
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA   
  
 

        HOTĂRÂREA NR. 503 
privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru 
obiectivul de investiţii “Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea 
patrimoniului naţional şi cultural – Casa Rusănescu (Casa Casătoriilor)”, în 

vederea depunerii cererii de finanţare 
 
 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

21.12.2017; 

          Având în vedere rapoartele nr.183697/2017 și nr.184033/2017 întocmite de 
Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte prin care se propune aprobarea 
Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii 
“Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului naţional şi cultural – 
Casa Rusănescu (Casa Casătoriilor)”, în vederea depunerii cererii de finanţare;   
 În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, modificată şi completată, Hotărârii Guvernului nr.907/2016 
privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice şi Hotărârii 
Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 
operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
          În temeiul art.36 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.1, art.61 alin.2  şi 
art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală;  
 
     HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de 

investiţii “Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului 
naţional şi cultural – Casa Rusănescu(Casa Casătoriilor)”, în vederea depunerii 
cererii de finanţare, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei             9.336.434,63  lei (fără TVA 19%), respectiv 

11.100.418,51 (inclusiv TVA) 
           din care construcţii+montaj (C+M)    4.573.541,34 lei (fără TVA 19%), 

respectiv 5.442.514,19 lei (inclusiv 19%)                 
        2. Durata de realizare a investiţiei:       24 luni 
        3. Capacităţi: 
        -  AC corp =384,00 mp. 
        -  ADC corp =768,00 mp. 

           prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 



  

 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 

 
 
          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
 PT.SECRETAR, 
      Traian Alexandru Corneliu BEŢIU     Ovidiu MISCHIANU 
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Varianta I (recomandata)

                      
Conf. HG 907/2016

Valoare       
(fără TVA) TVA 19% Valoare cu TVA

lei lei lei
1 2 3 4 5

1.1. Obținerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2. Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea 

inițială
87.029,60 16.535,62 103.565,22

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00 0,00 0,00
87.029,60 16.535,62 103.565,22

206.769,90 39.286,28 246.056,18

3.1. Studii 33.000,00 6.270,00 39.270,00
3.1.1. Studii de teren 3.000,00 570,00 3.570,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 30.000,00 5.700,00 35.700,00

3.2. Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, 
acorduri şi autorizaţii

1.000,00 190,00 1.190,00

3.3. Expertizare tehnică 15.000,00 2.850,00 17.850,00
3.4. Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al 

clădirilor
2.000,00 380,00 2.380,00

3.5. Proiectare 290.980,00 55.286,20 346.266,20
3.5.1. Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. DALI (inclusiv Macheta financiara) şi deviz general 30.000,00 5.700,00 35.700,00
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor

72.975,00 13.865,25 86.840,25

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de 
execuţie

39.580,00 7.520,20 47.100,20

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 148.425,00 28.200,75 176.625,75
3.6. Organizarea procedurilor de achiziţie 0,00 0,00 0,00
3.7. Consultanţă 0,00 0,00 0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 0,00 0,00 0,00
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00

3.8. Asistenţă tehnică 196.000,00 37.240,00 233.240,00
3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 98.000,00 18.620,00 116.620,00

3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 49.000,00 9.310,00 58.310,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în 
programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către 
Inspectoratul de Stat în Construcţii

49.000,00 9.310,00 58.310,00

3.8.2. Dirigenţie de şantier 98.000,00 18.620,00 116.620,00
537.980,00 102.216,20 640.196,20

4.1. Construcții și instalații 4.157.334,04 789.893,47 4.947.227,51
4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 77.125,20 14.653,79 91.778,99
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită 

montaj
664.438,90 126.243,39 790.682,29

4.4. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită 
montaj şi echipamente de transport

0,00 0,00 0,00

4.5. Dotări 307.786,65 58.479,46 366.266,11
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00

5.206.684,79 989.270,11 6.195.954,90

CASA RUSĂNESCU (Casa Căsătoriilor)”
Mun. Craiova, Bdul Stirbei Vodă, nr.2, Judetul  Dolj

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Total capitol 2

Total capitol 3
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

Total capitol 4

DEVIZ GENERAL 
al obiectivului de investiții

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

Nr. 
crt. Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Total capitol 1

"Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului national și cultural 



Valoare       
(fără TVA) TVA 19% Valoare cu TVA

lei lei lei
1 2 3 4 5

Nr. 
crt. Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

5.1. Organizare de șantier 113.206,50 21.509,23 134.715,73
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 45.282,60 8.603,69 53.886,29
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului 67.923,90 12.905,54 80.829,44

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 52.308,90 0,00 52.308,90
5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii 22.867,70 0,00 22.867,70
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii

4.573,50 0,00 4.573,50

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 22.867,70 0,00 22.867,70
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de
construire/desfiinţare

2.000,00 0,00 2.000,00

5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute 1.197.492,90 227.523,65 1.425.016,55
5.4. Cheltuieli pentru informare şi publicitate 64.705,88 12.294,12 77.000,00

1.427.714,18 261.327,00 1.689.041,18

6.1. Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2. Probe tehnologice și teste 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
7.466.178,47 1.408.635,21 8.874.813,68

4.573.541,34 868.972,85 5.442.514,19

Valorile sunt exprimate în prețuri la data de 15.12.2017; 1 euro = 4,6346 lei

Data: 15.12.2017

Beneficiar, Întocmit,
MUNICIPIUL CRAIOVA GETRIX SA CRAIOVA

TOTAL GENERAL

din care C+M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

Total capitol 5
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

Total capitol 6



explicitare deviz general - varianta I (recomandata)
_______________________________________________________________________________________

3

Explicitare cap.1
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.2. Amenajarea terenului
TOTAL cap.1.2. = 0 Lei

1.3. Amenajări pentru protecția mediului 
și aducerea terenului la starea inițială

Ob.nr. 3 - Lucrari exterioare
Jardiniere din beton placate cu granit

- beton armat, hidroizolat 5 mc x 550,60 Lei/mc = 2.753,00 Lei
- placaj cu granit 3cm grosime 10 mp x 280,50 Lei/mc = 2.805,00 Lei

Loc de stat din lemn impregnat, impermeabilizat, amenajat pe rebordul jardinierelor si independent
36 m x 300,00 Lei/m = 10.800,00 Lei

Platforma pietonala din beton, pavata cu placi de granit fiamate si buciardate in desen
135 mp x 450,00 Lei/mp = 60.750,00 Lei

Spatii verzi amenajate cu arbusti, plante decorative, gazon si pietre ornamentale
18 mp x 551,20 Lei/mp = 9.921,60 Lei

TOTAL cap.1.3. = 87.029,60 Lei

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor
TOTAL cap.1.4. = 0,00 Lei

TOTAL cap.1. = 87.029,60 Lei

Explicitare cap.2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Ob.2 - Retele de incinta si bransamente
Retele electrice, priza de pamant

Cablu CYABY 5x10 mmp 50,00 ml x 35,00 Lei/ml= 1.750,00 Lei
Cablu CYABY 5x16 mmp 50,00 ml x 55,00 Lei/ml= 2.750,00 Lei
Cablu CYABY 4x50+25 mmp 50,00 ml x 135,00 Lei/ml= 6.750,00 Lei
Cablu CYABY 5x2.5 mmp 80,00 ml x 13,00 Lei/ml= 1.040,00 Lei
Aplica exterior 2x9W echipata 8,00 buc x 310,00 Lei/buc= 2.480,00 Lei
Conductor legare la pamant a inst.  protectie legare la pamint, montat banda otel zincat 40x4mm,

 montat in teren foarte tare. 120,00 m x 38,65 Lei/ml= 4.638,00 Lei
Electrod de teava otel zincat  2,5 toli x 1,5m plantat in teren tare.

40,00 m x 160,00 Lei/ml= 6.400,00 Lei
Cond.cobor. banda otel zinc.30x3mm,mont.apar.pe cosuri<25m - cupru stanat torsadat 50mmp

50,00 m x 285,50 Lei/ml= 14.275,00 Lei
Imbinarea prizei de legare la pamint cu suruburi galvanizate M8x40

6,00 buc x 45,25 Lei/buc= 271,50 Lei
Cutie cu eclisa pentru centura de impamantare

3,00 buc x 120,00 Lei/buc= 360,00 Lei
Sap.man in pamant cu umid naturala fara sprijiniri, latime 0,4m si adincime 0,8m, in teren tare

19,20 mc x 60,00 Lei/mc= 1.152,00 Lei
Umplutura compactata cu pamant teren tare

19,20 mc x 60,00 Lei/mc= 1.152,00 Lei

si nu includ TVA.

      EXPLICITAREA DEVIZULUI GENERAL
al obiectivului de investiíi

"Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului national și cultural 

Mun. Craiova, Bdul Stirbei Vodă, nr.2, Judetul  Dolj

Valorile sunt exprimate în preţuri la data de 15.12.2017; 1 euro = 4,6346 lei

CASA RUSĂNESCU (Casa Căsătoriilor)”
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Verificarea prizelor de pamint pentru lucrari de instalatii electrice la constructii.
1,00 buc x 75,00 Lei/buc= 75,00 Lei

43.093,50 Lei

Retea alimentare cu apa 
Ţeavă din PEHD montată în pământ cu D= 63 mm

70,00 m x 32,50 Lei/m = 2.275,00 Lei
Spălarea si dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă potabilă cu Dn= 100 mm

70,00 m x 3,50 Lei/m = 245,00 Lei
Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval din fontă cu flanse pt. conducte de pres. 

2,00 buc x 340,00 Lei/buc = 680,00 Lei
Robinet de reţinere cu ventil, drept din fontă cu flanse 

1,00 buc x 400,00 Lei/buc = 400,00 Lei
Fitru 1,00 buc x 550,00 Lei/buc = 550,00 Lei
Efectuarea probă de etans.a inst. de apă 70,00 m x 3,80 Lei/m = 266,00 Lei

Terasamente
Sapatura manuala in spatii limitate, si evacuare manuala, teren tare (50%)

10,00 mc x 81,00 Lei/mc = 810,00 Lei
Sapatura mecanica excavator pe pneuri 0,40 - 0,70 mc, cu descarcare in auto, teren cat. III (50%)

90,00 mc x 6,50 Lei/mc = 585,00 Lei
Epuizarea mecanica a apei din sapaturi, in terenuri cu motopompa de apa

2,00 ore x 35,00 Lei/ora = 70,00 Lei
Umplutura in sant la conducte de alimentare cu agent termic, cu nisip

14,00 mc x 60,00 Lei/mc = 840,00 Lei
Incarcare manuala in auto excedent 30,00 to x 9,00 Lei/to = 270,00 Lei
Incarcare in auto cu incarcator pe pneuri 5,00 mc x 252,00 Lei/mc = 1.260,00 Lei
Transport nisip 10 km 25,00 to x 6,00 Lei/to = 150,00 Lei
Transport pamant excedentar si moloz 30,00 to x 9,00 Lei/to = 270,00 Lei
Taxa de depozitare la groapa 30,00 to x 75,00 Lei/to = 2.250,00 Lei
Imprastierea cu lopata a pamantului afanat, strat uniform 10 - 30 cm grosime

70,00 mc x 8,00 Lei/mc = 560,00 Lei
Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor in straturi de 20 cm, inclusiv udarea

70,00 mc x 12,00 Lei/mc = 840,00 Lei
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor exec in straturi de 20-30 cm

70,00 mc x 10,00 Lei/mc = 700,00 Lei
Udarea manuala a straturilor 5,00 mc x 28,50 Lei/mc = 142,50 Lei
Transport apa cu autocisterna la 5 km 5,00 to x 3,00 Lei/to = 15,00 Lei
Transport cu roaba nisip (20%) 3,60 to x 20,00 Lei/to = 72,00 Lei
Montarea parapetilor si podetelor metalice de inventar, la santuri pentru conducte

2,00 m x 3,20 Lei/m = 6,40 Lei
Sustineri din lemn pentru cabluri si condute intalnite in sapatura

2,00 m x 57,00 Lei/m = 114,00 Lei
13.370,90 Lei

Retea alimentare cu apa consumatori /hidranti interiori
Ţeavă din PEHD montată în pământ cu Dn 63 mm

15,00 m x 30,00 Lei/m = 450,00 Lei
Sa bransare D300x2 1,00 buc x 300,00 Lei/buc = 300,00 Lei
Trepte din oţel beton D=20 mm pentru cămine de alimentare cu apă si canalizare din tuburi de beton

3,00 buc x 12,00 Lei/buc = 36,00 Lei
Cămin apometru din beton monolit, secţiune circulară Di =1.00 m carosabil si H= 3.5 m

1,00 buc x 5.000,00 Lei/buc = 5.000,00 Lei
Spălarea si dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă potabilă cu Dn= 100 mm

15,00 m x 3,00 Lei/m = 45,00 Lei
Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval din fontă cu flanse pt. conducte de pres. 

3,00 buc x 340,00 Lei/buc = 1.020,00 Lei
Fitru 2,00 buc x 550,00 Lei/buc = 1.100,00 Lei
Piesa trecere PEHD-otel 2,00 buc x 35,00 Lei/buc = 70,00 Lei
Efectuarea probă de etans.a inst. de apă 15,00 m x 3,50 Lei/m = 52,50 Lei

Terasamente
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Sapatura manuala in spatii limitate, si evacuare manuala, teren tare (50%)
5,00 mc x 81,00 Lei/mc = 405,00 Lei

Sapatura mecanica excavator pe pneuri 0,40 - 0,70 mc, cu descarcare in auto, teren cat. III (50%)
130,00 mc x 6,00 Lei/mc = 780,00 Lei

Epuizarea mecanica a apei din sapaturi, in terenuri cu motopompa de apa
11,00 ore x 35,00 Lei/ora = 385,00 Lei

Umplutura in sant la conducte de alimentare cu agent termic, cu nisip
3,00 mc x 60,00 Lei/mc = 180,00 Lei

Foraj orizontal dirijat teren tare (50%) 15,00 m x 1.000,00 Lei/m = 15.000,00 Lei
Incarcare manuala in auto excedent 20,00 to x 9,00 Lei/to = 180,00 Lei
Incarcare in auto cu incarcator pe pneuri 20,00 mc x 252,00 Lei/mc = 5.040,00 Lei
Transport nisip 10 km 6,00 to x 6,00 Lei/to = 36,00 Lei
Transport pamant excedentar si moloz 10,00 to x 9,00 Lei/to = 90,00 Lei
Taxa de depozitare la groapa 10,00 to x 75,00 Lei/to = 750,00 Lei
Imprastierea cu lopata a pamantului afanat, strat uniform 10 - 30 cm grosime

15,30 mc x 8,00 Lei/mc = 122,40 Lei
Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor in straturi de 20 cm, inclusiv udarea

15,30 mc x 12,00 Lei/mc = 183,60 Lei
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor exec in straturi de 20-30 cm

15,30 mc x 10,00 Lei/mc = 153,00 Lei
Udarea manuala a straturilor 1,00 mc x 28,00 Lei/mc = 28,00 Lei
Transport apa cu autocisterna la 5 km 1,00 to x 3,80 Lei/to = 3,80 Lei
Transport cu roaba nisip (20%) 1,50 to x 20,00 Lei/to = 30,00 Lei
Montarea parapetilor si podetelor metalice de inventar, la santuri pentru conducte

15,00 m x 3,50 Lei/m = 52,50 Lei
Sustineri din lemn pentru cabluri si condute intalnite in sapatura

5,00 m x 57,00 Lei/m = 285,00 Lei
31.777,80 Lei

Retea canalizare de incinta
Ţeavă din PVC mufată montată în pământ, în exteriorul clădirilor etansată cu garnitură de 

cauciuc cu D = 110 mm 15,00 m x 20,00 Lei/m = 300,00 Lei
Capac si ramă din fontă sau fontă-beton montate la cămine pt. alimentare cu apă si canalizare tip III A

2,00 buc x 490,00 Lei/buc = 980,00 Lei
Trepte din oţel beton D=20 mm pentru cămine de alimentare cu apă si canalizare din tuburi de beton

8,00 buc x 12,00 Lei/buc = 96,00 Lei
Piese etanse trecere conducte tip B, Dn 110, L= 500 mm

3,00 buc x 40,00 Lei/buc = 120,00 Lei
Terasamente

Sapatura manuala in spatii limitate, si evacuare manuala, teren tare (50%)
5,00 mc x 81,00 Lei/mc = 405,00 Lei

Sapatura mecanica excavator pe pneuri 0,40 - 0,70 mc, cu descarcare in auto, teren cat. III (50%)
130,00 mc x 6,50 Lei/mc = 845,00 Lei

Foraj orizontal dirijat teren tare (50%) 15,00 m x 1.000,00 Lei/m = 15.000,00 Lei
Epuizarea mecanica a apei din sapaturi, in terenuri cu motopompa de apa

12,00 ore x 35,00 Lei/ora = 420,00 Lei
Incarcare manuala in auto excedent 20,00 to x 9,80 Lei/to = 196,00 Lei
Incarcare in auto cu incarcator pe pneuri 20,00 mc x 252,00 Lei/mc = 5.040,00 Lei
Transport nisip 10 km 6,00 to x 6,60 Lei/to = 39,60 Lei
Transport pamant excedentar si moloz 10,00 to x 9,00 Lei/to = 90,00 Lei
Taxa de depozitare la groapa 10,00 to x 75,00 Lei/to = 750,00 Lei
Imprastierea cu lopata a pamantului afanat, strat uniform 10 - 30 cm grosime

135,00 mc x 8,00 Lei/mc = 1.080,00 Lei
Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor in straturi de 20 cm, inclusiv udarea

135,00 mc x 12,00 Lei/mc = 1.620,00 Lei
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor exec in straturi de 20-30 cm

135,00 mc x 10,00 Lei/mc = 1.350,00 Lei
Udarea manuala a straturilor 20,00 mc x 28,00 Lei/mc = 560,00 Lei
Transport apa cu autocisterna la 5 km 20,00 to x 3,80 Lei/to = 76,00 Lei
Transport cu roaba nisip (20%) 14,00 to x 20,00 Lei/to = 280,00 Lei
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Montarea parapetilor si podetelor metalice de inventar, la santuri pentru conducte
15,00 m x 3,50 Lei/m = 52,50 Lei

Sustineri din lemn pentru cabluri si condute intalnite in sapatura
5,00 m x 57,00 Lei/m = 285,00 Lei

29.585,10 Lei

Retea de distributie agent termic (retea de incinta )
Traseu frigorific freon/electric 20,00 m x 210,00 Lei/m = 4.200,00 Lei
Canal de protectie conducte 20,00 m x 300,00 Lei/m = 6.000,00 Lei
Placi acoperire canal 40,00 buc x 200,00 Lei/buc = 8.000,00 Lei

Terasamente
Sapatura manuala in spatii limitate, si evacuare manuala, teren tare (50%)

10,00 mc x 81,00 Lei/mc = 810,00 Lei
Sapatura mecanica excavator pe pneuri 0,40 - 0,70 mc, cu descarcare in auto, teren cat. III (50%)

10,00 mc x 6,50 Lei/mc = 65,00 Lei
Epuizarea mecanica a apei din sapaturi, in terenuri cu motopompa de apa

2,00 ore x 35,00 Lei/ora = 70,00 Lei
Umplutura in sant la conducte de alimentare cu agent termic, cu nisip

3,00 mc x 60,00 Lei/mc = 180,00 Lei
Incarcare manuala in auto excedent 1,00 to x 9,00 Lei/to = 9,00 Lei
Incarcare in auto cu incarcator pe pneuri 3,00 mc x 252,00 Lei/mc = 756,00 Lei
Transport nisip 10 km 6,00 to x 6,00 Lei/to = 36,00 Lei
Transport pamant excedentar si moloz 4,00 to x 9,00 Lei/to = 36,00 Lei
Taxa de depozitare la groapa 4,00 to x 75,00 Lei/to = 300,00 Lei
Imprastierea cu lopata a pamantului afanat, strat uniform 10 - 30 cm grosime

10,00 mc x 8,00 Lei/mc = 80,00 Lei
Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor in straturi de 20 cm, inclusiv udarea

10,00 mc x 12,00 Lei/mc = 120,00 Lei
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor exec in straturi de 20-30 cm

10,00 mc x 10,00 Lei/mc = 100,00 Lei
Udarea manuala a straturilor 1,00 mc x 28,00 Lei/mc = 28,00 Lei
Transport apa cu autocisterna la 5 km 1,00 to x 3,00 Lei/to = 3,00 Lei
Transport cu roaba nisip (20%) 6,00 to x 20,00 Lei/to = 120,00 Lei
Montarea parapetilor si podetelor metalice de inventar, la santuri pentru conducte

4,00 m x 3,80 Lei/m = 15,20 Lei
Sustineri din lemn pentru cabluri si condute intalnite in sapatura

4,00 m x 57,00 Lei/m = 228,00 Lei
21.156,20 Lei

Retea canalizare exterioara
Ţeavă din PVC mufată montată în pământ, în exteriorul clădirilor etansată cu garnitură de cauciuc

 cu D = 160 mm 110,00 m x 35,00 Lei/m = 3.850,00 Lei
Capac si ramă din fontă sau fontă-beton montate la cămine pt. alimentare cu apă si canalizare tip III A

