizarea rostului de separare  

▪ se realizeaza fundatiile si stuctura noua a scarii exterioare 

▪ montarea polistirenului expandat ignifugat de 10 cm grosime                       
- refacerea trotuarelor – cca. 40%; 

▪ hidroizolarea rostului dintre trotuare si cladire 

▪ refacerea tencuielilor si zugravelilor exterioare 

Buget estimativ varianta 2: valoarea totală (fara TVA) a investițiilei propuse este de 

3.822.574,00 lei. Proiectul va fi finanțat prin Programul Operational Regional 2014-2020. 

Înainte de derularea analizei financiare se va realiza o analiză a opțiunilor identificate 
și descrise anterior ținând cont de beneficiile și costurile estimate pentru fiecare 
dintre acestea. 

Analiza opțiunilor se va face prin punctarea beneficiilor și costurilor implicate de către 
fiecare alternativă ținând cont de următoarele criterii de punctaj: 

1. Valoarea totala a investitiei (inclusiv TVA) – se considera ca fiind un indicator de 
impact negativ, ceea ce implica faptul ca este un criteriu de minim, deci 
punctajul maxim se va obtine pentru cele mai mici valori ale indicatorului. 

2. Durata de implementare - se considera ca fiind un indicator de impact negativ, 
ceea ce implica faptul ca este un criteriu de minim, deci punctajul maxim se va 
obtine pentru cele mai mici valori ale indicatorului. 

3. Numarul de beneficiari ai investitiei – se considera ca fiind un indicator de 
impact pozitiv, ceea ce implica faptul ca este un criteriu de maxim, deci 
punctajul maxim se va obtine pentru cele mai mari valori ale indicatorului. 

Pentru indicatorii stabiliți ca criterii de evaluare a celor 3 alternative, se vor utiliza 
următoarele relații de calcul pentru fiecare indicator, în functie de tipul de criteriu: 

✓ Pentru criteriu de minim 

P(i,j) = (Vmax(i) – V(i,j)) * P(i) / (Vmax(i) – Vmin(i)) 

Unde: P(i,j)  = punctajul obținut la criteriul i de alternativa j; 
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  P(i)  = numărul de puncte asociat criteriului i; 
  Vmax(i)  = valoarea maximă pentru criteriul i; 
  Vmin(i)  = valoarea minimă pentru criteriul i; 
  V(i,j) = valoarea indicatorului asociat criteriului i pentru alternativa j. 

✓ Pentru criteriu de maxim 

P(i,j) = P(i) - (Vmax(i) – V(i,j)) * P(i) / (Vmax(i) – Vmin(i)) 

Unde: P(i,j)  = punctajul obținut la criteriul i de alternativa j; 

  P(i)  = numărul de puncte asociat criteriului i; 
  Vmax(i)  = valoarea maximă pentru criteriul i; 
  Vmin(i)  = valoarea minimă pentru criteriul I; 
  V(i,j) = valoarea indicatorului asociat criteriului i pentru alternativa j. 

Valorile care stau la baza calculelor punctajelor sunt prezentate în tabelul următor: 

Nr. Criterii punctaj UM 
Comparatie scenarii Tip 

criteriu Scenariul 1 Scenariul 2 

1 Valoarea totala a investitiei (inclusiv TVA) Lei 3,505,482.39 3.822.574 Min 

2 Durata de implementare Luni 30 30 Min 

3 Numarul de beneficiari ai investitiei Nr. 260 260 Max 

 

6.2.Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e), recomand at(e) 

 S-a ales varianta minimala din urmatoarele motive : 
 
- se asigura o cladire care corespunde cu normele de siguranta, protectie si sanitare 
- confortul creat pentru utilizatori este sporit 
- spatiile amenajate corespund cu normele in vigoare 
- izolarea termica conduce la un conform sporit respectiv la diminuarea costurilor de 
exploatare 
- costurile de reabilitare scazute 
- Valoarea totala pentru varianta maximala este de 3,822,574.20 fara TVA, fiind 
mai mare decat varianta minimala, iar conform recomandarii expertului tehnic 
dar si a valorii totale mai mare, proiectantul recomanda varianta MINIMALA. 
 

Valoarea punctajelor maxime pentru fiecare criteriu decizional se stabilește în raport 
cu gradul de importanță asociat fiecărui criteriu. Gradul de importanță este stabilit de 
către solicitant în funcție de constrângerile și avantajele percepute pentru fiecare 
criteriu decizional utilizat. 

Matricea punctajelor obținute de către cele 2 alternative analizate, ținând cont de 
coeficienții de importanță asociați de către solicitant celor 3 criterii identificate, este 
următoarea: 

Nr. Criterii punctaj 
Punctaj 

maxim 

Comparatie scenarii 

Scenariul 1 Scenariul 2 

1 Valoarea totala a investitiei (inclusiv TVA) 50,00 50,00 0,00 
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Nr. Criterii punctaj 
Punctaj 

maxim 

Comparatie scenarii 

Scenariul 1 Scenariul 2 

2 Durata de implementare 25,00 25,00 25,00 

3 Numarul de beneficiari ai investitiei 25,00 25,00 25,00 

  Punctaj total (maxim 100 de puncte) 100,00 100,00 50,00 

In urma analizei opțiunilor rezultă faptul că alternative optimă prin prisma complexului 
de criterii stabilite este Varianta 1 care presupune realizarea proiectului în varianta 
propusă de Scenariul tehnico-economic 1, cu accesarea Programului Operational 
Regional 2014-2020. 