4,00 buc x 490,00 Lei/buc = 1.960,00 Lei
Trepte din oţel beton D=20 mm pentru cămine de alimentare cu apă si canalizare din tuburi de beton

20,00 buc x 12,50 Lei/buc = 250,00 Lei
Cămin de vizitare cu cameră de lucru de 2 m din beton simlpu cu mufă la canale circulare Dn=1000 mm

5,00 buc x 1.400,00 Lei/buc = 7.000,00 Lei
Elemente la cămine cu adânc. peste 2 m cuprinzând cosul de acces 

4,00 m x 256,00 Lei/m = 1.024,00 Lei
Piese etanse trecere conducte tip B, Dn 110, L= 500 mm

6,00 buc x 40,00 Lei/buc = 240,00 Lei
Piese etanse trecere conducte tip B, Dn 160, L= 500 mm

12,00 buc x 50,00 Lei/buc = 600,00 Lei
Terasamente

Sapatura manuala in spatii limitate, si evacuare manuala, teren tare (50%)
40,00 mc x 81,00 Lei/mc = 3.240,00 Lei

Sapatura mecanica excavator pe pneuri 0,40 - 0,70 mc, cu descarcare in auto, teren cat. III (50%)
90,00 mc x 6,00 Lei/mc = 540,00 Lei

Epuizarea mecanica a apei din sapaturi, in terenuri cu motopompa de apa
11,00 ore x 35,00 Lei/ora = 385,00 Lei



explicitare deviz general - varianta I (recomandata)
_______________________________________________________________________________________

7

Umplutura in sant la conducte de alimentare cu agent termic, cu nisip
20,00 mc x 60,00 Lei/mc = 1.200,00 Lei

Incarcare manuala in auto excedent 54,00 to x 9,00 Lei/to = 486,00 Lei
Incarcare in auto cu incarcator pe pneuri 5,00 mc x 252,00 Lei/mc = 1.260,00 Lei
Transport nisip 10 km 36,00 to x 6,50 Lei/to = 234,00 Lei
Transport pamant excedentar si moloz 54,00 to x 9,00 Lei/to = 486,00 Lei
Taxa de depozitare la groapa 54,00 to x 75,00 Lei/to = 4.050,00 Lei
Imprastierea cu lopata a pamantului afanat, strat uniform 10 - 30 cm grosime

70,00 mc x 8,00 Lei/mc = 560,00 Lei
Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor in straturi de 20 cm, inclusiv udarea

70,00 mc x 12,00 Lei/mc = 840,00 Lei
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor exec in straturi de 20-30 cm

70,00 mc x 10,00 Lei/mc = 700,00 Lei
Udarea manuala a straturilor 5,00 mc x 28,00 Lei/mc = 140,00 Lei
Transport apa cu autocisterna la 5 km 5,00 to x 3,80 Lei/to = 19,00 Lei
Transport cu roaba nisip (20%) 7,20 to x 20,00 Lei/to = 144,00 Lei
Montarea parapetilor si podetelor metalice de inventar, la santuri pentru conducte

4,00 m x 3,80 Lei/m = 15,20 Lei
Sustineri din lemn pentru cabluri si condute intalnite in sapatura

4,00 m x 57,00 Lei/m = 228,00 Lei
29.451,20 Lei

Retea termica din teava preizolata
Ţeavă din otel preizolata cu D=2 1/2'' 120,00 m x 120,00 Lei/m = 14.400,00 Lei
Capac si ramă din fontă sau fontă-beton montate la cămine pt. alimentare cu apă si canalizare tip III A

1,00 buc x 490,00 Lei/buc = 490,00 Lei
Trepte din oţel beton D=20 mm pentru cămine de alimentare cu apă si canalizare din tuburi de beton

6,00 buc x 12,00 Lei/buc = 72,00 Lei
Cămin de vizitare cu cameră de lucru de 2 m din beton simlpu cu mufă la canale circulare Dn=1000 mm

1,00 buc x 1.400,00 Lei/buc = 1.400,00 Lei
Elemente la cămine cu adânc. peste 2 m cuprinzând cosul de acces 

1,00 m x 256,00 Lei/m = 256,00 Lei
Piese etanse trecere conducte tip B, Dn 110, L= 500 mm

2,00 buc x 40,00 Lei/buc = 80,00 Lei
Piese etanse trecere conducte tip B, Dn 160, L= 500 mm

2,00 buc x 50,00 Lei/buc = 100,00 Lei
Terasamente

Sapatura manuala in spatii limitate, si evacuare manuala, teren tare (50%)
10,00 mc x 81,00 Lei/mc = 810,00 Lei

Sapatura mecanica excavator pe pneuri 0,40 - 0,70 mc, cu descarcare in auto, teren cat. III (50%)
70,00 mc x 6,60 Lei/mc = 462,00 Lei

Epuizarea mecanica a apei din sapaturi, in terenuri cu motopompa de apa
11,00 ore x 35,00 Lei/ora = 385,00 Lei

Umplutura in sant la conducte de alimentare cu agent termic, cu nisip
10,00 mc x 60,00 Lei/mc = 600,00 Lei

Incarcare manuala in auto excedent 40,00 to x 9,00 Lei/to = 360,00 Lei
Incarcare in auto cu incarcator pe pneuri 5,50 mc x 252,00 Lei/mc = 1.386,00 Lei
Transport nisip 10 km 20,00 to x 6,40 Lei/to = 128,00 Lei
Transport pamant excedentar si moloz 40,00 to x 9,00 Lei/to = 360,00 Lei
Taxa de depozitare la groapa 40,00 to x 75,00 Lei/to = 3.000,00 Lei
Imprastierea cu lopata a pamantului afanat, strat uniform 10 - 30 cm grosime

50,00 mc x 8,00 Lei/mc = 400,00 Lei
Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor in straturi de 20 cm, inclusiv udarea

50,00 mc x 12,00 Lei/mc = 600,00 Lei
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor exec in straturi de 20-30 cm

50,00 mc x 10,00 Lei/mc = 500,00 Lei
Udarea manuala a straturilor 5,00 mc x 28,00 Lei/mc = 140,00 Lei
Transport apa cu autocisterna la 5 km 5,00 to x 3,80 Lei/to = 19,00 Lei
Transport cu roaba nisip (20%) 7,20 to x 20,00 Lei/to = 144,00 Lei
Montarea parapetilor si podetelor metalice de inventar, la santuri pentru conducte

4,00 m x 3,80 Lei/m = 15,20 Lei
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Sustineri din lemn pentru cabluri si condute intalnite in sapatura
4,00 m x 57,00 Lei/m = 228,00 Lei

26.335,20 Lei
Refacere platforme pietonale din beton asfaltic pe traseele retelelor

150,00 mp x 80,00 Lei/mp = 12.000,00 Lei

TOTAL cap.2. 206.769,90 Lei

Explicitare cap.3
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1. Studii
3.1.1. Studii de teren

Studiu geotehnic = 1.500,00 Lei
Ridicare topo = 1.500,00 Lei

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului = 0,00 Lei
3.1.3. Alte studii specifice = 30.000,00 Lei

Studiu istoric si documentar fotografic = 10.000,00 Lei
Studii si expertize pe componente artistice = 15.000,00 Lei
Plan de marketing = 5.000,00 Lei

Total cap.3.1. = 33.000,00 Lei

3.2. Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii
a) obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism
b) obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare
c) obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de alimentare cu apă, 

 canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrică, telefonie
d) obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă
e) întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului 

în cartea funciară
f) obţinerea actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului  =
g) obţinerea avizului de protecţie civilă
h) avizul de specialitate în cazul obiectivelor de patrimoniu
i) alte avize, acorduri şi autorizaţii

Total cap.3.2. = 1.000,00 Lei

3.3. Expertizare tehnică
Total cap.3.3. = 15.000,00 Lei

3.4. Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor
Audit energetic = 0,00 Lei
Certificat de performanta energetica = 2.000,00 Lei

Total cap.3.4. = 2.000,00 Lei

3.5. Proiectare
3.5.1. Tema de proiectare = 0,00 Lei
3.5.2. Studiu de prefezabilitate = 0,00 Lei
3.5.3. DALI (inclusiv Macheta financiara) si deviz general = 30.000,00 Lei
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor

= 72.975,00 Lei
din care: - Documentatii pentru obtinere avize/acorduri solicitate prin C.U.( inclusiv avizul de la MCC)

= 23.500,00 Lei
      - Proiect pentru obtinere autorizatie de construire = 49.475,00 Lei

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi detaliilor de execuţie      = 39.580,00 Lei
3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie = 148.425,00 Lei

Total cap.3.5. = 290.980,00 Lei
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3.6. Organizarea procedurilor de achiziție 
Total cap.3.6 = 0,00 Lei

3.7. Consultanță
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii = 0,00 Lei
3.7.2. Auditul financiar = 0,00 Lei

Total cap.3.7. = 0,00 Lei

3.8. Asistență tehnică
3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului:

   3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor = 49.000,00 Lei
   3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor
       de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii = 49.000,00 Lei

3.8.2.Dirigenţie de şantier asigurată de personal tehnic de specialitate,autorizat = 98.000,00 Lei
Total cap.3.8. = 196.000,00 Lei

TOTAL cap.3 = 537.980,00 Lei

Explicitare cap.4
Cheltuieli pentru investiția de bază 

4.1. Construcții și instalații
Ob.1 - Monumentul istoric „Casa Rusanescu”  

AC = 384,00 mp
ADC = 768,00 mp

Rezistenta
Consolidare

Desfacere tencuieli 440,00 mp x 8,12 Lei/mp= 3.572,80 Lei
Curatirea suprafetei zidurilor din caramida sau piatra (gata decapate de tencuieli) in vederea retencuirii 

440,00 mp x 36,22 Lei/mp= 15.936,80 Lei
Repararea si matarea fisurilor si crapaturilor in zidarie, prin injectarea cu mortar de ciment si aracet,   

in zidarie de: 2 caramizi  80,00 m x 39,62 Lei/m= 3.169,60 Lei
Desfacerea uneia sau mai multor asize de la partea inferioara a zidurilor in verderea creerii spatiului 

pentru turnarea unei centuri din beton armat la zidarie
3,89 mc x 1.738,00 Lei/mc= 6.757,34 Lei

Refacerea zidariei spaletilor la goluri nou create sau deteriorate, cu mortar M 50-Z, in ziduri de: 2 caramizi 
grosime din caramizi de 280x140x70 mm format vechi       

52,00 m x 58,00 Lei/m= 3.016,00 Lei
Executarea strapungerilor mecanizat pentru conducte sau tiranti, la consolidari in pereti din zidarie 

de caramida, de 26-50 cm grosime 437,00 m x 33,60 Lei/m= 14.683,20 Lei
Confectii pentru consolidari confectionarea si montarea dispozitivului filetat de stringere 

pentru tiranti metalici 90,00 buc x 100,00 Lei/buc= 9.000,00 Lei
Tiranti metalici diam 28mm 3.500,00 kg x 7,60 Lei/kg= 26.600,00 Lei
Betonarea ancorelor de prindere sau de consolidare  prin umplere cu mortar de ciment prin injectare 

cu pompa de mortar, în cazul ancorelor avind lungimea peste 3m.
4,40 100m x 2.187,00 Lei/100m= 9.622,80 Lei

Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase legate PC52 cu d=8 mm, mortar M 100-T, 
de 4-6 cm grosime 440,00 mp x 166,00 Lei/mc= 73.040,00 Lei

Turnarea betonului armat in elementele construcţiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante
 marca ...1) la construcţii cu înălţimea până la 35 m inclusiv  în planşee (grinzi, stâlpi, plăci) 
cu grosimea plăcii peste 10 cm 17,50 mc x 267,00 Lei/mc= 4.672,50 Lei

Beton de ciment B 300 stas 3622 17,50 mc x 360,00 Lei/mc= 6.300,00 Lei
Montarea armăturilor din oţel-beton in fundaţii radiere (grinzi), distantier din mase plastice

2.800,00 kg x 4,00 Lei/kg= 11.200,00 Lei
Armatura din otel gata fasonata 2.800,00 kg x 3,50 Lei/kg= 9.800,00 Lei
Confecţionare schelet met. cu inimă plină grinzi pane, stîlpi g sub 1501 kg

7.500,00 kg x 5,00 Lei/kg= 37.500,00 Lei
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Cofraje pentru beton armat în plăci, grinzi si stâlpi. din panouri refolosibile, cu astereală din scânduri 
de răsinoase la construcţii având înălţimea până la 20 m inclusiv, la placi si grinzi

90,00 mp x 16,00 Lei/mp= 1.440,00 Lei
Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist.  =20km  

45,00 t x 35,00 Lei/t= 1.575,00 Lei
Hidroizolatie in rosturi orizonatale 208,00 m x 250,00 Lei/m= 52.000,00 Lei
Inlocuire elemente sarpanta deteriorate 425,00 mp x 40,00 Lei/mp= 17.000,00 Lei
Reparatii cornise (schimbare profile metalice deterioarate,desfacere si refacere zidarie)

185,00 m x 120,00 Lei/m= 22.200,00 Lei
Planseu din grinzi de lemn de rasinoase cu desc. <4m. podina din scindura  

360,00 mp x 130,00 Lei/mp= 46.800,00 Lei
Evacuare umpluturi planseu peste etaj 136,80 t x 34,00 Lei/t= 4.651,20 Lei
Demolare cosuri de fum 30,60 mc x 85,00 Lei/mc= 2.601,00 Lei
Sapaturi manuale de pamant in spatii limitate avand sub1m latime executabila fara sprijinirri in: 

teren f tare la adancimede 3m 506,00 mc x 216,00 Lei/mc= 109.296,00 Lei
Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km

961,40 t x 35,00 Lei/t= 33.649,00 Lei
Elemente metalice de consolidat planseu boltisoare 

7.000,00 kg x 10,00 Lei/kg= 70.000,00 Lei
Fundatii de caramida de consolidat  prin camasuire

163,20 mp x 166,00 Lei/mp= 27.091,20 Lei
Montarea armăturilor din oţel-beton in fundaţii radiere (grinzi), distantier din mase plastice

3.500,00 kg x 4,00 Lei/kg= 14.000,00 Lei
Armatura din otel gata fasonata 3.500,00 kg x 3,50 Lei/kg= 12.250,00 Lei
Refacere placa pardoseala beton C16/20 23,00 mc x 265,00 Lei/mc= 6.095,00 Lei
Plase sudate diametru 6mm cu ochiuri 10x10cm

1.620,00 kg x 12,00 Lei/kg= 19.440,00 Lei
674.959,44 Lei

Structura put lift
Demolarea planşeelor din bolţişoare de cărămidă executate din mortar de var şi adaos de ciment   

10,58 mp x 258,00 Lei/mp= 2.729,64 Lei
Sapaturi manuale de pamant in spatii limitate avand sub1m latime executabila fara sprijinirri in: teren

 f tare la adancimede 3m 16,00 mc x 216,00 Lei/mc= 3.456,00 Lei
Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero preparare cu centrala de betoane 

si turnare cu pompa pe verticala (adancime) pana la 10 m inclusiv si pe orizontala pana la 15 m
 inclusiv beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) pentru pompare pe orizontala pe lungimi mai
 mari de 15 m , beton armat clasa C 25/20 (Bc 20/B 250)

7,00 mc x 365,00 Lei/mc= 2.555,00 Lei
Montarea armăturilor din oţel-beton in fundaţii radiere (grinzi), distantier din mase plastice

700,00 kg x 4,00 Lei/kg= 2.800,00 Lei
Armatura din otel gata fasonata 700,00 kg x 3,50 Lei/kg= 2.450,00 Lei
Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme, precum si la diverse constructii speciale,situate peste 

cota zero, la inaltime pana la 35 m inclusiv preparare cu centrala de betoane si turnare cu 
pompa pe, verticala pana la 15 m inclusiv si pe orizontala pana la15 m inclusiv, in ziduri, pereti, 
diafragme drepte,beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)

18,00 mc x 375,00 Lei/mc= 6.750,00 Lei
Montarea armăturilor din oţel-beton in fundaţii radiere (grinzi), distantier din mase plastice

1.500,00 kg x 4,00 Lei/kg= 6.000,00 Lei
Armatura din otel gata fasonata 1.500,00 kg x 3,50 Lei/kg= 5.250,00 Lei
Cofraje pentru beton armat în plăci, grinzi si stâlpi. din panouri refolosibile, cu astereală din scânduri 

de răsinoase la construcţii având înălţimea până la 20 m inclusiv, la placi si grinzi
320,00 mp x 16,00 Lei/mp= 5.120,00 Lei

Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist.  =20km  
85,50 t x 35,00 Lei/t= 2.992,50 Lei

Evacuare pamant sapaturi 47,50 t x 34,00 Lei/t= 1.615,00 Lei
41.718,14 Lei

Total rezistenta = 716.677,58 Lei
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Arhitectura
Invelitoare tabla titan zinc 0.7mm grosime tip Rheinzink

Desfacere invelitoare 526,00 mp x 50,00 Lei/mp= 26.300,00 Lei
Invelitoare zona sus - tabla titan zinc graphite-grey 0,7mm grosime (inclusiv consum tehnologic falt)

418,00 mp x 224,40 Lei/mp= 93.799,20 Lei
Invelitoare zona rupere panta - tabla titan zinc graphite-grey 0,7mm grosime (inclusiv consum tehnologic falt)

240,00 mp x 224,40 Lei/mp= 53.856,00 Lei
Cupola solzi - tabla titan zinc  graphite-grey  0,7mm grosime (inclusiv consum tehnologic)

60,00 mp x 224,40 Lei/mp= 13.464,00 Lei
Lucarna mare tip ochi de bou - tabla titan zinc 0,7mm grosime

8,00 buc x 2.820,00 Lei/buc= 22.560,00 Lei
Lucarna mica tip ochi de bou - tabla titan zinc 0,7mm grosime

3,00 buc x 1.880,00 Lei/buc= 5.640,00 Lei
Ornament rupere panta - tabla titan zinc 0,7mm grosime

67,00 ml x 282,00 Lei/ml= 18.894,00 Lei
Ornament cupola - refacere partiala - tabla titan zinc 0,7mm grosime

1,00 buc x 42.300,00 Lei/buc= 42.300,00 Lei
Varf ornamental cupola - refacere partiala - tabla titan zinc 0,7mm grosime

1,00 buc x 23.500,00 Lei/buc= 23.500,00 Lei
Sort streasina 33cm 66,00 ml x 88,40 Lei/ml= 5.834,40 Lei
Dolie 67 cm 34,00 ml x 179,50 Lei/ml= 6.103,00 Lei
Coama 25cm 76,00 ml x 67,00 Lei/ml= 5.092,00 Lei
Sort inchidere laterala 33cm 13,00 ml x 88,40 Lei/ml= 1.149,20 Lei
Sort inchidere la perete 33cm 15,00 ml x 88,40 Lei/ml= 1.326,00 Lei
Sort inchidere luminatoare 50 cm 38,00 ml x 134,00 Lei/ml= 5.092,00 Lei
Sort inchidere cos 100cm 8,00 ml x 267,90 Lei/ml= 2.143,20 Lei
Cornisa sub jgheab 100cm 66,00 ml x 267,90 Lei/ml= 17.681,40 Lei
Cornisa / brau - etaj 1 50cm 66,00 ml x 134,00 Lei/ml= 8.844,00 Lei
Sort agatare ornament rupere 30cm 68,00 ml x 80,40 Lei/ml= 5.467,20 Lei
Glafuri ferestre 33cm 25,00 ml x 88,40 Lei/ml= 2.210,00 Lei
Accesorii:

folie covor ventilatie 712,50 mp x 27,30 Lei/mp= 19.451,25 Lei
clema mobila - inox 1.071,00 buc x 1,60 Lei/buc= 1.713,60 Lei
clema fixa - inox 1.211,00 buc x 0,70 Lei/buc= 847,70 Lei
banda etansare falt - rola 18m 30,00 rola x 41,40 Lei/rola= 1.242,00 Lei
consola cu bara dubla 110,00 buc x 90,00 Lei/buc= 9.900,00 Lei
bara parazapada - Al 132,00 ml x 27,70 Lei/ml= 3.656,40 Lei
adeziv lipire tabla - cutie 2,00 buc x 415,00 Lei/buc= 830,00 Lei
aliaj cositorit 25,00 kg x 171,60 Lei/kg= 4.290,00 Lei
solutie decapat 2,00 kg x 44,70 Lei/kg= 89,40 Lei

Sistem jgheaburi si burlane:
jgheab 150mm 56,00 ml x 112,20 Lei/ml= 6.283,20 Lei
consola jgheab 80,00 buc x 43,60 Lei/buc= 3.488,00 Lei
element dilatare 150mm 8,00 buc x 117,60 Lei/buc= 940,80 Lei
capac jgheab 6,00 buc x 9,40 Lei/buc= 56,40 Lei
coltar exterior 1,00 buc x 120,80 Lei/buc= 120,80 Lei
racord jgheab - burlan 7,00 buc x 76,40 Lei/buc= 534,80 Lei
cot la 72° 21,00 buc x 54,00 Lei/buc= 1.134,00 Lei
burlan 100 mm 64,00 ml x 116,70 Lei/ml= 7.468,80 Lei
bratara burlan + bolt 200mm 35,00 buc x 36,20 Lei/buc= 1.267,00 Lei

Material marunt (cuie pentru cleme mobile si fixe, dibluri, accesorii fixare) = 835,70 Lei
Manopera:

decopertat tabla existenta 515,00 mp x 9,40 Lei/mp= 4.841,00 Lei
montaj lucarne 8,00 buc x 705,00 Lei/buc= 5.640,00 Lei
montaj ornament rupere panta 68,00 ml x 84,60 Lei/ml= 5.752,80 Lei
prefaltuit tabla 1.011,00 ml x 4,70 Lei/ml= 4.751,70 Lei
montaj invelitoare sistem dublu falt - zona sus

293,00 mp x 75,20 Lei/mp= 22.033,60 Lei
montaj invelitoare sistem dublu falt - zona rupere de panta

192,00 buc. x 94,00 Lei/buc= 18.048,00 Lei
confectie solzi dim. 20x20cm 1.050,00 buc. x 4,70 Lei/buc= 4.935,00 Lei
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montaj invelitoare sistem solzi - cupola 30,00 mp x 188,00 Lei/mp= 5.640,00 Lei
montaj cornisa - sub jgheab 66,00 ml x 65,80 Lei/ml= 4.342,80 Lei
montaj cornisa/brau - etaj 1 66,00 ml x 65,80 Lei/ml= 4.342,80 Lei
montaj glafuri ferestre 25,00 ml x 56,40 Lei/ml= 1.410,00 Lei
montaj sistem pluvial 120,00 ml x 70,50 Lei/ml= 8.460,00 Lei
montaj sistem parazapada 66,00 ml x 23,50 Lei/ml= 1.551,00 Lei
imbracat cosuri in tabla 2,00 buc. x 587,50 Lei/buc= 1.175,00 Lei
montaj varf ornamental 1,00 buc. x 1.410,00 Lei/buc= 1.410,00 Lei
montaj sorturi inchidere luminatoare 38,00 ml x 56,40 Lei/ml= 2.143,20 Lei
montaj ornament cupola 1,00 buc. x 2.350,00 Lei/buc= 2.350,00 Lei

Desfacere policarbonat luminator 44,50 mp x 45,00 Lei/mp= 2.002,50 Lei
total invelitoare = 526.234,85 Lei

Tamplarie
Desfaceri

Desfacere tamplarie lemn, interioara 14,20 mp x 45,00 Lei/mp= 639,00 Lei
Desfacere tamplarie PVC interioara si exterioara

126,30 mp x 45,00 Lei/mp= 5.683,50 Lei
Tamplarie noua

Luminator din panou geam securizat si laminat 6.6.1, pe structura metalica, in plan sarpanta (2 buc)
44,50 mp x 550,00 Lei/mp= 24.475,00 Lei

Usa metalica rezistenta la foc 30 min. 4,20 buc x 772,00 Lei/buc= 3.242,40 Lei
Usa metalica rezistenta la foc 60 min. 2,42 buc x 772,00 Lei/buc= 1.868,24 Lei
Usi din HPL 9,25 mp x 380,00 Lei/mp= 3.515,00 Lei
Usi din lemn stratificat, intr-un canat 7,20 mp x 980,00 Lei/mp= 7.056,00 Lei
Obloane din lemn stratificat 13,50 mp x 980,00 Lei/mp= 13.230,00 Lei
Lamele de lemn grunduite si vopsite, in caseta de lemn ascunsa in zidarie, deasupra tamplariei

28,20 mp x 750,00 Lei/mp= 21.150,00 Lei
Ferestre din lemn stratificat, cu geam termoizolant 4-8mm argon 90%-4 depunere pe fata 3 control solar

77,60 mp x 850,00 Lei/mp= 65.960,00 Lei
Usi exterioare din lemn stratificat, cu geam termoizolant 4-8mm argon 90%-4 depunere 

pe fata 3 control solar 17,40 mp x 850,0 Lei/mp= 14.790,00 Lei
total tamplarie = 161.609,14 Lei

Finisaje interioare, finisaje exterioare, desfaceri
Astereala executata din scinduri din rasinoase 

526,00 mp x 90,00 Lei/mp= 47.340,00 Lei
Folie anticondens laf 75 mp  tip TYVEK supro plus sau similar

630,85 mp x 20,70 Lei/mp= 13.058,60 Lei
Vata bazaltica semirigida, cu bariera de vapori pentru izolatie de 10 cm in 2 straturi

1.052,00 mp x 40,00 Lei/mp= 42.080,00 Lei
Plasa sirma zincata pentru sustinere termoizolatie

523,00 mp x 25,00 Lei/mp= 13.075,00 Lei
Podina din OSB 22 mm                               350,00 mp x 85,00 Lei/mp= 29.750,00 Lei
Ignifugarea lemn.pe o sup.neprotej contra incendiilor

874,00 mp x 40,00 Lei/mp= 34.960,00 Lei
Schela din lemn de rasin.ptr. lucrari int.sau ext.ptr.inaltimi peste 3m - montare si demontare

570,00 mp x 92,00 Lei/mp= 52.440,00 Lei
Demolare plansee si scara acces 18,20 mc x 85,00 Lei/mc= 1.547,00 Lei
Desfacerea pardoselilor din parchet, gresie, PVC

560,00 mp x 36,00 Lei/mp= 20.160,00 Lei
Desfacere podest marmura scara principala

4,00 mp x 65,00 Lei/mp= 260,00 Lei
Desfacerea placajelor faianta 140,00 mp x 34,00 Lei/mp= 4.760,00 Lei
Demolarea zidurilor din caramida cu mortar var+ciment volum peste 1,000 mc

41,00 mc x 75,00 Lei/mc= 3.075,00 Lei
Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare obisnuite la pereti

182,00 mp x 10,00 Lei/mp= 1.820,00 Lei
Desfacerea tencuielilor la tavane 1.120,00 mp x 12,00 Lei/mp= 13.440,00 Lei
Zidarie de epoca din caramizi tip VIII 30x15x5,5cm, executate in completari si reintregiri de zi

9,20 mc x 840,00 Lei/mc= 7.728,00 Lei
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Sapatura manuala pamint spatii limitate <1m.sub 1.5m.adinc la sant canale etc.
40,00 mc x 75,00 Lei/mc= 3.000,00 Lei

Strapungeri in zidarie -foraje orizontale pt. bariera chimica
875,00 buc x 35,00 Lei/buc= 30.625,00 Lei

Bariera chimica -umplere gauri cu Mapestop
80,00 mp x 250,00 Lei/mp= 20.000,00 Lei

Umplutura in sant.pietris 7-30 slit de 10cm
3,00 mc x 76,00 Lei/mc= 228,00 Lei

Placare polistiren extrudat 10 cm la pardoseala
121,00 mp x 28,00 Lei/mp= 3.388,00 Lei

Protectie folie 145,00 mp x 8,00 Lei/mp= 1.160,00 Lei
Strat suport pt.pardoseli din mortar ciment m 100-t,de 3cm grosime,cu fata driscuita fin

121,00 mp x 26,00 Lei/mp= 3.146,00 Lei
Sapa suport din ipsos autonivelatoare sub pardoseli de 1cm grosime

560,00 mp x 24,70 Lei/mp= 13.832,00 Lei
Pardoseala OSB - placa OSB 3 gros. 10 mm superfinish

280,00 mp x 25,00 Lei/mp= 7.000,00 Lei
Pardoseli parchet stejar pe suport exist.curat.mont.in model decorativ - prin batere in cuie

inclusiv frizuri din stejar 280,00 mp x 360,00 Lei/mp= 100.800,00 Lei
Pardoseli din marmura 222,20 mp x 370,00 Lei/mp= 82.214,00 Lei
Pardoseli cu gresie 76,50 mp x 120,00 Lei/mp= 9.180,00 Lei
Placaj granit la podest scara exterioara 5,40 mp x 260,00 Lei/mp= 1.404,00 Lei
Trepte granit la scari exterioare 64,00 ml x 360,00 Lei/ml= 23.040,00 Lei
Plinte din lemn de stejar,fag lat=15cm curatite,mon.pe dibl.cu surub.alama orizontal,la pereti

223,00 ml x 230,00 Lei/ml= 51.290,00 Lei
Raschetare parchet stejar,fag executata cu discuri abrazive

280,00 mp x 55,00 Lei/mp= 15.400,00 Lei
Lacuirea parchetului cu lac palux in trei straturi 

280,00 mp x 27,00 Lei/mp= 7.560,00 Lei
Vopsea profile metalice cu vopsea termospumanta RF 1h tip Profiline

97,00 mp x 260,00 Lei/mp= 25.220,00 Lei
Tencuiala de asanare cu Mape-Antique LC sau similar in 3 etape, sprit 0.5cm, tencuiala 2.5cm, 

tinci 0.3cm, consum 18 kg/mp, include materialele 
526,00 mp x 135,00 Lei/mp= 71.010,00 Lei

Tencuieli interioare la pereti cu mortar pe baza de var hidraulic tip Hasit sau similar
429,00 mp x 95,00 Lei/mp= 40.755,00 Lei

Tencuieli interioare la tavane cu mortar pe baza de var hidraulic tip Hasit sau similar
560,00 mp x 95,00 Lei/mp= 53.200,00 Lei

Rep.tenc.int.in jurul toc.si perv.cu mort.var cim.marca 10-t cu spaletii: curbi intre 25-35cm lat 
43,00 mp x 42,00 Lei/mp= 1.806,00 Lei

Glet de ipsos pe tenc.int.dris.de 3 mm. grosime executat cu pasta ipsos la tavane 
560,00 mp x 28,00 Lei/mp= 15.680,00 Lei

Vopsitorie cu vopsea pe baza de dispersie de copolimeri acrilici
1.990,00 mp x 25,00 Lei/mp= 49.750,00 Lei

Tavane suspendate din gips-carton rezistent la foc 120 min
292,00 mp x 125,00 Lei/mp= 36.500,00 Lei

Pereti despartitori cw 100/150 cu structura metalica, rezistenta la umiditate
21,00 mp x 115,00 Lei/mp= 2.415,00 Lei

Placaj faianta ceramica, fixat cu adeziv,incl rostuire cu chit 
110,00 mp x 260,00 Lei/mp= 28.600,00 Lei

Structura metalica luminator sarpanta 45,00 kg x 15,00 Lei/kg= 675,00 Lei
Scari de lemn cu trepte de lungime=1m si contratrepte, incl.exec.vangurilor, din lemn de stejar

40,00 mp x 285,00 Lei/mp= 11.400,00 Lei
Trepte si contratrepte din marmura g=4cm 6,00 ml x 375,00 Lei/ml= 2.250,00 Lei
Mana curenta din lemn de stejar cu sect.6x8cm

24,00 ml x 140,00 Lei/ml= 3.360,00 Lei
Reconditionare, curatare, chituire si revopsire glafuri interioare, la fereastre, din lemn 

33,00 ml x 150,00 Lei/ml= 4.950,00 Lei
Sorturi din tabla titan-zinca la ferestre 66,00 ml x 141,00 Lei/ml= 9.306,00 Lei
Reconditionare oglinda venetiana cu rama decorativa din ipsos pe per.car.beton

22,00 mp x 460,00 Lei/mp= 10.120,00 Lei
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Desfacere tencuieli de ciment la fatade 180,00 mp x 14,00 Lei/mp= 2.520,00 Lei
Spalarea man.a tencuielilor spec.la fatade 585,00 mp x 6,00 Lei/mp= 3.510,00 Lei
Injectarea cu pasta de var+nisip a fisurilor si crapaturilor cu deschideri mai mari(peste 2mm)                                            

200,00 ml x 280,00 Lei/ml= 56.000,00 Lei
Curatirea supraf.zidurilor din caramida in vederea retencuirii

180,00 mp x 30,00 Lei/mp= 5.400,00 Lei
Tencuieli pline de epoca la zidarie de caramida 3,5cm cu 3 straturi: sprit, tencuiala, tinci. 

Grundul si tencuiala cu Sanierputz altweiss WTA sau similar si tinciul cu Feinputz sau similar
180,00 mp x 275,00 Lei/mp= 49.500,00 Lei

Reparare profile ext.trase pe loc cu sablon.la ancad. gol. usi, fer.mortar M100-T+piatra art.cim.M3
203,00 ml x 150,00 Lei/ml= 30.450,00 Lei

Reparare profile trase pe loc cu sablonul la solbancuri dr. desf. <50cm, mortar M50-T, 
driscuit fin ciment M30 37,00 ml x 150,00 Lei/ml= 5.550,00 Lei

Reparare profile la cornise cu denticuli 112,00 ml x 940,00 Lei/ml= 105.280,00 Lei
Reparare profile ext.trase pe loc cu sablonul la briuri drepte 0,3-0,6m mor.M50-T dris.fin cim. 

280,00 ml x 160,00 Lei/ml= 44.800,00 Lei
Desfacere tencuiala de mozaic tip Baumit si refacere tencuiala de mozaic de marmura buciardata in camp

79,00 mp x 85,00 Lei/mp= 6.715,00 Lei
Vopsea la stucaturi, pe baza de emulsie alchido poliuretanica policroma, cu un plus de 50%

 la consumul de vopsea si un spor de 900% la manopera
32,85 mp x 238,00 Lei/mp= 7.818,30 Lei

Decapare zugraveli fatade 716,00 mp x 57,00 Lei/mp= 40.812,00 Lei
Trepte si contratrepte exterioare, din piatra naturala - granit antiderapant

36,00 mp x 360,00 Lei/mp= 12.960,00 Lei
Ornamente decorative la exterior prefabricate din ipsos,cu complexitate mare, cu lungimea 

perimetrului variabila 100-400cm 32,85 mp x 712,60 Lei/mp= 23.408,91 Lei
Vopsitorii cu vopsea de exterior siloxanica/siliconica, cu ph neutru, permeabila la vapori 

de apa, rezistenta la ciuperci si alge, siliconharzfarbe la sau similar, 0.4l/mp, aplicata
 pe amorsa cu continut de cuart 0.2l/mp, inclusiv material si manopera

716,00 mp x 52,70 Lei/mp= 37.733,20 Lei
Folie de protectie PVC 0,4 la zonele restaurate + sipca + cuisoare (pioneze) 0,3 ore/mp folie

1.432,00 mp x 12,00 Lei/mp= 17.184,00 Lei
Jgheab din lemn pt. evacuare moloz 10,00 ml x 100,00 Lei/ml= 1.000,00 Lei
Prelata pentru protejarea terasei pe timp ploios pe durata refacerii

1.051,00 mp x 5,00 Lei/mp= 5.255,00 Lei
Schela metalica tubulara la fatada 716,00 mp x 70,00 Lei/mp= 50.120,00 Lei
Mesh pt. protectie schela 716,0 mp x 19,80 Lei/mp = 14.176,80 Lei
Protectie OSB 22mm grosime, inclusiv riglele de cherestea de rasinoase de 30x30mm 

la  trepte piatra + sobe imbracate 71,00 mp x 115,00 Lei/mp= 8.165,00 Lei
total finisaje = 1.554.115,81 Lei

Lucrari de conservare-restaurare decoruri interioare policromate
Restaurari tamplarie
Usi exterioare din lemn, ce se restaureaza prin completari elemente lipsa, chituiri, grunduiri, lacuire 

si lustruire satinata, vopsire, inclusiv verificarea, reconditionarea
si/sau inlocuirea accesoriilor metalice cu elemente in stilul celor originale)

18,15 mp x 1.410,00 Lei/mp= 25.591,50 Lei
Usi interioare din lemn, ce se restaureaza prin completari elemente lipsa, chituiri, grunduiri, lacuire 

si lustruire satinata, vopsire si aurire cu foita metalica, inclusiv verificarea, reconditionarea
si/sau inlocuirea accesoriilor metalice cu elemente in stilul celor originale)

58,40 mp x 1.645,00 Lei/mp= 96.068,00 Lei
Captuseli din lemn la usi interioare - reparatii

50,70 mp x 470,00 Lei/mp= 23.829,00 Lei
Captuseli din lemn la ferestre - reparatii 117,35 mp x 470,00 Lei/mp= 55.154,50 Lei
Glasvand ce se restaureaza, inclusiv inlocuire sticla cu sticla cristal fatetata 

25,10 mp x 1.880,00 Lei/mp= 47.188,00 Lei
Parapet din lemn cu tablii la vitrine parter 10,10 mp x 470,00 Lei/mp= 4.747,00 Lei
Tablii parapet ferestre 10,10 mp x 470,00 Lei/mp= 4.747,00 Lei
Dulap inzidit parapet fereastra parter 1,40 mp x 517,00 Lei/mp= 723,80 Lei
Consolidare toc la usi sau ferestre 50,42 mp x 65,35 Lei/mp= 3.294,62 Lei
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Luminator cu structura metalica si sticla care se inlocuieste cu sticla mata, inclusiv protectie cu plasa
metalica pe rama metalica si parapet metalic, catre pod

5,00 mp x 470,00 Lei/mp= 2.350,00 Lei
263.693,42 Lei

Restaurare reconditionare elemente din fier forjat (balustrade si grilaje)
- balustrade la scari si balcoane, prin:compl.elem.lisa, sudarea elem.exist.

22,00 mp x 1.125,00 Lei/mp = 24.750,00 Lei
- grilaje 3,95 mp x 1.125,00 Lei/mp = 4.443,75 Lei

29.193,75 Lei

Scafe, brauri, profile decorative policrome (antablamente usi, rame la oglinzi si tavane)
Consolidarea suportului modulelor pe rabiț, ancorări, injectări

71,40 mp x 102,60 Lei/mp= 7.325,64 Lei
Tratamente ale sărurilor solubile și insolubile

21,42 mp x 213,80 Lei/mp= 4.579,60 Lei
Îndepărtarea chituirilor anterioare din lacune și fisuri

35,70 mp x 478,80 Lei/mp= 17.093,16 Lei
Identificarea, copierea și refacerea fragmentelor lipsă sau iremediabil degradate 

14,28 mp x 504,50 Lei/mp= 7.204,26 Lei
Replantarea elementelor refăcute și a celor extrase

14,28 mp x 684,00 Lei/mp= 9.767,52 Lei
Chituirea  fisurilor, finisarea lor la nivel 71,40 ml x 419,00 Lei/ml= 29.916,60 Lei
Chituirea  lacunelor, fisurilor, finisarea lor la nivel

21,42 mp x 504,50 Lei/mp= 10.806,39 Lei
Tratament de prezentarea estetică, integrarea cromatică a uzurilor, eroziunilor,  

chituirilor din lacune. Prin tehnica rittocco
21,42 mp x 1.940,90 Lei/mp= 41.574,08 Lei

Tratament de prezentarea estetică, integrarea cromatică a uzurilor, eroziunilor,  
chituirilor din lacune. Prin tehnica  velatura

21,42 mp x 1.556,10 Lei/mp= 33.331,66 Lei
Integrarea cromatică a elementelor noi 14,28 mp x 1.017,50 Lei/mp= 14.529,90 Lei
Aurirea cu foiță metalică a decorului original tratat astfel 

17,85 mp x 701,10 Lei/mp= 12.514,64 Lei
Vernisarea diferențiată și izolarea auririlor

17,85 mp x 265,10 Lei/mp= 4.732,04 Lei
Intocmire documentatii in timpul restaurarii (fise tehnice, deviz-oferta si situatii de lucrari, fotografii,

macrofotografii, relevee cu marcarea zonelor de interventie) = 5.500,00 Lei
198.875,49 Lei

Luminator
Luminator decorativ, pe structura metalica, inclusiv inlocuire sticla cu sticla colorata, 

inclusiv protectie cu plasa metalica pe rama metalica si parapet metalic, catre pod 
(in plan planseu peste etaj) 17,15 mp x 1.175,0 Lei/mp= 20.151,25 Lei

Intocmire documentatii in timpul restaurarii (fise tehnice, deviz-oferta si situatii de lucrari, fotografii,
macrofotografii, relevee cu marcarea zonelor de interventie) = 2.160,00 Lei

22.311,25 Lei

total restaurari = 514.073,91 Lei

total arhitectura = 2.756.033,71 Lei

Instalatii electrice interioare 
Tablou electric general TEG 1,00 buc x 18.200,00 Lei/buc= 18.200,00 Lei
Tablou electric etaj 1,00 buc x 9.600,00 Lei/buc= 9.600,00 Lei
Cablu Cyy-f 3x1.5mmp 5.670,00 ml x 5,40 Lei/ml= 30.618,00 Lei
Cablu Liycy10x1 mmp 800,00 ml x 13,20 Lei/ml= 10.560,00 Lei
Cablu Cyy-f 3x2.5 mmp 4.650,00 ml x 7,15 Lei/ml= 33.247,50 Lei
Cablu Cyy-f 5x2.5 mmp 350,00 ml x 12,00 Lei/ml= 4.200,00 Lei
Cablu Cyy-f  3x4 mmp 250,00 ml x 11,30 Lei/ml= 2.825,00 Lei
Cablu Cyy-f 5x6 mmp 75,00 ml x 25,20 Lei/ml= 1.890,00 Lei
Tub protectie diametru 20mm, inclusiv accesorii fixare