Acest rezultat este perfect justificat ținând cont de următoarele aspecte: 

• Este soluția constructivă și tehnologică care implică cele mai reduse costuri, cu 
excepția variantei 0 (fara investitie), iar aceste costuri sunt însoțite de beneficii 
semnificative. 

• Beneficiile aduse de realizarea proiectului prin accesarea de fonduri 
nerambursabile este evidentă în condițiile în care realizarea proiectului din 
surse proprii ale solicitantului nu este posibilă. 

 
6.3.Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei: 

 
a)indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată 
în iei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în 
conformitate cu devizul general; 
 
Valoarea totala 2,947,992.79 fara TVA 
Valoarea totala 3,505,482.39 cu TVA 
Din care C+M 1,806,156.22 fara TVA respectiv 2,149,325.90 cu TVA 
 

 
 
b)indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi 
fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în 
conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare; 
 
 Capacitati fizice – 260 de persoane.  
 Indicatorii calitativi – respectarea standardelor in vigoare de incendiu si 
cutremure 
 
c)indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în 
funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; 
 Asupra bugetului local modernizarea scolii nu are impact decat asupra 
asigurarii cheltuielilor neeligibile si a celor de mentenanta. 
 Indicatorii de buget : 
- cresterea valorii adaugate a scolii 
- asigurarea conditiilor optime pentru desfasurarea activitatilor sociale si culturale 
 
  
 



73 | P a g e  
 

Indicatorii socio-economici : 
In urma modernizarii liceului se estimeaza o crestere a numarului de elevi care vor 
frecventa scoala. 
 
d)durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. 
 
Durata estimata de investitie este de 24 de luni 
 
6.4.Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările 
specifice funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor 
cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al 
propunerilor tehnice 
 Prin achizitionarea echipamentelor de stingere a incendiilor si realizarea 
planului de evacuare se va asigura respectarea normelor PSI. 

Prin creearea de grupuri sanitare modern se asigura conditiile din punct de 
vedere al sanatatii populatiei si de autorizare a activitatii de gazduire a spectacolelor 
publice. 

Prin asigurarea rampelor pentru persoanele cu dizabilitati se asigura conditiile 
minime cerute de catre legea 448/2006 
 
6.5.Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a 
analizei financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la 
bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, 
fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite 
 
 POR 2014-2020 AXA 10.2 si bugetul Local al Orasului Filiasi. 
 

7.Urbanism, acorduri şi avize conforme 
7.1.Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire 
 
Certificat de urbanism nr. 71/30.03.2018 
 
7.2.Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
 
Nu este cazul intru-cat proiectul face referire la o constructive existenta 
 
7.3.Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege 
 
Anexat! 
 
7.4.Avize privind asigurarea utilităţilor, în cazul suplimentării capacităţii existente 
 
Anexat! 
 
7.5.Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de 
diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a 
prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentaţia tehnico-economică 
 
Anexat! 
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7.6.Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, care pot condiţiona soluţiile tehnice, 
precum:. 
Agentia de Mediu 
a)studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată 
pentru creşterea performanţei energetice; 
b)studiu de trafic şi studiu de circulaţie, după caz; 
 
Nu este cazul ! 
 
c)raport de diagnostic arheologic. în cazul intervenţiilor în situri arheologice; 
 
Nu este cazul ! 
 
d)studiu istoric, în cazul monumentelor istorice; 
 
Nu este cazul ! 
 
e)studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei, 
 
Nu este cazul ! 
 

(B)PIESE DESENATE 
În funcţie de categoria şi clasa de importanţă a obiectivului de investiţii, piesele 
desenate se vor prezenta la scări relevante în raport cu caracteristicile acestuia, 
cuprinzând: 

1.Construcţia existentă: 
a)plan de amplasare în zonă; 
Anexat! 
b)plan de situaţie; 
Anexat! 
c)releveu de arhitectură şi, după caz, structura şi instalaţii - planuri, secţiuni, faţade, 
cotate; 
Anexat! 
 
d)planşe specifice de analiză şi sinteză, în cazul intervenţiilor pe monumente istorice 
şi în zonele de protecţie aferente. 
Nu este cazul ! 

2.Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă): 
a)plan de amplasare în zonă; 
Anexat! 
 
b)plan de situaţie; 
Anexat! 
 
c)planuri generale, faţade şi secţiuni caracteristice de arhitectură, cotate, scheme de 
principiu pentru rezistenţă şi instalaţii, volumetrii, scheme funcţionale, izometrice sau 
planuri specifice, după caz; 
Anexat! 
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