10.500,00 ml x 6,20 Lei/ml= 65.100,00 Lei
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Confectie metalica - jgheab metalic diferite dimensiuni (150x60; 50x35) inlcusiv accesorii de fixare
200,00 kg x 10,50 Lei/kg= 2.100,00 Lei

Corp de iluminat fluorescent  4x18W sau echivalent LED 
2,00 buc x 290,00 Lei/buc= 580,00 Lei

Corp iluminat tip candelabru arhitectural  echipat 
15,00 buc x 4.650,00 Lei/buc= 69.750,00 Lei

Corp de iluminat de accent tip spot LED instalat pe sina  inclusiv accesorii de fixare
106,00 buc x 500,00 Lei/buc= 53.000,00 Lei

Corp de iluminat tip aplica cu bec economic  2x18W echipat
13,00 buc x 230,00 Lei/buc= 2.990,00 Lei

Corp de iluminat fluorescent tip aplica chiuveta 1x18W echipat
4,00 buc x 146,00 Lei/buc= 584,00 Lei

Corp iluminat fluorescent 2x18W echipat 12,00 buc x 160,00 Lei/buc= 1.920,00 Lei
Aplica de interior 2x40W echipata 14,00 buc x 370,00 Lei/buc= 5.180,00 Lei
Corp iluminat LED fatada, arhitectural tip proiector liniar LED

29,00 buc x 660,00 Lei/buc= 19.140,00 Lei
Corp iluminat siguranta de evacuare autonomie 2h

18,00 buc x 165,00 Lei/buc= 2.970,00 Lei
Corp iluminat siguranta continuarea lucrului , autonomie 3h

1,00 buc x 165,00 Lei/buc= 165,00 Lei
Corp iluminat siguranta hidranti interiori si panica , autonomie 1h

4,00 buc x 165,00 Lei/buc= 660,00 Lei
Iluminare litere volumetrice fatada tip halou 1,00 buc x 1.600,00 Lei/buc= 1.600,00 Lei
Intrerupator simplu inclusiv doza de aparat  104,00 buc x 111,50 Lei/buc= 11.596,00 Lei
Intrerupator  cap scara inclusiv doza de aparat

4,00 buc x 111,50 Lei/buc= 446,00 Lei
Priza simpla 10-16A 230Vca IP20 inclusiv doza de aparat

84,00 buc x 75,00 Lei/buc= 6.300,00 Lei
Strapungeri zidarie 160,00 buc x 55,00 Lei/buc= 8.800,00 Lei
Astupare cu mortar si etansare strapungeri

160,00 buc x 45,00 Lei/buc= 7.200,00 Lei
Tub flexibil – teava corugata diam 40 mm 30,00 ml x 7,25 Lei/ml= 217,50 Lei
Probe, verificari, incercari ansamblu instalatie

1,00 buc x 1.100,00 Lei/buc= 1.100,00 Lei
372.539,00 Lei

Instalatie de protectie impotriva trasnetului
Instalatie paratrasnet dispozitiv de amorsare PDA, ΔT=40ms, Rp=33m;h=2m (echipament complet) 

1,00 buc x 15.000,00 Lei/buc= 15.000,00 Lei
15.000,00 Lei

Instalatii de curenti slabi
Sistem voce-date

Tub PVC montat ingropat d=16 mm 2.700,00 m x 6,20 Lei/ml= 16.740,00 Lei
Conducta pentru curenti slabi introdusa in tuburi izolante si de protectie -Cablu UTP cat 6

2.900,00 m x 5,30 Lei/ml= 15.370,00 Lei
Priza simpla ingropata RJ45 cat 6 70,00 buc x 50,00 Lei/buc= 3.500,00 Lei
Patch panel 48 porturi cat 6 3,00 buc x 400,00 Lei/buc= 1.200,00 Lei
Patch cord UTP 1.5m cat 6 80,00 buc x 11,80 Lei/buc= 944,00 Lei
Cap terminal pt instalatii comanda semnal blocari incl. Legatura la cleme tablou sau aparat 5-10 conducte

146,00 buc x 8,50 Lei/buc= 1.241,00 Lei
Etansarea trecerilor de cabluri prin golurile din ziduri sau in canale

2,25 mp x 55,00 Lei/mp= 123,75 Lei
Traversari plansee de beton si zidarie S<400cmp 

8,00 buc x 35,00 Lei/buc= 280,00 Lei
Probe, verificari, incercari ansamblu sistem

1,00 buc x 940,00 Lei/buc= 940,00 Lei
40.338,75 Lei

Sistem supraveghere video
Tub PVC montat ingropat d=16 mm 1.600,00 ml x 6,20 Lei/ml= 9.920,00 Lei
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Cablu CCTV coaxial RG59 Cu/Cu+ alimentare 2x0.75 mmp
1.700,00 ml x 5,74 Lei/ml= 9.758,00 Lei

Cap terminal pt instalatii comanda semnal blocari incl. Legatura la cleme tablou sau aparat 5-10 conducte
40,00 buc x 8,50 Lei/buc= 340,00 Lei

Cutie de alimentare 12Volt /15 amper, 12 canale
2,00 buc x 380,00 Lei/buc= 760,00 Lei

Etansarea trecerilor de cabluri prin golurile din ziduri sau in canale
1,00 mp x 55,00 Lei/mp= 55,00 Lei

Traversari plansee de beton si zidarie S<400cmp 
8,00 buc x 35,00 Lei/buc= 280,00 Lei

Probe, verif., incercari ansamblu sistem 1,00 buc x 940,00 Lei/buc= 940,00 Lei
22.053,00 Lei

Sistem antiefractie
Tub PVC montat ingropat d=16 mm 900,00 ml x 6,20 Lei/ml= 5.580,00 Lei
Cablu alarma 6x0.22mmp 1.300,00 ml x 5,65 Lei/ml= 7.345,00 Lei
Cap terminal pt instalatii comanda semnal blocari incl. Legatura la cleme tablou sau aparat 5-10 conducte

40,00 buc x 8,50 Lei/buc= 340,00 Lei
Etansarea trecerilor de cabluri prin golurile din ziduri sau in canale

1,10 mp x 55,00 Lei/mp= 60,50 Lei
Traversari plansee de beton si zidarie S<400cmp 

8,00 buc x 35,00 Lei/buc= 280,00 Lei
Probe, verificari, incercari ansamblu sistem

1,00 buc x 940,00 Lei/buc= 940,00 Lei
 14.545,50 Lei

Instalatie  de detectare, semnalizare si avertizare incendiu
Cablu de incendiu RF 30’ tip JY(St)Y 1x2x0.8mmp

2.100,00 ml x 6,50 Lei/ml= 13.650,00 Lei
Doza derivatie pt. cabluri sau tevi de instalatii, inclusiv doza aparataj ST,  NBU – PG 16

30,00 buc x 12,30 Lei/buc= 369,00 Lei
Cap terminal pt instalatii comanda semnal blocari incl. Legatura la cleme tablou sau aparat 5-10 conducte

140,00 buc x 8,50 Lei/buc= 1.190,00 Lei
Tub PVC montat ingropat d=16 mm Tub PVC diam 16mm montat ingropat sau aparent in elemente de  

 zidarie inclusive accesorii de fixare 1.900,00 ml x 6,50 Lei/ml= 12.350,00 Lei
Traversari plansee de beton si zidarie S<400cmp 

4,00 buc x 35,00 Lei/buc= 140,00 Lei
Strapungeri zidarie de 1 1/2 caramida cu mortar ciment pt.trecere cond.sectiune 50-400cmp

42,00 buc x 55,00 Lei/buc= 2.310,00 Lei
Etansarea cablurilor la trecerea prin pereti si plansee trecere flux de cablu prin jgheab cu capac

42,00 buc x 35,00 Lei/buc= 1.470,00 Lei
Incercarea cablurilor pt.inst.elec.de comanda,semnalizare si blocari

70,00 buc x 12,35 Lei/buc= 864,50 Lei
Probe, verificari, incercari programare ansamblu sistem

1,00 buc x 940,00 Lei/buc= 940,00 Lei
33.283,50 Lei

Sistem control acces
Tub PVC montat ingropat d=16 mm 500,00 ml x 6,20 Lei/ml= 3.100,00 Lei
Cablu alarma 6x0.22mm2  800,00 ml x 5,65 Lei/ml= 4.520,00 Lei
Cap terminal pt instalatii comanda semnal blocari incl. Legatura la cleme tablou sau aparat 5-10 conducte

44,00 buc x 8,50 Lei/buc= 374,00 Lei
Strapungeri zidarie de 1 1/2 caramida cu mortar ciment pt.trecere cond.sectiune 50-400cmp

4,00 buc x 55,00 Lei/buc= 220,00 Lei
Etansarea cablurilor la trecerea prin pereti si plansee trecere flux de cablu prin jgheab cu capac

4,00 buc x 35,00 Lei/buc= 140,00 Lei
Traversari plansee de beton si zidarie S<400cmp 

4,00 buc x 35,00 Lei/buc= 140,00 Lei
Probe, verificari, incercari ansamblu sistem

1,00 buc x 940,00 Lei/buc= 940,00 Lei
9.434,00 Lei
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Sistem sonorizare ambientala
Tub PVC diam 20mm pentru cablu curenti slabi   

600,00 ml x 10,00 Lei/ml= 6.000,00 Lei
Cablu difuzoare 100V 2x1.5mmp 800,00 ml x 9,50 Lei/ml= 7.600,00 Lei
Etansarea cablurilor la trecerea prin pereti si plansee trecere flux de cablu prin jgheab cu capac

4,00 buc x 35,00 Lei/buc= 140,00 Lei
Probe, verificari, incercari ansamblu sistem

1,00 buc x 470,00 Lei/buc= 470,00 Lei
14.210,00 Lei

Kit alarmare si semnalizare grup sanitar persoane cu dizabilitati
Cablu de incendiu RF 30’ tip JY(St)Y 2x2x0.8mmp

75,00 ml x 15,30 Lei/ml= 1.147,50 Lei
Tub PVC d=16 mm montat ingropat sau aparent in elemente de zidarie inclusive accesorii de fixare

60,00 ml x 6,20 Lei/ml= 372,00 Lei
Strapungeri zidarie de 1 1/2 caramida cu mortar ciment pt.trecere cond.sectiune 50-400cmp

12,00 buc x 55,00 Lei/buc= 660,00 Lei
Etansarea cablurilor la trecerea prin pereti si plansee trecere flux de cablu prin jgheab cu capac

12,00 buc x 35,00 Lei/buc= 420,00 Lei
Traversari plansee de beton si zidarie S<400cmp 

2,00 buc x 35,00 Lei/buc= 70,00 Lei
Probe, verificari, incercari ansamblu sistem

1,00 buc x 470,00 Lei/buc= 470,00 Lei
3.139,50 Lei

total inst. curenti slabi = 137.004,25 Lei

Demontari echipamente si instalatii existente in interiorul cladirii
Demontare cazane murale 4,00 buc. x 50,00 Lei/buc = 200,00 Lei
Demontare aparate aer conditionat 9,00 buc. x 50,00 Lei/buc = 450,00 Lei
Manipulat materiale, elemente, si aparate din demontari 
      10,00 to x 100,00 Lei/to = 1.000,00 Lei
Transportul rutier al materialelor demontate cu autocamionul  pe distanta  = 20 Km

10,00 to x 100,00 Lei/to = 1.000,00 Lei
2.650,00 Lei

Instalatii sanitare
Lavoar din por\elan sanitar alb, incastrat in blatul de baie

4,00 buc. x 1.580,00 Lei/buc = 6.320,00 Lei
Lavoar din por\elan sanitar alb, persoane cu dizabilitati, incastrat in blatul de baie

1,00 buc. x 2.080,00 Lei/buc = 2.080,00 Lei
Pisoar 2,00 buc x 1.080,00 Lei/buc = 2.160,00 Lei
Vas wc 4,00 buc x 1.180,00 Lei/buc = 4.720,00 Lei
Distribuitor sapun lichid 5,00 buc x 700,00 Lei/buc = 3.500,00 Lei
Uscator de maini vertical 3,00 buc x 1.500,00 Lei/buc = 4.500,00 Lei
Vas WC persoane cu dizabilitati 1,00 buc. x 2.000,00 Lei/buc = 2.000,00 Lei
Bara "L" - inox 60+40cm, pentru pers cu dizabilitati, montat[ cu piese de fixare speciale

1,00 buc x 1.500,00 Lei/buc = 1.500,00 Lei
Bara "H" - inox 60cm, pentru persoane cu dizabilitati, montat[ cu piese de fixare speciale

1,00 buc x 1.500,00 Lei/buc = 1.500,00 Lei
Oglind[ sanitar[ 60x70cm cu ram[ alb[ de plastic si dispozitiv pentru montare inclinat[, 
pentru persoane cu dizabilitati 1,00 buc x 1.600,00 Lei/buc = 1.600,00 Lei
Robinet  pt pisoar cu fotocelula 2,00 buc x 500,00 Lei/buc = 1.000,00 Lei
Baterie pt lavoar cu fotocelula 4,00 buc x 1.200,00 Lei/buc = 4.800,00 Lei
Baterie pt lavoar persoane cu dizabilitati cu 1,00 buc x 1.200,00 Lei/buc = 1.200,00 Lei
Sifon inox pentru lavoar 4,00 buc x 1.600,00 Lei/buc = 6.400,00 Lei
Sifon inox pentru lavoar persoane cu dizab 1,00 buc x 1.600,00 Lei/buc = 1.600,00 Lei
Sifon de pardoseal[, D = 50mm 4,00 buc x 200,00 Lei/buc = 800,00 Lei

45.680,00 Lei
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Instalaţii  sanitare interioare - hidranti interiori de incendiu
Teava otel zn,mont in coloane pt hidranti int,la ctii ind,la clad de locuit si soc-cult,d=1/2"

14,00 m x 12,00 Lei/m = 168,00 Lei
Teava otel zn,mont in coloane pt hidranti int,la ctii ind,la clad de locuit si soc-cult,d=2"

28,00 m x 58,00 Lei/m = 1.624,00 Lei
Teava PPR, mont pt ob.sanitare int,la ctii ind,la clad de locuit si soc-cult,d=40mm

25,00 m x 10,00 Lei/m = 250,00 Lei
Teava PPR, mont  pt ob.sanitare int,la ctii ind,la clad de locuit si soc-cult,d=32mm

10,00 m x 6,00 Lei/m = 60,00 Lei
Teava PPR, mont pt ob.sanitare int,la ctii ind,la clad de locuit si soc-cult,d=25mm

15,00 m x 3,60 Lei/m = 54,00 Lei
Teava PPR, mont in coloane pt ob.sanitare int,la ctii ind,la clad de locuit si soc-cult,d=25mm

30,00 m x 2,70 Lei/m = 81,00 Lei
Teava PP  pt canalizare interioara,d=110mm

30,00 m x 13,00 Lei/m = 390,00 Lei
Teava PP  pt can. interioara,d=110mm 20,00 m x 4,30 Lei/m = 86,00 Lei
Fiting(cot,reductie)fonta mal,mont insurub la tevi ol zn,la coloane pt hidr int,tevi d=2"

15,00 buc x 36,00 Lei/buc = 540,00 Lei
Bratara fixare conducte alim apa si gaze,ol sau pvc mont incastrat, conducte d=1/2"

10,00 buc x 8,00 Lei/buc = 80,00 Lei
Bratara fixare conducte alim apa si gaze,ol sau pvc mont incastrat, conducte d=2"

14,00 buc x 13,00 Lei/buc = 182,00 Lei
Hidrant interior furtun plat, complet echipat

2,00 buc x 1.500,00 Lei/buc = 3.000,00 Lei
Conf,mont,ciment tevi prot(din teava ol,neagra) la trecerea conductelor prin ziduri,d=1"

2,00 buc x 8,00 Lei/buc = 16,00 Lei
Conf,mont,ciment tevi prot(din teava ol,neagra) la trecerea conductelor prin ziduri,d=2"         

4,00 buc x 11,00 Lei/buc = 44,00 Lei
Efectuare proba etans pres instal apa calda,rece,din cond ol,zn,sudate longit,d=  1/2" - 2"     

30,00 ml x 4,00 Lei/ml = 120,00 Lei
Efectuare proba funct instal apa                 

30,00 ml x 1,65 Lei/ml = 49,50 Lei
Străpungeri în plansee pentru goluri conducte instalaţii cu secţiunea străpungerii de 150 cmp .

4,00 buc x 17,00 Lei/buc = 68,00 Lei
Străpungeri în zidărie de cărămidă pentru goluri conducte instalaţii cu S străpungerii de 50 - 400 cmp .

4,00 buc x 15,00 Lei/buc = 60,00 Lei
Astuparea cu mortar de ciment rezistent la foc a golurilor din plansee .

4,00 buc x 11,00 Lei/buc = 44,00 Lei
Astuparea cu mortar de ciment rezistent la foc a golurilor din zidărie .

4,00 buc x 7,00 Lei/buc = 28,00 Lei
Execut. de sanţuri pt mont. cond. cu secţ. <30 cmp

20,00 m x 4,00 Lei/m = 80,00 Lei
Astuparea sanţurilor din zidărie sanţul având secţ. 20-30cmp.

20,00 m x 11,00 Lei/m = 220,00 Lei
7.244,50 Lei

Instalaţii  de incalzire si climatizare in cladire
Străpungeri în zidărie de cărămidă pentru goluri conducte instalaţii cu secţ. 50-400 cmp

100,00 buc x 14,00 Lei/buc = 1.400,00 Lei
Astuparea cu mortar de ciment rezistent la foc sau silimar a găurilor din zidărie 

100,00 buc x 49,00 Lei/buc = 4.900,00 Lei
Străpungeri în planşee pentru goluri tubulatura cu secţiunea străpungerii de 150 cmp .

10,00 buc x 14,00 Lei/buc = 140,00 Lei
Astuparea cu mortar de ciment rezistent la foc sau silimar a găurilor din plansee. 

10,00 buc x 51,00 Lei/buc = 510,00 Lei
Traseu frigorific si electric 705,00 m x 68,00 Lei/m = 47.940,00 Lei
Freon R410A pentru completare 25,00 kg x 12,00 Lei/kg = 300,00 Lei
Joint 1,00 buc x 305,00 Lei/buc = 305,00 Lei
Distribuitor refnet 4,00 buc x 1.200,00 Lei/buc = 4.800,00 Lei
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Unitate comanda 1,00 buc x 16.800,00 Lei/buc = 16.800,00 Lei
Telecomanda 21,00 buc x 870,00 Lei/buc = 18.270,00 Lei

95.365,00 Lei

total ob.1 = 4.148.194,04 Lei

Ob.nr. 3 - Lucrari exterioare
Platforma betonata pentru montaj pompe de caldura in exteriorul cladirii

Bet cim  cu pietris si nisip preparat in statie de betoane
4,00 mc x 300,00 Lei/mc = 1.200,00 Lei

Strat agreg nat (balast )cilindr cu funcţ rezist filtrant izol aerisire antcap cu asternere manual
2,00 mc x 120,00 Lei/mc = 240,00 Lei

Structura metalica pentru sustinere pompe de caldura
200,00 kg x 15,50 Lei/kg = 3.100,00 Lei

Manipulat materiale si elemente prefabricate cu automacara de 6-9.90 TF cu greutatea G =1,001-2 T  
      10,00 tona x 60,00 Lei/to = 600,00 Lei
Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul  pe distanta  = 20 Km

12,00 tona x 100,00 Lei/to = 1.200,00 Lei
Suporti antivibratie 4,00 buc x 700,00 Lei/buc = 2.800,00 Lei

9.140,00 Lei

total ob.3 = 9.140,00 Lei

Total cap.4.1. = 4.157.334,04 Lei

Explicitare cap.4.2.
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

Ob.1 - Monumentul istoric „Casa Rusanescu”  
Montaj ascensoare

Montare ascensor 8 persoane, 2 statii, cu spatiu de siguranta redus si intrare adiacenta, electric, 
fara camera de masini 1,00 buc x 19.465,00 Lei/buc= 19.465,00 Lei

Montare platforma independent / mobila, capacitate 130kg
1,00 buc x 5.909,00 Lei/buc= 5.909,00 Lei

25.374,00 Lei

Montaj echipamente instalatii de curenti slabi
Montaj echipamente sistem voce-date = 1.840,00 Lei
Montaj echipamente sistem supraveghere video = 2.648,00 Lei
Montaj echipamente sistem antiefractie = 1.352,00 Lei
Montaj echipamente instalatie  de detectare, semnalizare si avertizare incendiu 9.796,20 Lei
Montaj echipamente sistem control acces = 2.255,00 Lei
Montaj echipamente sistem sonorizare ambientala = 1.570,00 Lei
Montaj kit alarmare si semnalizare grup sanitar persoane cu dizabilitati = 900,00 Lei

20.361,20 Lei

Montaj echipamente instalatii sanitare
Montaj boiler electric 2,00 buc x 150,00 Lei/buc= 300,00 Lei

300,00 Lei

Montaj pompe de caldura
Montaj pompa caldura aer/aer 2,00 buc. x 8.000,00 Lei/buc = 16.000,00 Lei
Montare unitate interna VRV – de podea tip P20

4,00 buc. x 700,00 Lei/buc = 2.800,00 Lei
Montare unitate interna VRV – de podea tip P32

4,00 buc. x 700,00 Lei/buc = 2.800,00 Lei
Montare unitate interna VRV – de podea tip P40

10,00 buc. x 700,00 Lei/buc = 7.000,00 Lei
Montare unitate interna VRV – de podea tip P50

1,00 buc. x 800,00 Lei/buc = 800,00 Lei
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Montare unitate interna VRV – de podea tip P63
2,00 buc. x 800,00 Lei/buc = 1.600,00 Lei

31.000,00 Lei

total ob.nr.1 = 77.035,20 Lei
Ob.2 - Retele de incinta

Montaj contor apometru 1,00 buc x 90,00 Lei/buc = 90,00 Lei
total ob.nr.2 = 90,00 Lei

Total cap.4.2. = 77.125,20 Lei

Explicitare cap.4.3.
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj

Ob.1 - Monumentul istoric „Casa Rusanescu”  
Ascensoare

Ascensor 8 persoane, 2 statii, cu spatiu de siguranta redus si intrare adiacenta, electric, 
fara camera de masini, pereti cabina otel inoxidabil 220, iluminat LED

1,00 buc x 129.768,80 Lei/buc= 129.768,80 Lei
Platforma independent / mobila, capacitate 130kg

1,00 buc x 39.394,10 Lei/buc= 39.394,10 Lei
Total ascensoare = 169.162,90 Lei

Echipamente instalatii de curenti slabi
Sistem voce-date

Rack stationar 42U  1,00 buc x 3.400,00 Lei/buc= 3.400,00 Lei
Punct acces wireless 4 porturi 3,00 buc x 900,00 Lei/buc= 2.700,00 Lei
Switch smart 48porturi 10/100mbps + 2 porturi rj45 10/100/1000mbps + 2 sloturi sfp gigabit   

2,00 buc x 1.150,00 Lei/buc= 2.300,00 Lei
UPS 230V/1400VA 1,00 buc x 800,00 Lei/buc= 800,00 Lei

9.200,00 Lei

Sistem supraveghere video
DVR 16 canale echipat cu HDD2TB 2,00 buc x 2.545,00 Lei/buc= 5.090,00 Lei
Camera video-supravheghere interior/exterior infrarosu si   lentila varifocala 

19,00 buc x 350,00 Lei/buc= 6.650,00 Lei
UPS 230V/1400VA 1,00 buc x 800,00 Lei/buc= 800,00 Lei
Monitor color 21.5’’ 1,00 buc x 700,00 Lei/buc= 700,00 Lei

13.240,00 Lei

Sistem antiefractie
Centrala efractie echipata cu acumulatori,  tastatura, extensii, modul GPRS si apelator telefonic

1,00 buc x 4.800,00 Lei/buc= 4.800,00 Lei
Detector de miscare analog volumetric 11,00 buc x 120,00 Lei/buc= 1.320,00 Lei
Sirena de interior 2,00 buc x 100,00 Lei/buc= 200,00 Lei
Sirena de exterior cu acumlator 1,00 buc x 440,00 Lei/buc= 440,00 Lei

6.760,00 Lei

Instalatie  de detectare, semnalizare si avertizare incendiu
Centrala detectare/avertizare incendiu analog-adresabila 2 bucle inclusive software programare 

+ licenta (include centrale master/slave)
1,00 buc x 23.000,00 Lei/buc= 23.000,00 Lei

Detectoare adresabile de fum/temperatura
46,00 buc x 161,00 Lei/buc= 7.406,00 Lei

Dispozitive de avertizare sonora si/sau vizuala, pentru centrale analog-adresabile...in interior
5,00 buc x 485,00 Lei/buc= 2.425,00 Lei

Dispozitive de avertizare sonora si/sau vizuala, pentru centrale analog-adresabile...in exterior
1,00 buc x 800,00 Lei/buc= 800,00 Lei

Modul extensie 12 intrari/iesiri comanda instalatie stingere cu gaz inert , desfumare etc.
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5,00 buc x 2.250,00 Lei/buc= 11.250,00 Lei
Butoane de incendiu adresabile 10,00 buc x 410,00 Lei/buc= 4.100,00 Lei

48.981,00 Lei

Sistem control acces
Unitate centrala control acces echipata cu acumulatori, extensii si software cu licenta

1,00 buc x 3.400,00 Lei/buc= 3.400,00 Lei
Cititor de proximitate 5,00 buc x 210,00 Lei/buc= 1.050,00 Lei
Buton de iesire 5,00 buc x 45,00 Lei/buc= 225,00 Lei
Electromagnet ingropat sau aparent 10,00 buc x 300,00 Lei/buc= 3.000,00 Lei
Cartela de proximitate (inclusiv programare)

300,00 buc x 12,00 Lei/buc= 3.600,00 Lei
11.275,00 Lei

Sistem sonorizare ambientala
Mixer amplificator 2x250W 8 canale 1,00 buc x 1.800,00 Lei/buc= 1.800,00 Lei
Microfon dinamic unidirectional cu fir 1,00 buc x 800,00 Lei/buc= 800,00 Lei
Difuzor 10W/100V/8ohm 20,00 buc x 200,00 Lei/buc= 4.000,00 Lei
Player CD/USB/MP3 1,00 buc x 1.250,00 Lei/buc= 1.250,00 Lei

7.850,00 Lei

Kit alarmare si semnalizare grup sanitar persoane cu dizabilitati
Sistem alarmare si apelare urgenta personae cu dizabilitati

1,00 buc x 4.500,00 Lei/buc= 4.500,00 Lei
4.500,00 Lei

total inst. curenti slabi = 101.806,00 Lei

Echipamente instalatii sanitare
Boiler electric mural, pentru producerea si acumularea a.c.m. V=10L cuv[ din tabl[ de o\el

emailata la interior, cu izolatie din  poliuretan injectata ecologica, grosime 25 mm, prevazut
cu termostat bipolar cu dispozitiv de siguranta, supap[ de siguran\[, reglat[ la 8 bar, 
perioada de incalzire (la ΔT=45 C): 0,30 (h,min)

2,00 buc x 500,00 Lei/buc= 1.000,00 Lei
1.000,00 Lei

Echipamente instalatii termoventilatii
Pompa caldura aer/aer - Unitate externa, tip VRV cu incalzire continua, capacitate de racire 

Qr=83.5kW si capacitate  de incalzire Qi=93.5kW
1,00 buc x 120.000,00 Lei/buc= 120.000,00 Lei

Pompa caldura aer/aer - Unitate externa, tip VRV cu incalzire continua, capacitate de racire 
 Qr=67,4 kW si capacitate de incalzire Qi=75.0 kW

1,00 buc x 120.000,00 Lei/buc= 120.000,00 Lei
Unitate interna VRV de pardoseala tip P20 capacitate de racire Qr=1,90kW si capacitate 

de incalzire Qi=2,6 kW 4,00 buc x 5.100,00 Lei/buc= 20.400,00 Lei
Unitate interna VRV de pardoseala tip P32 capacitate de racire Qr=3,10kW si capacitate de 

incalzire Qi=4,2 kW 4,00 buc. x 5.500,00 Lei/buc= 22.000,00 Lei
Unitate interna VRV de pardoseala tip P40 capacitate de racire Qr=3,9kW si capacitate de 

incalzire Qi=5,2 kW 10,00 buc. x 5.500,00 Lei/buc= 55.000,00 Lei
Unitate interna VRV de pardoseala tip P50 capacitate de racire Qr=4,80kW si capacitate 

de incalzire Qi=6,3 kW 1,00 buc x 5.900,00 Lei/buc= 5.900,00 Lei
Unitate interna VRV de pardoseala tip P63 capacitate de racire Qr=6,1kW si capacitate de

 incalzire Qi=8,0 kW 2,00 buc x 6.300,00 Lei/buc= 12.600,00 Lei
Telecomanda control unitati interioare 21,00 buc x 870,00 Lei/buc= 18.270,00 Lei
Telecomanda smart control touchscreen centralizat

1,00 buc x 16.800,00 Lei/buc= 16.800,00 Lei
Ventilator axial pentru montaj pe perete, cu grila exterioara cu clapeta anti-retur, cu timer,  debit 92mc/h;

 Pdisp=30Pa; Pel=0.1kW 4,00 buc x 150,00 Lei/buc= 600,00 Lei
391.570,00 Lei

total ob.nr.1 = 663.538,90 Lei
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Ob.2 - Retele de incinta
Contor apometru D=2”, lungime: 200 mm, temperatura maxima apa apometru: 50grC, 

clasa metrologica: A, debit maxim contor apa: 100 m3 /h, presiune nominala [bar]: 16 bari 
1,00 buc x 900,00 Lei/buc = 900,00 Lei

total ob.nr.2 = 900,00 Lei

Total cap.4.3. = 664.438,90 Lei

Explicitare cap.4.4.
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj

 şi echipamente de transport
Total cap.4.4. = 0 Lei

Explicitare cap.4.5.
Dotări 

Ob.1 - Monumentul istoric "Casa Rusanescu"
Rafturi metalice (adancime 350mm, inaltime 2500mm, lungime 1000mm)

6,00 buc x 1.425,00 Lei/buc= 8.550,00 Lei
Birou - 1200x600x760mm 1,00 buc x 950,00 Lei/buc= 950,00 Lei
Masa pupitru info - 1200x600x760mm 3,00 buc x 950,00 Lei/buc= 2.850,00 Lei
Dulap cu usi in partea de jos si rafturi in partea de sus - 1000x413x2000mm

5,00 buc x 1.425,00 Lei/buc= 7.125,00 Lei
Scaun ergonomic de birou 3,00 buc x 615,00 Lei/buc= 1.845,00 Lei
Imprimanta multifunctionala A3, color 1,00 buc x 8.550,00 Lei/buc= 8.550,00 Lei
Cuier din PAL furniruit cu agatatori cuprate, pentru vizitatori

2,00 buc x 240,00 Lei/buc= 480,00 Lei
Rafturi de expunere documente - 1000(l)x400(l)x2000(h)mm

70,00 buc x 700,00 Lei/buc= 49.000,00 Lei
Expozitor iluminat  cu inchidere de sticla - 1000(l)x400(l)x1000(h)mm 

44,00 buc x 2.500,00 Lei/buc= 110.000,00 Lei
Pupitru cu ecran touch screen 22" , inclusiv soft

3,00 buc x 6.000,00 Lei/buc= 18.000,00 Lei
Ecran touch screen 55", inclusiv soft,  cu sistem de fixare pe perete

3,00 buc x 12.825,00 Lei/buc= 38.475,00 Lei
Kit simeze + accesorii cupru patinat (suport tip bara prindere exponate grafica)

42,00 ml x 120,00 Lei/ml= 5.040,00 Lei
Kit simeze + accesorii cupru patinat (suport piesa individuala prindere exponate grafica)

8,00 buc x 80,00 Lei/buc= 640,00 Lei
Scaun taburet tapitat 12,00 buc x 120,00 Lei/buc= 1.440,00 Lei
Birou receptie la comanda 1,00 buc x 4.231,65 Lei/buc= 4.231,65 Lei
Scaun pliant, tapitat - sala multifunctionala (proiectie, conferinte etc.)

46,00 buc x 100,00 Lei/buc= 4.600,00 Lei
Placute si semne Braille

Indicatoare tip "EXIT" (80 cmp) 6,00 buc x 65,00 Lei/buc= 390,00 Lei
Indicatoare de exterior, cu denumirea  obiectivelor (450 cmp)

3,00 buc x 350,00 Lei/buc= 1.050,00 Lei
Toaletă pe sexe (70 cmp) 4,00 buc x 55,00 Lei/buc= 220,00 Lei
Ghid audio multilingv 10,00 buc x 855,00 Lei/buc= 8.550,00 Lei

PC-uri (unitate, monitor, tastatur[, mouse), inclusiv software
3,00 buc x 4.700,00 Lei/buc= 14.100,00 Lei

Podium expunere, cu manechin 3,00 buc x 1.100,00 Lei/buc= 3.300,00 Lei
Ecran proiectie 1,00 buc x 4.275,00 Lei/buc = 4.275,00 Lei
Laptop 1,00 buc x 3.325,00 Lei/buc = 3.325,00 Lei
Instalație de sonorizare 1,00 buc x 8.550,00 Lei/buc = 8.550,00 Lei
Stingatoare cu pulbere tip P6 15,00 buc x 150,00 Lei/buc = 2.250,00 Lei

total ob.1 = 307.786,65 Lei

Total cap.4.5. = 307.786,65 Lei

TOTAL cap.4 = 5.206.684,79 Lei
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Explicitare cap.5
Alte cheltuieli

5.1. Organizare de șantier 
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier (1% din C+M)

= 45.282,60 Lei
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier (1,5% din C+M) = 67.923,90 Lei

Total cap. 5.1 = 113.206,50 Lei
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului
5.2.1. Comisioane şi dobânzi aferente creditului băncii finanţatoare = 0,00 Lei
5.2.2. Cota aferentă ISC pt. controlul calităţii lucrărilor de construcţii = 22.867,70 Lei
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi 

pentru autorizarea lucrărilor de construcţii = 4.573,50 Lei
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5% din C+M)              = 22.867,70 Lei
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare

= 2.000,00 Lei
Total cap. 5.2 = 52.308,90 Lei

5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute 
20% din valoarea cheltuielilor prevazute la cap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8 și 4 1.197.492,90 Lei

Total cap. 5.3 = 1.197.492,90 Lei

5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate = 64.705,88 Lei
din care: - informare si publicitate = 8.403,36 Lei
                - digitizare = 56.302,52 Lei

TOTAL cap.5 1.427.714,18 Lei

Valoarea totală a investiției = 7.466.178,47 Lei
din care construcții+montaj (C+M) = 4.573.541,34 Lei

Intocmit,
Arh.Dipl. TRIF MIHAI RADU



Varianta I (recomandata)
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1
2
3 Ob.nr. 1 - Monumentul istoric „Casa Rusanescu”  

3.1
3.2

3.3

3.4
3.5
3.6

3.7

3.8

3.9
3.10
3.11
3.12
3.18

3.13

3.14

3.15

3.19
3.16

3.20

3.17
3.21 Procurare dotari

4 Ob.nr. 2 - Retele de incinta si bransamente
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

4.8

4.9
5 Ob.nr.3 - Lucrari exterioare

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Receptia la terminarea lucararilor
Lei

NOTA: Transele valorice si propunerea de Grafic de executie au fost facute de catre proiectant, 
     cantitatile de lucrari si implicit situatiile lunare de plata pot varia mai mult
     sau mai putin, in functie de capacitatea tehnica a antreprenorului ce va contracta lucrarea. Intocmit,

Arh.Dipl. TRIF MIHAI RADU

9.922

9.140

12.000

990

5.613.690,79

5.558
10.800

60.750

29.194

22.311

307.787

13.371
31.778

674.959
#####
526.235

161.609
1.554.116

263.693

198.875

372.539
15.000

137.004
122.167

Loc de stat din lemn impregnat, impermeabilizat, 
amenajat pe rebordul jardinierelor si independent

29.585
21.156
29.451

Instalatii electrice interioare 

Procurare si montare contor apometru

Jardiniere din beton placate cu granit

26.335
Refacere platforme pietonale din beton asfaltic pe 
traseele retelelor

Tamplarie
Finisaje interioare, finisaje exterioare, desfaceri

Retea canalizare exterioara
Retea termica din teava preizolata

Procurare si montare echipamente instalatii de curenti 

Retea alimentare cu apa consumatori /hidranti interiori

Instalaţii  de incalzire si climatizare in cladire
Procurare si montare echipamente instalatii sanitare

Luminator

Instalaţii  sanitare interioare - hidranti interiori de 
incendiu

TOTAL GENERAL (lei fara TVA)

2.650

45.680

Platforma pietonala din beton, pavata cu placi de granit 
fiamate si buciardate in desen
Spatii verzi amenajate cu arbusti, plante decorative, 
gazon si pietre ornamentale
Platforma betonata pentru montaj pompe de caldura in 
exteriorul cladirii

Luna 11

Predare amplasament
Organizare de santier 113.207

Retea de distributie agent termic (retea de incinta )

Consolidare
Structura put lift
Invelitoare tabla titan zinc 0.7mm grosime tip 
Rheinzink

Procurare si montare ascensoare

Procurare si montare echipamente instalatii 
termoventilatii

Capitole de lucrari/ activitate Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6

GRAFIC ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTITIEI

7.245

Luna 13Luna 12

95.365

Retea canalizare de incinta

1.300

Retea electrica, priza de pamant 43.094

194.537

Retea alimentare cu apa 

422.570

Instalatie de protectie impotriva trasnetului
Instalatii de curenti slabi

Demontari echipamente si instalatii existente in 
interiorul cladirii
Instalatii sanitare

Luna 14 Luna 15

Restaurari tamplarie
Restaurare reconditionare elemente din fier forjat 
(balustrade si grilaje)
Scafe, brauri, profile decorative policrome 
(antablamente usi, rame la oglinzi si tavane)

Luna 16 Luna 16Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 21 Luna 22 Luna 23 Luna 24Luna 16 Luna 16 Luna 17 Luna 18 Luna 19 Luna 20

Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea  patrimoniului 
national și cultural - CASA RUSĂNESCU (Casa  Căsătoriilor) 
mun. Craiova, Bdul Stirbei Vodă, nr.2, Judetul  Dolj



Varianta I (recomandata)

Conf. HG 907/2016
Valoare       

(fără TVA) TVA 19% Valoare cu 
TVA

lei lei lei
1 2 3 4 5

4.1. Construcţii şi instalaţii
4.1.1 Consolidare 674.959,44 128.242,29 803.201,73
4.1.2 Structura put lift 41.718,14 7.926,45 49.644,59
4.1.3 Invelitoare tabla titan zinc 0.7mm grosime tip Rheinzink 526.234,85 99.984,62 626.219,47
4.1.4 Tamplarie 161.609,14 30.705,74 192.314,88
4.1.5 Finisaje interioare, finisaje exterioare, desfaceri 1.554.115,81 295.282,00 1.849.397,81
4.1.6 Restaurari tamplarie 263.693,42 50.101,75 313.795,17
4.1.7 Restaurare reconditionare elemente din fier forjat 

(balustrade si grilaje)
29.193,75 5.546,81 34.740,56

4.1.8 Scafe, brauri, profile decorative policrome (antablamente 
usi, rame la oglinzi si tavane) 198.875,49 37.786,34 236.661,83

4.1.9 Luminator 22.311,25 4.239,14 26.550,39
4.1.10 Instalatii electrice interioare 372.539,00 70.782,41 443.321,41
4.1.11 Instalatie de protectie impotriva trasnetului 15.000,00 2.850,00 17.850,00
4.1.12 Instalatii de curenti slabi 137.004,25 26.030,81 163.035,06
4.1.13 Demontari echipamente si instalatii existente in interiorul 

cladirii
2.650,00 503,50 3.153,50

4.1.14 Instalatii sanitare 45.680,00 8.679,20 54.359,20
4.1.15 Instalaţii  sanitare interioare - hidranti interiori de incendiu 7.244,50 1.376,46 8.620,96

4.1.16 Instalaţii  de incalzire si climatizare in cladire 95.365,00 18.119,35 113.484,35
TOTAL I - subcap. 4.1 4.148.194,04 788.156,87 4.936.350,91

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale

Montaj ascensoare 25.374,00 4.821,06 30.195,06
Montaj echipamente instalatii de curenti slabi 20.361,20 3.868,63 24.229,83
Montaj echipamente instalatii sanitare 300,00
Montaj pompe de caldura 31.000,00 5.890,00 36.890,00

TOTAL II - subcap. 4.2 77.035,20 14.579,69 91.314,89

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care
necesită montaj 663.538,90 126.072,39 789.611,29

Ascensoare 169.162,90 32.140,95 201.303,85
Echipamente instalatii de curenti slabi 101.806,00 19.343,14 121.149,14
Echipamente instalatii sanitare 1.000,00 190,00 1.190,00
Echipamente instalatii termoventilatii 391.570,00 74.398,30 465.968,30

4.4. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu
necesită montaj şi echipamente de transport

0,00 0,00 0,00

4.5. Dotări 307.786,65 58.479,46 366.266,11
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 971.325,55 184.551,85 1.155.877,40

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III) 5.196.554,79 987.288,41 6.183.543,20

GETRIX SA CRAIOVA

DEVIZUL
Obiectului nr. 1 - Monumentul istoric „Casa Rusanescu”  

Nr. 
crt. Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

Proiectant,



Varianta I (recomandata)

Conf. HG 907/2016
Valoare       

(fără TVA) TVA 19% Valoare cu 
TVA

lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului
2.1 Retele electrice, priza de pamant 43.093,50 8.187,77 51.281,27
2.2 Retea alimentare cu apa 13.370,90 2.540,47 15.911,37
2.3 Retea alimentare cu apa consumatori /hidranti interiori 31.777,80 6.037,78 37.815,58
2.4 Retea canalizare de incinta 29.585,10 5.621,17 35.206,27
2.5 Retea de distributie agent termic (retea de incinta ) 21.156,20 4.019,68 25.175,88
2.6 Retea canalizare exterioara 29.451,20 5.595,73 35.046,93
2.7 Retea termica din teava preizolata 26.335,20 5.003,69 31.338,89
2.8 Refacere platforme pietonale din beton asfaltic pe traseele 

retelelor
12.000,00 2.280,00 14.280,00

TOTAL I - cap. 2 206.769,90 39.286,29 246.056,19

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale
Montaj contor apometru 90,00 17,10 107,10

TOTAL II - subcap. 4.2 90,00 17,10 107,10

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care
necesită montaj 900,00 171,00 1.071,00

Contor apometru 900,00 171,00 1.071,00
4.4. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu

necesită montaj şi 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 III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 900,00 171,00 1.071,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III) 207.759,90 39.474,39 247.234,29

GETRIX SA CRAIOVA

DEVIZUL
Obiectului nr. 2 - Retele de incinta si bransamente

Nr. 
crt. Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Proiectant,



Varianta I (recomandata)

Conf. HG 907/2016
Valoare       

(fără TVA) TVA 19% Valoare cu 
TVA

lei lei lei
1 2 3 4 5

1.3 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea 
terenului la starea inițială

1.3.1 Jardiniere din beton placate cu granit 5.558,00 1.056,02 6.614,02
1.3.2 Loc de stat din lemn impregnat, impermeabilizat, amenajat 

pe rebordul jardinierelor si independent
10.800,00 2.052,00 12.852,00

1.3.3 Platforma pietonala din beton, pavata cu placi de granit 
fiamate si buciardate in desen

60.750,00 11.542,50 72.292,50

1.3.4 Spatii verzi amenajate cu arbusti, plante decorative, gazon 
si pietre ornamentale

9.921,60 1.885,10 11.806,70

4.1 Platforma betonata pentru montaj pompe de caldura in 
exteriorul cladirii

9.140,00 1.736,60 10.876,60

TOTAL I - subcap. 4.1 96.169,60 18.272,22 114.441,82

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale
TOTAL II - subcap. 4.2 0,00 0,00 0,00

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care
necesită montaj 0,00 0,00 0,00

4.4. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu
necesită montaj şi 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 III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00 0,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III) 96.169,60 18.272,22 114.441,82

GETRIX SA CRAIOVA

DEVIZUL
Obiectului nr. 3 - Lucrari exterioare

Nr. 
crt. Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Proiectant,

Cap. 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului



8.000,00 24,65
8.092,50 3,76

29.453,70 3,4
29,11

45.546,20 21,36
11,16
15,63
13,83

23,59
23,64

29,4
7,72
20,1

6,8
4,55
3,56
14,3

5
8

269,56
51,73
68,85

34,9
3,5

15,55
24,2
24,8
18,5
27,6
14,2
3,15
11,5

298,48
568,04



Str. NAVODARI

BULEVAR
DUL STI

RBEI VO
DA

4
2

52

50

48

46

44

39

37

CP

CP

CP

NUME

GETRIX CRAIOVA
CERTIFICAT ISO 9001 J16/1934/1994

REFERAT  NR./ DATACERINTASEMNATURANUMEVERIFICATOR

PROIECTANT GENERAL

Șef proiect

Beneficiar: 

MUNICIPIUL CRAIOVA

Titlu proiect:

Planșa nr.

2207
2017

Faza
DALI

Data
12.2017

Scara
1:500

Titlu plansa:
Desenat

Conservarea, protejarea, promovarea si
dezvoltarea patrimoniului national si cultural -

CASA RUSANESCU (Casa Casatoriilor)
 b-dul STIRBEI VODA nr.2, CRAIOVA, jud. DOLJ

arh. CAMUI I.

CATEGORIA DE IMPORTAN|{ "B"  DEOSEBIT{ CONFORM HG 766/1997 
CLASA DE IMPORTAN|{ "II" CONFORM P100-1/2013

Instala\ii

Hidrant exterior 
subteran existent

HIDRANT EXTERIOR 
PLAN POZITIONARE 

traseu 
160m

intre h
idrantu

l

exterio
r si ob

iectiv



GETRIX SA CRAIOVA  
 

OBIECT: Conservarea, protejarea, promovarea și  
                dezvoltarea patrimoniului national și cultural -     
                CASA RUSĂNESCU (Casa Căsătoriilor)” 
BENEF :  MUNICIPIUL CRAIOVA 
PR.NR. :  2207/2017 
FAZA     : DALI 

 
 
 

MEMORIU TEHNIC 
 
 

 
A.  PIESE SCRISE 
1.  Informaţii generale privind obiectivul de investiţii 
1.1.  Denumirea obiectivului de investitii 

Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea   
patrimoniului national și cultural -  CASA RUSĂNESCU (Casa  
Căsătoriilor)”  
mun. Craiova, Bdul Stirbei Vodă, nr.2, Judetul  Dolj 

1.2.  Ordonator principal de credite/investitor 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
str. A.I.Cuza, nr. 7, Craiova, jud. Dolj 

1.3.  Ordonator de credite secundar/terţiar 
-- 

1.4.    Beneficiarul investitiei 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
str. A.I.Cuza, nr. 7, Craiova, jud. Dolj 

1.5. Elaboratorul documentatiei 
  GETRIX SA CRAIOVA - proiectant general 
  str. Vasile Alecsandri, nr. 15, Mun. Craiova, Jud. Dolj 
  tel. 0251-418 664, 0351-416 001, 

fax 0351-416 002 
  website:  www.getrix.ro, 

e mail : getrixcraiova@gmail.com; office@getrix.ro 
Activitatea principală: arhitectură - cod 7111 
Cod Unic de Înregistrare: RO 5861672 
Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J16/1934/1994 

   
2.Situaţia existentă şi necesitatea realizării lucrărilor de 
intervenţii 
2.1.  Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante,  
        structuri instituţionale şi financiare 
Beneficiarul Municipiul Craiova, a dezvoltat o strategie privind atragerea  de fonduri 

nerambursabile și pe de altă parte și pe de altă parte o politică de punere în valoare a 
clădirilor de patrimoniu aflate în proprietatea sa, clădiri reprezentative pentru orașul nostru. 

Craiova, oraș cu o deosebită tradiție, posedă în zestrea sa construită, sute de clădiri 
cu valoare istorică și arhitecturală deosebită, edificate începând cu sfârșitul sec. al XIX-lea, 
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începutul sec. Al XX-lea, până la cel de-al doilea război mondial. Multe dintre ele se află în 
proprietate privată, dar sunt și clădiri monument aflate în proprietatea publică.  

Autoritatea publică încurajează și impulsionează favorabil proprietarii  de clădiri de 
patrimoniu să le restaureze, dar ea însăși își propune să pună să pună în valoare 
monumentele aflate în proprietatea sa, existând deja o serie de imobile care au fost deja 
reabilitate chiar prin fonduri proprii. 

Pe de altă parte, în trecutul său Craiova, a dat figuri ilustre ale culturii românești, 
nume prestigioare de oameni de știință,medici, cercetători, artiști plastici, scultori,scriitori, 
politicieni etc., care s-au născut aici, au urmat studiile la școlile craiovene, formându-și 
caracterul în acest mediu și devenind în timp, personalități reprezentative ale țării. 

Casa Rusănescu poate deveni, pe lângă o clădire de patrimoniu de marcă a orașului 
și locul unde cetățenii urbei dar și vizitatorii, să se întâlnească cu mărturii ale trecerii prin 
aceste locuri, ale unor personalități marcante ale culturii noastre, prin amenajarea în cadrul 
ei, a unui muzeu dedicat figurilor ilustre locale și naționale. 

Apărând oportunitatea accesării fondurilor europene în scopul  impulsionării 
dezvoltării locale, Municipiul Craiova și-a propus, în prezent, să acceseze fonduri prin 
Programul Operaţional Regional 2014-2020, APEL DE PROIECTE 
POR/2017/5/5.1/SUERD/l,Prioritatea de investiţii 5.1 -Conservarea, protejarea, promovarea 
şi dezvoltarea patrimoniului natural si cultural, pentru consolidarea, restaurarea și 
valorificarea unei clădiri de patrimoniu aflată în proprietatea sa - Casa Rusănescu (Casa 
Căsătoriilor). 

 
2.2.  Analiza situaţiei existente şi identificarea necesităţilor şi a deficienţelor 
Clădirea "Casa Rusănescu", actualmente Casa Căsătoriilor din Craiova, este o 

clădire de patrimoniu (cod DJ-II-m-B-08126 în Lista Monumentelor istorice), ce intră sub 
incidenţa Legii nr.422/2001 a monumentelor istorice,fiind edificată la sfârșitul sec. al XIX-lea, 
cu regim de înălțime P+1. Casa Rusanescu este construita in stilul neoclasic francez căruia 
îi aparține și modul de tratare a șarpantei și învelitorii, cu cupola pe colț terminată cu 
lanternou. 

 Se propune a se restaura, reabilita și consolida în baza propunerilor din expertiza 
tehnică elaborată de expertul tehnic atestat MDRAPFE ( cu nr.E11/07.04.1992 prelungit in 
12.05.2017) și MCC (cu nr. 71E/06.12.2005), dl. ing. Anatolie Cazacliu, prin tema de 
proiectare  solicitându-se  consolidarea și restaurarea construcției pentru schimbarea 
funcțiunilor din birouri ale administrației locale în Muzeu al Craiovei în muzeu (birouri, săli 
expoziționale, săli prezentări și spații anexe), cu respectarea și conservarea elementelor de 
ornamentică atât la interior cât și la exterior.  

Clădirea este situata la intersecția străzii Unirii cu b-dul Stirbei Voda, cu doua fatade 
la trotuarele celor doua strazi, a treia către curtea proprie și cea de a patra, perpendiculară 
pe str. Unirii, având alipită la nr. 52 pe str. Unirii, o clădire mai  mică initial,din punct de 
vedere al inaltimii (fiind acoperita cu o terasa), dar si diferita ca imagine arhitecturala, fiind o 
constructie interbelica cu specific modern. Aceasta cladire a primit ulterior (in ultimii 30 ani) 
o sarpanta care depaseste inaltimea la coama a Casei Rusănescu. 

Imobilul a avut inițial funcțiunea de locuință a boierului craiovean Stefan D. 
Rusănescu și a urmașilor lui, având regim de înălțime P+1. 

La parter, pe jumătatea dinspre str. Unirii, cu un acces de pe colț bine marcat, existau  
spații cu altă destinație (probabil birouri de avocați și/ sau prăvălii), iar în jumătatea spre 
curtea proprie, spații ale locuinței. 

La intrarea în imobil, pe placa comemorativa este mentionat faptul ca "in aceasta 
casa a familiei Stefan D.Rusanescu s-au desfasurat intre anii 1915-1916 intruniri ale marilor 
oameni politici si patrioti in slujba făuririi României Mari". 
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 Dupa naționalizare, clădirea a fost folosită în continuare ca locuință cu chiriași  și 
mici prăvălii, pentru o perioadă de timp scurtă și apoi a adapostit mai multe institutii dintre 
care mentionam Serviciul Tehnic al Regionalei CFR după anii 1955 și Sediul Clubului 
Sportiv "Universitatea Craiova" după anii 1990. În anul 2009, imobilul a făcut obiectul unor 
acţiuni în justiţie, el fiind acum în proprietatea municipalităţii. In prezent imobilul găzduieşte 
birouri ale Serviciului Public comunitar de Evidenta a Persoanelor din Craiova (Starea Civila, 
Autoritatea Tutelara), fiind cunoscut sub denumirea de Casa Căsătoriilor, deoarece aici se 
oficiază și căsătoriile. 

Nu se dețin date despre intervenții structurale executate de-a lungul timpului și nici 
despre intervenții de natura consolidărilor după acțiunea seismelor care au avut loc pe 
perioada existenței clădirii, deși, mai ales după seismul din 1977, s-au desprins tencuieli, s-
a distrus o parte din cornișa cu denticuli de la str. Unirii și de pe fațada dinspre curte, s-a 
distrus vitraliul din luminatorul central de peste casa scării principale și au apărut unele fisuri 
în zidăriile din pod. Luminatorul a fost refacut dupa cutremurul din 1977, folosindu-se sticla 
simpla in locul vitraliilor. 

 
În anul 2005, Primăria Craiova a dispus realizarea unor reparații  și cosmetizări, când 

clădirea a primit funcțiuni ale unor servicii ale primăriei, reparațiile constand în realizarea 
unor vopsitorii la pereti si tavane, la tamplaria din lemn, precum si la stucaturi,la ramele 
oglinzilor. 

La exterior, constructia este finisata cu vopsea lavabilă pe tencuieli din mortar de var-
nisip originale  si parțial mortar de ciment (pe zonele unde s-au facut interventii noi pentru 
refacerea tencuielilor cazute), fiind improspătate vopsitorii în cromatica pastelată și la 
ornamentica bogată din jurul intrarilor, al ferestrelor și al cornișelor. Incompatibilitatea dintre 
zidăria veche și tencuielile din mortar de ciment au făcut ca deja să apară exfolieri, 
desprinderi integrale ale tencuielii pe anumite zone, fiind necesare lucrări de retencuire 
(după realizarea consolidării), cu materiale compatibie de mortarele vechi, originale, folosite 
la zidire. 

Precizăm că deasupra intrării principale din curte, a existat inițial un balcon, probabil 
similar cu cel dinspre str. Unirii, care s-a păstrat,cu parapet din fier forjat. În prezent acest 
balcon nu mai există,decât placa, accesul  fiind protejat cu o copertină din poliplan pe 
structură metalică, total neadecvată spiritului Casei Rusănescu. Este necesară refacerea 
acestui balcon,cu parapet  tot din fier forjat și refacerea ușii de acces pe el din încăperea de 
la etaj . 

Compartimentarile interioare s-au pastrat în mare parte, dar, institutiile care si-au 
desfasurat activitatea in imobil, au practicat sau au inchis goluri de usi si au facut 
compartimentari nestructurale atât la parter, cât și la etaj ( grupurile sanitare), in scopul 
adaptarii spatiilor la nevoile si functiunile actuale. 

S-au inlocuit o buna parte din ferestrele originale din lemn, de la exterior, cu 
tamplarie din PVC alb, păstrându-se căptușelile și glafurile din lemn originale. De remarcat 
este specificul tâmplăriei din lemn originale, cu două rânduri de cercevele și obloane de 
lemn care se pliau într-un lăcaș perfect disimulat în căptușeli.  La interior, de asemenea, s-
au inlocuit unele uși de lemn cu  uși din PVC alb,  la parter. La etaj, cu excepția tâmplăriei 
interioare de la grupurile sanitare, care este din PVC, s-au păstrat ușile originale, dar cele 
cu tăblii,  prin revopsiri succesive au pierdut foița de aur de pe profile, ușile de la cele mai 
importante încăperi,  având deasupra antablamente cu motive florale si panglici. Glasvandul 
care s-a păstrat de asemenea, a pierdut ochiurile din sticla cristal fațetată, care s-au înlocuit 
cu geam clar simplu. 

Scara principala de acces la etaj este placata cu marmura care prezintă unele fisuri, 
spărturi și  are balustrada din fier forjat de valoare, iar deasupra sa se dezvolta un luminator 
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tip Art-nouveau, care a avut un vitraliu decorativ valoros, distrus la cutremurul din 1977 și 
înlocuit asa cum s-a mentionat mai sus.  

Podul este înalt, cu acces pe o scara interioara, ingusta, din lemn, amplasata in holul 
grupului sanitar dintre axele 2-3´ si F´-G, din spatele scarii principale.Din cauza 
numeroaselor infiltrații din trecut unele elemente din lemn ale șarpantei sau deteriorat, fiind 
necesară înlocuirea lor parțială sau consolidarea. De asemenea din cauza succesiunii de 
cutremure care s-au produs de când a fost edificată casa ( cele mai importante din 1920, 
1925,1940, 1977,1986,1990) au apărut unele fisuri în zidăria de calcan din pod, fiind 
necesară consolidarea acesteia. 

Invelitoarea a suferit de-a lungul timpului mai multe modificari, cea mai agresivă fiind 
îinlocuirea tablei de zinc (specifica, ca și ardezia, acoperirii clădirilor ridicate la sfârșitul sec. 
XIX și începutul sec. XX în Craiova) cu foi de tablă zincată plană imbinate cu nervuri 
verticale. 

A doua agresiune importantă care s-a produs asupra învelitorii a fost închiderea 
lucarnelor-lanternou originale de pe fațada de pe strada Unirii dar și de pe fațada dinspre 
curte. 

Se menționeaza că o serie de elemente de arhitectură originale au dispărut, astfel: 
- cornișa de pe zona înălțată a fațadei dinspre Calea Unirii, ca și la cea dinspre 

curte 
- brâul cu denticuli de sub cornișele mentionate mai sus 
- frontonul ornamental de deasupra balconului de la salonul oficierii casatoriilor 
- inchiderea uneia dintre ferestrele de la etaj, de pe fațada dinspre B-dul Stirbei 

Voda, păstrandu-se doar elementele de ancadrament și fronton  
- întreaga fațada a etajului dinspre curte a fost complet distrusă, fiind tencuită 

simplu și finisată cu vopsea lavabilă, iar tâmplaria de lemn originală a fost 
înlocuită cu tamplarie din PVC, inclusiv usa dinspre balconul al carui parapet 
s-a distrus complet, din el mai pastrandu-se doar placa și consolele 

Este necesara reabilitarea instalaţiilor sanitare cat si revizuirea ansamblului reţelei de 
conducte din punct de vedere funcţional si estetic. Instalaţiile de apa si canalizare, prezintă 
un grad de uzura avansat, ceea ce determina un risc de avarie pentru întreaga 
clădire.Există grupuri sanitare amenajate atât la parter cât și la etaj, dar acestea sunt 
depreciate și nu corespund cerințelor sanitar-legale, privind existența și a unui grup sanitar 
pentru persoane cu dizabilități. De asemena și finisajele lor sunt deteriorate, atât faianța cât 
și gresia prezintă lipsuri, spărturi, iar cromatica este neadecvată.  

Pentru încălzirea si prepararea apei calde menajere, în prezent, în clădire sunt 
amenajate doua spații în care sunt montate 4 cazane murale, cu funcţionare pe gaze 
naturale. Se propune reproiectarea sistemului de încălzire a clădirii și a distribuției termice 
interioare. Se renunță la sistemul de încălzire cu centrale termice pe gaze, propunandu-se 
sistemul cu pompe de căldură, ale căror unități exteriaore care se vor monta în curte. 
Aceste pompe sistem aer-aer de tip VRV, vor asigura atât încălzirea în sezonul rece, cât și 
răcirea în sezonul cald. În acest sens se vor folosi ventiloconvectoare de pardoseală. 

In prezent contorizarea energiei electrice consumate se face prin contoare electrice. 
Din aceste blocuri de măsura si protecţie se alimentează doua tablouri electrice, unul  la 
parter si  al doilea la etaj. Instalația electrică interioară este foarte uzată și este necesată 
înlocuirea ei în totalitate, în scopul de a se plia pe noile funcțiuni, de a prelua noii 
consumatori, inclusiv un lift pentru persoane cu dizabilitați locomotorii. 

Imobilul este cablat și la  reţeaua de telefonie urbană și internet. 
 
Cladirea cuprinde în prezent urmatoarele funcțiuni: 

-  parter: 
- birou certificate decese    S = 24,65 mp 



GETRIX SA CRAIOVA    5 
____________________________________________________________________
_____ 
 

  

- sala asteptare     S =   3,76 mp 
- windfang      S =   3,40 mp 
- birou certificate nastere    S = 29,11 mp 
- birou certificate casatorii    S = 21,36 mp 
- birou asteptare     S = 11,16 mp 
- hol si centrala termica    S = 15,63 mp 
- hol       S = 13,83 mp 
- birou Serviciul Autoritate Tutelara   S = 23,59 mp 
- birou Serviciul Autoritate Tutelara   S = 23,64 mp 
- hol       S = 29,40 mp 
- windfang      S =   7,72 mp 
- birou buget, contabilitatea, resurse umane S = 20,10 mp 
- centrale termice      S =   6,80 mp 
- grup sanitar personal    S =   4,55 mp 
- sas       S =   3,56 mp 
- grupuri sanitare     S = 14,30 mp 
- sas       S =   5,00 mp 
- magazie      S =   8,00 mp 

Su parter      269,56 mp 
-  etaj 1 

-  hol + casa scarii     S = 51,73 mp 
- sala oficiere casatorii    S = 68,85 mp 
- salon 1      S = 34,90 mp 
-  bow window      S =   3,50 mp 
- salon 2      S = 15,55 mp 
- salon 3      S = 24,20 mp 
- salon 4      S = 24,80 mp 
- salon 5      S = 18,50 mp 
- salon 6      S = 27,60 mp 
- grupuri sanitare     S = 14,20 mp 
- scara acces pod     S =   3,15 mp 
- grupuri sanitare     S = 11,50 mp 

Su etaj      298,48 mp 
      -     podul este nefolosit .  

 
2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice 
Obiectivul proiectului îl constituie punerea în valoare a unei clădiri de patrimoniu, în 

scopul introducerii în circuitul istoric, turistic al municipiului Craiova ,ca spații muzeale 
dedicate celor mai reprezentative personalități craiovene, care au marcat cultura, științele, 
arta, politica la nivel local și național și expoziționale cu caracter permanent dar și periodic. 

 Obiectivul va permite desfășurarea unor multiple activități culturale, simpozioane, 
întâlniri cu tematici diverse, de cultură și artă, de istorie, spațiile de care dispune imobilul 
permițând desfășurarea evenimentelor la interior, în special în sălile de la parter deschise 
către str. Unirii, stradă cu valențe pietonale,dar și în sala somptuoasă de la etaj, care are 
cea mai mare suprafață și reprezentativitate. Este posibilă extensia activităților de interior în 
curtea clădirii, care prin amenajari și iluminat ambientale corespunzătoare, poate oferi un 
cadru deosebit pentru activități culturale, mai ales în sezonul estival. 

 
3.  Descrierea construcţiei existente 

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

Amplasamentul studiat se afla în intravilanul municipiului Craiova, în centrul istoric, 
pe b-dul Stirbei Vodă nr.2 colț cu strada Unirii, judetul Dolj, cu urmatoarele vecinatati: 

- la nord - proprietate privata Federal Coop, nr. 52 (fost 50), de pe  str.Unirii 
- la sud - b-dul Stirbei Vodă 
- la est - str. Unirii  
- la vest - proprietate Direcția de Sănătate Publică în Transporturi 
Suprafața terenului este de 580,0 mp, forma aproximativă este de dreptunghi cu un 

colț teșit la intersecția celor două străzi care delimitează proprietatea,  iar dimensiunile în 
plan sunt: 

- latura nord  34,75 m 
- latura est   15,32 m 
- latura sud-est      3,01 m 
- laura sud   32,24 m  
- latura vest  15,96 m 

Clădirea se încadrează gabaritic în următoarele dimensiuni: 
- latura nord  22,24 m 
- latura est   15,32 m 
- latura sud-est    3,01 m 
- laura sud   20,73m  
- latura vest  16,64 m 

Regimul economic: Conform PUG, terenul are folosința actuală de curți-construcții  și 
zona centrală și istorică de instituții și servicii publice.  

Regimul juridic: Imobilul descris mai sus, se află în intravilanul localității și aparține 
domeniului public, conform HG 141/2008, poz. 3673. El este situat în zona centrală și 
istorică a Municipiului Craiova, clasificată ca monument istoric. 

 Investiţia are caracter definitiv. 
Lucrările de intervenție vor avea în vedere: 

- consolidarea elementelor structurale ( zidăria portantă, pardoseala la cota 
±0.00, planșeu peste parter, planșeul de lemn de peste etaj, zidăriile de 
calcan din zona podului etc.);  

- verificarea tuturor îmbinărilor și contravântuirilor șarpantei de lemn și 
consolidarea ei; 

- revizuirea structurii metalice de susținere a vitraliului, consolidarea lui după 
caz, și asigurarea rezemării și ancorării corespunzătoare de structura 
planșeului; 

- introducerea unui sistem de protecție al vitraliului central care să permită 
pătrunderea luminii, dar care să protejeze sticla acestuia; 

- revizuirea și a celui de al doilea luminator din pod, de peste scara de acces la 
pod, de dimensiuni si factura mai modesta, 

- revizuirea profilelor console care susțin balcoanele și consolidarea lor; 
- refacerea profilaturii cornișelor; 
- realizarea unei hidroizolații orizontale la nivelul cotei zero prin procedee 

chimice; 
- asigurarea elementelor nestructurale, dacă va fi cazul 
- executarea lucrărilor pentru păstrarea aspectului și stilului arhitectural al 

clădirii monument 
- restaurarea tâmplăriei din lemn originale, dacă s-au mai păstrat elemente și 

refacerea integrală a celor distruse/înlocuite cu unele similare celor originale 
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- reamenajare si modernizare cu modificări interioare nestructurale, daca va fi 
cazul 

- refacere zugrăveli si vopsitorii în stilul arhitectural al clădirii 
- punerea in evidență a elementelor decorative exterioare prin restaurarea 

acestora într-o cromatică adecvată cu păstrarea stilului arhitectural iniţial al 
clădirii 

- deoarece în decursul timpului balconul de peste intrarea principală din curte 
s-a distrus, se va reface acesta în conformitate cu cel original, cu balustrada 
din fier forjat similară celui dinspre str. Unirii 

- crearea de facilitaţi/adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilitati 
(lift, platformă mobilă elevatoare)  

 
b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; 

Accesul la amplasament se face din bdul Stirbei Voda pe latura de sud, in curte, dar 
si din strada Unirii, aflată pe latura de est a amplasamentului, direct la parterul casei pe 
două uși în două canate. 

 
c) datele seismice şi climatice; 

Seismicitatea zonei - Normativul P100-1/2013 încadrează locația amplasamentului 
cercetat la zona ag=0,2 cu IMR=225 ani, cu 20% probabilitate de depășire în 50 ani și 
perioada de colț Tc=1,0 sec. 

Adâncimea medie de îngheț este conform STAS 6054/77 de 0,85 m de la cota 
terenului natural. 

Climatul zonei. Municipiul Craiova se află într-o zonă  cu climat temperat-continental 
cu o temperatură medie anuală de 24ºC, o temperatură minimă absolută de -18÷ -25ºC și o 
temperatură maximă absolută de 32 ÷39ºC. 

Cantitatea minimă anuală  a precipitațiilor  este de 400÷750 mm/an.Cantitatea 
precipitațiilor în semestrul cald este 200÷400 mm. 

Numărul mediu anual de zile cu precipitații este de 115. 
Nivelul hidrostatic /nhs se situează la adâncime de peste 6,00 m, nivel variavil cu ± 

1,00m în funcție de cantitatea de precipitații. 
Durata medie a intervalului de timp cu îngheț este de cca. 100÷150 zile. Numărul 

zilelor de vară cu temperaturi mai mari de 25ºC este de cca. 155 zile. 
Vântul dominant  are direcția ENE-VSV. 
Din punct de vedere geografic municipiul Craiova este situat în zona terasei mijlocii a 

Râului Jiu, în cadrul unității  geologice Câmpia Română.  Zona este o câmpie joasă care 
face parte din Platforma Valahă, din Domeniul Moesic, cu formatiuni  neogene (Pliocene) si  
Cuaternare, formată din straturi cvasiorizontale alcătuite din nisipuri argiloase la nisipuri 
prăfoase.  

 
d) studii de teren 
(i) studiu geotehnic pentru soluţia de consolidare a infrastructurii conform  
     reglementărilor tehnice în vigoare; 

Pentru amplasamentul studiat, a fost întocmit un studiu geotehnic în 12. 2017, de 
către firma GEOCONSTRUCT SRL Craiova. În urma cercetărilor geotehnice, a analizelor de 
laborator și birou efectuate, s-au constatat ca terenul cercetat prezinta o stratificatie 
neuniforma  sub stratul de umplutură în primii 2.0 - 2.2m, caracteristic umpluturilor (mediu 
consolidate) și stratificatie uniformă mai jos. 

Stratificația și caracteristicile fizico-mecanice ale pământurilor întâlnite în forajele 
geotehnice sunt urmatoarele: 

• 0,60-0,90 m - Umplutura nisipo argiloasa cafeniu negricioasa cu fragmente de 
caramizi si moloz; 
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• 0,70- 2,00m și 2,70-3,00m -Nisipuri argiloase, cafenii galbuii, plastic 
consistente, cu compresibilitate medie, umede la foarte umede 

Avand in vedere totalul punctajului realizat, cât și zona seismică, amplasmentul se 
încadrează în categoria geotehnică  2, cu un risc geotehnic MODERAT. 

 
(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate  
      ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz 

Pentru amplasamentul studiat a fost întocmit un studiu topografic, de către serviciul 
de cadastru al Primăriei Municipiului Craiova, atestat pentru astfel de lucrări. 

 
e) situaţia utilităţilor tehnico-edilitare existente 

Clădirea studiată este alimentată cu energie electrică de la rețeaua stradală. 
Actualmente alimentarea cu energie electrica, se face astfel: din firida existentă de 

branșament ”FB” - se alimentează două blocuri de măsură, unul monofazat BMPM - 
32/0,3A/C și un trifazat BMPT - 63/0,3A/C. 

Cele doua blocuri de măsură BMPM - 32/0,3A/C și BMPT - 63/0,3A/C sunt amplasate 
pe fațada de la str. Unirii, pozarea lor și a cablurilor de alimentare fiind aparentă. 

In prezent contorizarea energiei electrice consumate se face prin cele contoare 
electrice amplasate în cele două blocuri de măsură și protecție. 

Există un branșament de apă la rețeaua orășenească, din str. Unirii, conform datelor 
puse la dispozitie de CAO . Bransamentul actual se face direct din conducta stradala 
amplasată la 3,0 m adâncime printr-o conductă de oțel Ø 40 mm. Acest branșament nu are 
diametrul necesar pentru asigurarea și a apei pentru hidranții interiori care se propun. 

Evacuarea apelor uzate menajere se face, în prezent, la reteaua publică de 
canalizare a localității, printr-un branșament de pe str. Unirii, realizat din conducta Ø 110.  

Branșamentele și instalatiile de apa si canalizare, consideram ca nu mai corespund 
cerintelor minime de utilizare, prezentand un grad de uzura avansat, fiind necesară 
înlocuirea lor. 

 
f) analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de 
schimbări climatice ce pot afecta investiţia 

Clădirea studiată a fost edificată la sfârșitul sec. al XIX-lea din zidărie portantă cu 
planșee din bolțișoare de cărămidă pe profile metalice peste parter și planșee din lemn 
tencuit peste etaj, multe dintre ele cu scafe decorative și rozete netrale, în stilul în care se 
zideau construcțiile de locuințe de către constructorii din epocă. 

Concepția și legislația privind protecția structurilor la acțiunea cutremurelor au suferit 
modificări majore de când a fost construită clădirea și până în prezent. 

Construcția analizată, dată în exploatare cu peste 125 ani în urmă, a fost supusă în 
timp, unui proces constant de degradare, datorată acțiunii directe a unor factori exteriori - 
cutremure de pământ, infiltrații de ape, tasări sau uzurii fizice a unor elemente de 
construcție,dar și exploatării fără lucrări de întreținere și reparații a deficiențelor apărute.  

Acestea au dus în timp, la acumularea de degradări importante, iar intervențiile care 
s-au făcut numai în situațiile în care clădirea nu se mai putea folosi conform nevoilor, au fost 
superficiale și fără respectul pentru valoarea intrinsecă a imobilului. 

Se menționează faptul că acest imobil a fost supus la mai multe cutremure de-a 
lungul existenței sale, fără a se fi realizat lucrări de consolidare majore, reparațiile curente 
executate realizându-se cu materiale modeste, nefiabile, care s-au degradat la rândul lor 
rapid.  

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 
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Pe amplasamentul studiat și nici în zona imediat învecinată nu s-au identificat situri 
arheologice.  

În zona învecinată se află numeroase monumente istorice/de arhitectură dintre care 
menționăm pe cele aflate în arealul de 100 m ai Casei Rusănescu: 
poz.213      cod Dj-II-m-A-08023  Hotel si cazino ”Minerva” - str. M. Kogălniceanu nr.1 
poz.214      cod Dj-II-m-B-08024   Casa           - str. M. Kogălniceanu nr.3 
poz.215      cod Dj-II-m-B-08024   Casa           - str. M. Kogălniceanu nr.5 
poz.320      cod Dj-II-m-B-08125   Casa Eskenazy         - bd. Stirbei Voda  nr.1 
poz.320      cod Dj-II-m-B-08125   Casa Eskenazy         - bd. Stirbei Voda  nr.1 
poz.322      cod Dj-II-m-B-08127   Casa Mărăscu         - bd. Stirbei Voda  nr.3 
poz.323      cod Dj-II-m-B-08125   Casa Gh. Chițu         - bd. Stirbei Voda  nr.4 
poz.336      cod Dj-II-m-B-08141   Casa Diamantopol         - Calea Unirii  nr.37 
poz.337      cod Dj-II-m-B-08142   Casa Costin          - Calea Unirii  nr.40 
poz.338      cod Dj-II-m-B-08143   Casa           - Calea Unirii  nr.41 
poz.339      cod Dj-II-m-B-08144   Casa Eskenazy         - Calea Unirii  nr.42 
poz.340      cod Dj-II-m-B-08145   Casa Boicescu         - Calea Unirii  nr.48 
poz.341      cod Dj-II-m-B-08146   Casa            - Calea Unirii  nr.49 
poz.342      cod Dj-II-m-B-08147   Casa Chintescu         - Calea Unirii  nr.56 
poz.343      cod Dj-II-m-B-08148   Casa N. Romanescu       - Calea Unirii  nr.57 
poz.344      cod Dj-II-m-B-08149   Casa           - Calea Unirii  nr.59 
poz.345      cod Dj-II-m-B-08150   Bis. Mantuleasa         - Calea Unirii  nr.59 
poz.346      cod Dj-II-m-B-08151   Casa cu prăvălie         - Calea Unirii  nr.60 
poz.347      cod Dj-II-m-B-08152   Casa           - Calea Unirii  nr.61 
poz.348      cod Dj-II-m-B-08153   Casa Grigorescu         - Calea Unirii  nr.61 
poz.349      cod Dj-II-m-B-08154   Casa Vârvoreanu         - Calea Unirii  nr.64 
poz.350      cod Dj-II-m-B-08155   Casa Teodoru         - Calea Unirii  nr.65 
poz.351      cod Dj-II-m-B-08156   Casa Feraru          - Calea Unirii  nr.68 
poz.352      cod Dj-II-m-B-08157   Casa Schina          - Calea Unirii  nr.70 
 
 Se constată că str. Unirii care a reprezentat o stradă principală a Craiovei, pe direcția 
nord-sud, a fost o stradă de interes maxim pentru oamenii bogați și influenți în epocă, între 
care se numărau și Rusăneștii, care și-au construit locuințe de reprezentativitate, care să 
exprime  potența proprietarilor. 
 

3.2.  Regimul juridic 
a) natura proprietăţii sau titlul asupra construcţiei existente, inclusiv servituţi, drept de 
preempţiune; 

Terenul și construcția aparțin domeniului public al municipiului Craiova, conform  HG 
nr.141/2008, poz.3673.  

 
b) destinaţia construcţiei existente; 

 Clădirea cunoscută în prezent drept Casa Căsătoriilor, găzduieşte mai multe secţii 
ale Serviciului Public comunitar de Evidență a Persoanelor din Craiova (Starea Civilă, 
Autoritatea Tutelară). 
 

d) informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după caz. 
- Categoria de folosință: curți și construcții, zona centrală și istorică.  
- Conform reglementări PUZ ZC UTR C1, subzona IP 1c, aprobat prin HCL 

nr.121/2000: zonă de instituții și servicii publice, cu regim max. de înălțime P+2, POTmax= 
50%, CUT max= 1,50.  
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Reglementările PUZ ZC UTR C1, subzona IP 1c prevăd că se pot  autoriza lucrări de 
conservare, consolidarea, restaurare și îmbunătățirea confortului edilitar, lucrări și reparații 
curente. 

Zona centrală istorică a municipiului Craiova este monument de arhitectură fiind 
inclus în Lista de Monumente Istorice a jud. Dolj/2015, la poz.100, cod Dj-II-a- A-08068. 

 
3.3.   Caracteristici tehnice şi parametri specifici: 

a) categoria şi clasa de importanţă 
Categoria de importanță a clădirii este B (deosebită), conform HGR 766/97. 
Clasa de importanță este II, conform P100-1/2013. 

 
b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz 

Clădirea este monument istoric având codul Dj-II-m- B- 08126, înscris la poz. 321 în 
Lista Monumentelor Istorice a jud. Dolj/2015. 

 
c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcţie 

 Construcția P+1, este formată dintr-un singur corp de clădire edificat la sfârșitul 
sec. al XIX-lea, în anul  1890. 
 

d) suprafaţa construită 
Sc existentă Casa Rusănescu ce se reabilitează  =   384,00 mp 

 
e) suprafaţa construită desfăşurată 

Sdc existentă Casa Rusănescu ce se reabilitează     =   768,00 mp 
 
f) valoarea de inventar a construcţiei 

Valoarea de inventar a constructiei este de 4.066.527,50 lei conform fisei 
mijlocului fix din contabilitatea beneficiarului (nr. inventar 12003350). 

 
g) alţi parametri, în funcţie de specificul şi natura construcţiei existente 

 Clădirea adăpostește în prezent spații de birouri, în care își desfășoară activitatea 
personal angajat al Municipiului Craiova, din cadrul Serviciului Public comunitar de Evidenta 
a Persoanelor. La parter sunt 7 birouri, iar la etaj sunt 6 saloane + sala oficieri casatorii. 

 
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. 

  
Expertiza tehnică 
Pentru cladirea studiata a fost întocmita in anul 2017, o expertiza tehnica de catre 

expert tehnic atestat MLPAT ( cu nr.E11/07.04.1992 prelungit in 12.05.2017) și MCC (cu nr. 
71E/06.12.2005), dl. ing. Anatolie Cazacliu, în care s-a analizat starea construcției. 

Construcția analizată, dată în exploatare cu peste 125 ani în urmă, a fost supusă în 
timp unui proces constant de degradare datorată atât acțiunii directe a unor factori exteriori - 
cutremure de pământ, infiltrații de ape, tasări sau uzurii fizice a unor elemente de 
construcție, după cum urmează: 

- Degradări produse de acțiunea seismică:  
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Construcția a fost finalizată cu mult timp înainte de cele mai semnificative 
cutremure de pământ, cel din 1920, din 1940, cel din 1977, cele din 1986,1990, 
care, în zona orașului Craiova, s-a manifestat cu o intensitate ridicată.  
Nu se cunoaste dacă construcția a suferit degradări la data producerii 
cutremurului din 1940, dar după cel din 1977 este mai mult decât sigur că 
aceasta a fost afectată de acest cutremur, apărând fisuri cel puțin la nivelul 
zidăriei din pod, distrugerea vitraliului luminatorului central, desprinderea și 
prăbușirea parțială a cornișei bogat decorată cu două rânduri de denticuli mai 
mari și mai mici, pe fațada dinspre str. Unirii și integrală pe fațada de vest 
dinspre curte.  
Nu există informații nici cu privire la eventuale avarii suferite de construcție ca 
urmare a cutremurelor din august 1986 și mai 1990.  
La data întocmirii expertizei tehnice, nu există semne vizibile că structura a fost 
afectată.  

- Tasările construcției nu au fost urmărite cu mijloace topografice, dar nu se 
evidențiază urme ale producerii unor tasări diferențiate, cum ar fi fisuri sau 
crăpături la colțurile clădirii 

- Infiltrații de ape la nivelul acoperișului și pereților - Degradarea în timp a 
învelitorii acoperișului a favorizat înfiltrarea de ape meteorice în planșee și 
pereți. De altfel învelitoarea inițială, realizată din tablă de zinc care s-au 
degradat, a fost înlocuită în timp cu tablă zincată cu falțuri verticale, păstrându-
se o parte din profilele din tablă de zinc, profilate, la coame și pe turnulețul de 
colț.  Cele de la lanternouri, șorțurile de protecție din zona cornișelor și 
jgheaburilor au fost înlocuite tot cu tablă zincată, care s-a degradat de 
asemenea mult mai repede, în timp. 
În procesul de reparații efectuate asupra acoperișului o decizie neprofesionistă 
a fost  închiderea lucarnelor-lanternou originale, de la fațada de pe strada Unirii, 
dar și de la cea dinspre curte.Este posibil ca spre strada Unirii, deasupra 
balconului să fi existat un fronton despre a cărei configurație nu se dețin 
informații și documente. 
 

- Degradarea finisajelor: Finisajele interioare sunt, în general, în stare 
satisfăcătoare, dar foarte modeste. Ele au fost refăcute cu ocazia reparațiilor 
executate în 2005, cu excepția grupurilor sanitare. Tencuielile și zugrăvelile 
exterioare prezintă uzură, reparațiile făcute la tencuieli cu mortar de ciment s-au 
umflat și chiar desprins de pe zidărie, datorită incompatibilității dintre materiale. 
Tâmplăria exterioară s-a  deteriorat și a fost înlocuită cu tâmplărie din PVC alb, 
montată pe căptușelile de lemn existente și menținute, nefiind afectate de 
degradări importante .S-au păstrat doar ușile originale de acces în clădire. 
Învelitoarea este deteriorată și este necesar să se înlocuiască integral 
revenindu-se la materialul similar ( tablă titan-zinc) cu  originalul, după 
efectuarea reparaților la șarpanta de lemn și luminatoarele practicate în ea. 

- Instalațiile termice, sanitare și electrice prezintă uzură fizică avansată 
caracteristică perioadei de funcționare și se vor reface integral. 

 
Decizia minimala (pentru o perioada de exploatare ≤ 40 ani, conform P100-3/2006) 

propune urmatoarele: 
- Consolidarea structurii de rezistența prin realizarea unor centuri alcatuite din 

tiranți metalici introduși în canale perforate, amplasate la jumatatea  grosimii 
zidurilor, pe ambele direcții și distribuiți corespunzator pe verticala (min.3 buc 
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și anume: la cota zero, imediat sub planșeul peste parter și imediat sub 
planșeul peste etaj). 

- Consolidarea planșeului din lemn peste etaj prin dublarea, ancorarea sau 
înlocuirea grinzilor de lemn degradate și marirea rigiditații acestuia prin 
contravantuirea cu dulapi de lemn perpendiculari pe grinzi sau încrucișați și 
înlocuirea umpluturilor din pamant cu termoizolație ușoara.  

- Prevederea unei podine pentru circulația prin pod 
- Consolidarea zidariilor de calcan din zona podului prin camașuirea lor pe fața 

interioara (prin pod) cu tencuiala armata cu mortar M100T aplicat sub 
presiune.  

- Consolidarea șarpantei din lemn prin dublari, ancorari, înlocuiri, dupa caz și 
introducerea de elemente suplimentare. 

- Revizuirea structurii metalice a luminatorului de peste scara de acces la pod și 
consolidarea acesteia funcție de gradul de coroziune, sau refacerea integrala 
și asigurarea prinderii corespunzatoare a acestuia de structura de lemn a 
șarpantei. 

- Revizuirea structurii metalice a vitraliului, consolidarea elementelor metalice 
dupa caz și asigurarea rezemarii și ancorarii corespunzatoare de structura 
planșeului. 

- Introducerea unui sistem de protecție a vitraliului central. 
- Revizuirea si consolidarea profilelor metalice ce susțin balcoanele si realizarea 

unui planșeu din beton armat cu plase de armatura fixate pe profilele în 
consola, hidroizolat orizontal sub pardoseala finita. Aceasta operațiune 
necesita scoaterea unor mulaje ale ornamentelor de sub balcoane și refacerea 
lor dupa consolidare. 

- Revizuirea și consolidarea elementelor metalice care susțin cornisele și care 
prezinta un grad avansat de coroziune. Se impune desfacerea îngrijita a 
profilaturii cornișelor, scoaterea mulajelor necesare în vederea replantarii lor 
dupa consolidare. 

- Realizarea unei hidroizolații orizontale, la nivelul cotei zero, prin procedee 
chimice. 

Concluzia:   
În urma adoptarii masurilor de consolidare, gradul nominal de asigurare la 
seism R3 devine mai mare decat Rmin=0,6 pe ambele direcții, se reduc 
vulnerabilitațile, iar clasa de risc seismic devine RsIII, aceasta corespunzand 
construcțiilor la care degradarile structurale sunt nesemnificative, dar la care 
pot aparea degradari semnificative la elementele nestructurale, la incidența 
cutremurului de proiectare.   

 
Decizia maximala (pentru o perioada de exploatare de peste 40 ani): 

- Se mențin toate prevederile de la decizia minimala, la care se adauga 
urmatoarele: 

- Se subzidesc cu beton fundațiile din caramida existente. 
- Se consolideaza planșeul peste parter printr-o suprabetonare armata, 

dimensionata corespunzator, asigurandu-se conlucrarea acesteia cu planseul 
existent din profile metalice cu bolțișoare. 

Concluzia:   
În urma adoptarii masurilor de consolidare din decizia maximala, gradul 
nominal de asigurare la seism R3 se apropie de 1 pe ambele direcții, se reduc 
vulnerabilitațile, iar clasa de risc seismic devine RsIII spre RsIV, aceasta 
corespunzand construcțiilor la care comportarea sistemului structural este 
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apropiata de a unei cladiri nou proiectata, la incidența cutremurului de 
proiectare.   

 
Recomandari  
In conformitate cu cele prezentate in Expertiza tehnica, proiectantul DALI a discutat 

cu beneficiarul care a stabilit ca masurile de interventie alese, spre finantare, sunt cele 
prevazute in decizia minimala.  

Facem urmatoarele precizari:  
- Documentația s-a întocmit considerând clădirea P+1, deoarece nu există date 

pentru identificarea subsolului, soluțiile fiind tratate corelat cu acest regim de 
înălțime 

- Este posibil ca după începerea lucrărilor de execuție să se poată face o  
identificare a subsolului cladirii, despre care avem informații dar nu este 
determinat (pozitionare, perimetru, suprafata) si accesarea acestuia, cu 
stabilirea de catre expertul tehnic a masurilor de consolidare care se vor 
impune, situație în care opiniem ca se va stabili amplasarea scarii de acces la 
subsol, functionalizarea acestuia, in masura in care o va permite, in consens 
cu punctul de vedere al beneficiarului, precum si alte categorii de lucrari care 
se vor impune, cum ar fi hidroizolatia verticala a elevatiei, activarea grilelor de 
ventilatie ale subsolului etc. 

 
 Audit energetic 
In conformitate cu prevederile Legii nr. 372/2005 modificata si revizuita prin Legea nr. 

159/15.05.2013, art.8, cerintele stabilite de metodologie privind elaborarea auditului 
energetic, nu se aplica categoriilor de cladiri in care se incadreaza "cladirile si monumentele 
protejate care fac parte din zone construite protejate, conform legii, fie au valoare 
arhitecturala sau istorica deosebita, carora, daca li s-ar aplica cerintele, li s-ar modifica in 
mod inacceptabil caracterul or aspectul exterior ...". 

În concluzie, clădirea Casa Rusănescu din Craiova, care face obiectul prezentei 
documentații, încadrată în categoria de monument istoric și de arhitectură clasa B, nu se 
supune prevederilor Legii nr. 372/2005 modificată și revizuită prin Legea nr. 
159/15.05.2013. 

 
3.5.  Starea tehnică, inclusiv sistemul structural şi analiza diagnostic, din punctul de vedere al 

asigurării cerinţelor fundamentale aplicabile, potrivit legii. 
Constructia este formata dintr-un corp de cladire cu urmatoarele caracteristici: 

- Planul se incadreaza, confom releveului realizat de firma Getrix S.A., 
aproximativ  într-un dreptunghi având dimensiuni de 21,55m x 16,54m, din 
care lipseste un triunghi isoscel având cele două laturi egale, de 2,12 m 

- Regimul de inaltime, asa cum se prezinta in prezent cladirea si cum a fost 
luat in considerare și in expertiza tehnica, este P+1. Precizam ca, in urma 
cercetarilor la Arhive, s-au identificat documente și planuri din anii 1950, care 
demonstreaza existenta unui subsol (pivnita) cu un acces din exterior printr-un 
coridor (actuala camera centrale termice, dintre axele F- G) care se continua 
cu o scara care cobora la subsol. Nu s-a gasit un plan al acestui subsol. În 
anul 2014, s-au executat doua sapaturi de prospectare a scării de acces la 
subsol, în zona spatiului situat în prelungirea camerei C.T., la limita de nord a 
clădirii. Cele două prospectări s-au executat până la cca. 70-80 cm de la cota 
pardoselii actuale (gresie montata peste un strat de mozaic de marmura pe 
șapa), identificandu-se doar umplutura de pamant cu alicarie si nisip. Este 
posibil ca scara de acces la subsol sa fi fost din lemn, care s-a degradat si la 
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un moment dat să se fi decis închiderea accesului la subsol printr-o zidarie pe 
aliniamentul usii de acces la grupurile sanitare din spatele scarii principale și 
umplerea cu pamant si alicarie a spatiului golului scarii spre subsol. 
Cercetarea privind existenta subsolului a fost sistata la solicitatea 
beneficiarului pentru a nu se perturba activitatea institutiei Casei Casatoriilor, 
pana la momentul cand se vor incepe lucrarile de executie ale consolidarii. 

- Inaltimea libera pe nivele, rezultata in urma releveului executat de firma 
Getrix S.A. este urmatoarea :  

- la parter:  
 3,15m si 3,90m, diferenta rezultand din coborarea cotei zero la 

incaperile  cu acces din strada Unirii 
- la etaj:  

 4,06m si 4,90m, aceasta din urma inaltime fiind la holul si casa 
scarii care este prevăzut cu luminator  

- Structura de rezistenta  (conform expertizei tehnice) 
- Fundatii continue  din caramida arsa sub ziduri, de lățimea acestora 
- Elevații din cărămidă arsă având înălțime variabilă față de cota 

trotuarelor, de la 15-50cm la str. Unirii, 50-150cm spre b-dul Stirbei 
Voda si 70-150 in curtea proprie 

- Zidarie portanta din cărămidă plină arsă având grosimi de 70cm, 
65cm, 40cm, 35cm si 30cm 

- Planseele sunt din boltișoare de cărămidă pe profile metalice peste 
parter și planseu de lemn cu umplutura de alicarie de caramida peste 
etaj 
 Se mentioneaza faptul ca in prezent planseele peste parter sunt 

lise, simple, fara scafe sau elemente de decoratiuni avand o 
grosime de cca. 50cm, stratificatia lor neputand fi determinata 
fara executarea unor prospectari, ceea ce la momentul elaborarii 
prezentei documentatii nu s-a putut realiza.  

 Este posibil ca dupa decopertarea tavanelor lise actuale sa se 
identifice si la parter, cel putin in incaperile dintre axele A-D si    
1-3 urme de scafe si stucaturi.  

 In spatiul sasului si magaziei de langa biroul certificate decese  
s-a identificat planseu aparent din boltisoare de caramida pe 
profile metalice "I", ceea ce ar justifica concluzia că planșeul 
peste parter este configurat la fel.  

 Planseele peste etaj sunt din lemn, tencuite,fiind în câteva 
încăperi bogat ornamentate, cu stucaturi, care la origini au fost 
tratate cu foita de aur si o cromatica pastelata, asa cum rezulta 
din Studiul pentru componentele artistice ale Casei Rusanescu 
elaborat de SC Danart  SRL București,  prin pictorii restauratori 
prof.dr. Dana Luminița Postolache și dr. Ioan Darida, in 2017, cu 
ocazia elaborării prezentei documentații  

- Sarpanta este din lemn care a fost ignifugat cu ocazia reparației din 
anii 1990, dar infiltrațiile din ploi prin învelitoarea care a fost reparată 
punctual au afectat unele elemente din lemn ale șarpantei și se impune 
înlocuirea acestora.  
 In pod exista un luminator peste casa scarii principale de la etaj, 

a carui  structura metalica a fost afectata de trecerea timpului si 
care este protejat in pod printr-o balustrada de lemn imbatranita. 
Se impune refacerea structurii metalice. 
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 In pod exista un al doilea luminator de dimensiuni si factura mai 
modesta, amplasat peste scara de acces la pod. Protectia 
acestui luminator se face printr-o balustrada de lemn fixata de 
popii de lemn ai sarpantei. 

 Se mentioneaza faptul ca Casa Rusanescu este construita in 
stilul neoclasic francez caruia ii apartine si modul de tratare a 
sarpantei si invelitorii, cu cupola pe colt cu lanternou, terminată 
cu o fleșă montată pe un aparat de reazem foarte bogat 
ornamentat. 

- Invelitoarea a suferit de-a lungul timpului mai multe modificari, cea mai 
agresivă fiind înlocuirea tablei de zinc (specifică, ca și ardezia, 
acoperirii clădirilor ridicate la sfârșitul sec. XIX și inceputul sec. XX in 
Craiova) cu foi de tablă zincată îmbinate cu nervuri verticale. 
 A doua agresiune importantă care s-a produs asupra învelitorii a 

fost inchiderea lucarnelor-lanternou originale de pe fatada de pe 
strada Unirii dar și de pe fațada dinspre curte. 

Se mentioneaza ca o serie de elemente de arhitectura originale au disparut, astfel: 
- cornișa  bogat profilată de pe o parte  a fațadei dinspre calea Unirii și de pe 

fațada dinspre curte 
- brâiele cu două rânduri de  denticuli, mai mari și mai mici, de sub cornișa 

menționată mai sus 
- frontonul ornamental de deasupra balconului de la salonul oficierii căsătoriilor, 

către str. Unirii 
- Închiderea uneia dintre ferestrele de la etaj, de pe fatada dinspre B-dul Stirbei 

Voda, pastrandu-se doar elementele de ancadrament și fronton  
- Întreaga fațada a etajului dinspre curte a fost complet distrusă de intemperii, 

fiind în prezent tencuită simplu și finisată cu vopsea lavabilă, iar tâmplăria de 
lemn originala, înlocuită cu tâmplărie din PVC, inclusiv ușa dinspre balconul al 
cărui parapet s-a distrus complet, din el mai păstrandu-se doar placa și 
consolele de susținere. 

 
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 diagnosticare: 
a) clasa de risc seismic; 

În cadrul Expertizei tehnice s-au făcut evaluări de ordin calitativ și evaluare prin calcul 
și s-a stabilit încadrarea construcției expertizate în clasa de risc seismic Rs II, care se va 
îmbunătăți în urma măsurilor de consolidare propuse în clasa de risc seismic Rs III. 

 
b) prezentarea a minimum două soluţii de intervenţie; 

In baza principiilor de interventie prezentate în Expertiza tehnică, se prezinta doua 
variante de interventie: 

Solutia I minimală (recomandată)  pentru o perioada de exploatare < 
40 de ani  

Masuri pentru sporirea rigiditatii si rezistentei mecanice a zidariei : 
 
- consolidarea structurii de rezistenta prin realizarea a trei randuri de  centuri alcatuite 

din tiranti metalici Ø28-32 mm, introdusi in goluri forate cu foreza speciala pentru zidarie de 
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caramida , amplasati la jumatatea grosimii zidurilor  pe ambele directii si distribuiti 
corespunzator pe verticala : la cota zero,  sub planseul peste parter si sub cel de la etaj . 

- refacerea grosimii peretilor de zidarie in toate incaperile parterului unde sunt 
practicate nise in pereti ( vezi ax.D, ax2, ax 3 ax.4 ) prin plombarea cu caramida tesuta in 
strepi cu zidaria de contur si camasuirea pe ambele fete a peretilor din ax 3 si 4 / D-G.  

- consolidarea peretelui de calcan din axul G, prin placarea pe inaltimea parterului  pe 
ambele fete in zona unde nu este alipit de constructia vecina, si doar pe fata interioara a  
celorlalte incaperi ( grupuri sanitare , birouri) dupa decopertarea tencuielilor , adancirea 
rosturilor si injectarea eventualelor fisuri, curatarea caramizii prin periere si suflare cu aer 
sub presiune, fără udarea peretelui de caramida, cu plase de armatura din Ø 8/15cm - 
PC52, ancorate intre ele pentru conlucrarea cu zidaria ,cu agrafe 5Ø 6mm/ mp introduse 
fortat , prin batere in goluri perforate cu rotopercutorul cu diametrul de Ø 5 mm si refacerea 
tencuielilor cu mortar M100T, aplicat sub presiune in straturi succesive de grosime totala 
care sa asigure o acoperire de minim 1,5 cm a armaturilor. Plasele de armatura se vor 
ancora la baza intr-o centura de 15 x 15 cm executata la nivelul pardoselii, incastrata 5 – 10 
cm in zidarie, iar   la partea superioara vor fi terminate cu bare orizontale din 3 Ø 12 –PC52, 
legate intre ele suplimentar cu agrafe la fiecare ochi si ancorate in perete cu cupoane din  
2Ø 10 /15 cm.  

- consolidarea golului usii de acces  al intrarii secundare din axul 1 intre ax F-G, prin 
executarea unui cadru din beton armat, turnat  in slit  practicat in strepi in zidarie, ancorarea 
betonului  pe contur cu agrafe  2Ø 10 /30 cm,  batute in rosturile caramizilor, pentru 
conlucrarea cu zidaria.  

- repararea tuturor fisurilor sau crapaturilor  depistate in pereti  dupa decopertarea 
tencuielilor pe zonele degradate prin una din metodele clasice : injectare cu lapte de ciment 
cu aracet, injectare cu mortar de ciment fluid, placare cu plase locale de armatura sau fibre 
de carbon  in lungul fisurii ,  etc , dupa caz. 

- desfacerea ingrijita a profilaturii degradata a corniselor , a ancadramentelor usilor si 
ferestrelor scoaterea mulajelor necesare in vederea restaurarii si replantarii lor dupa 
revizuirea si consolidarea elementelor metalice de prindere si sustinere a zidariei corniselor, 
care prezinta un grad avansat de coroziune. 

- revizuirea profilelor metalice care sustin balcoanele , curatarea de rugina , 
consolidarea prin dublare cu profile noi incastrate in perete , scoaterea umpluturilor  grele si 
degradate dintre profile  si inlocuirea cu umpluturi usoare (gen b.c.a.), peste care se va 
executa o  placa  de circa 7 cm grosime din beton armat  cu armatura sudata de talpa 
superioara a profileor , pe care se va reface pardoseala balcoanelor.La intradosul profilelor 
balcoanelor se va  suda o plasa de armatura care sustine si umplutura dintre profile si de 
care se vor face prinderile tencuielilor si componentelor artistice refacute.   

- refacerea balconului deschis de deasupra intrarii principale dinspre curte, comform 
propunerii arhitectului,  folosind  consolele metalice existente si introducerea de console 
metalice suplimentare, folosind aceiasi tehnologie ca cea descrisa la mai sus, la 
consolidarea balcoanelor existente.  

- crearea golului pentru putul liftului interior in planseul de peste parter al incaperii in 
care se monteaza , urmarind urmatorii pasi : 

o sprijinirea planseului din incaperea respectiva cu dulapi de lemn asezati 
pe talpi de lemn pe pardoseala parterului; 

o desfacerea ingrijita , locala, a pardoselilor in incaperea de la etaj, 
indepartarea umpluturilor , desfacerea ingrijita a zidariei  boltisoarei de 
caramida dintre doua profile metalice care o sustin,  si executarea unui 
jug  in jurul golului , din profile metalice sudate perpendicular pe grinzile 
metalice de planseu.  
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o rectificarea conturului golului obtinut cu mortar de ciment si plasa de 
armatura , protejata cu corniere pe muchia golului.  

o se va studia montarea unui lift usor, modern, cu structura usoara din 
profile metalice asezate pe un  radier  de beton executat  in grosimea 
pardoselii ( dupa practicarea golului si a placii de pardoseala, intregul 
echipament si montajul aparține producatorului ). 

-  executarea unei hidroizolatii orizontale la nivelul cotei zero  cu  produse de tip          
“ freesteq “  omologate pe piata romaneasca, introduse  in goluri practicate cu 
rotopercutorul, conform tehnologiei producatorului . 

 
Masuri la nivelul  acoperisului, podului si pentru sporirea rigiditatii planseului :  
- consolidarea grinzilor  din lemn ale planseului  de peste etaj, prin dublarea, 

ancorarea cu piese metalice de grinzi noi sau inlocuirea grinzilor de lemn degradate              
( incovoiate, putrezite la capete, atacate de microorganisme sau subdimensionate ) dupa 
evacuarea in prealabil a umpluturilor dintre grinzi ( alicarie ,pamant , moloz ) si inlocuirea lor 
cu materiale usoare, termoizolante si protejarea acestei umpluturi cu o sapa armata de 
maxim  3 cm grosime . 

- marirea rigiditatii planseului de lemn de peste etaj prin executarea unei podine de 
lemn generala, din scanduri de 2,5 cm grosime, batuta perpendicular sau pe diagonala  pe 
grinzile  planseului, dupa executarea sapei. 

- consolidarea peretilor timpan  pe zona de contur a podului , inclusiv a peretelui de 
calcan din zona rostului ,prin camasuirea lor pe fata interioara ( prin pod ) cu plase de 
armatura din Ø 8/15cm - PC52, ancorate in zidarie cu cupoanele introduse in goluri 
perforate , pornite dintr-o centura de 15 x15 cm practicata in slit la baza si terminate intr-o 
centura de beton armat ce se va executa pa partea superioara a zidariei,  dupa ce in 
prealabil s-a facut  inlocuirea caramizilor desprinse, degradate sau lipsa ,cu caramizi noi si 
mortar de ciment .Eventualii popi de sustinere a sarpantei care se intalnesc pe zona care se 
camasuieste vor fi inglobati in camasuiala si vor fi dublati cu alt pop langa camasuiala dupa 
executarea acesteia. Centura de la partea superioara a zidurilor de calcan se va face pe 
tronsone de maxim 5,00m lungime, concomitent cu inlocuirea pe aceste tronsoane  a 
cosoroabei (dupa executarea camasuielii timpanelor de zidarie si a centurii de la partea 
superioara)  

- ancorarea peretelui de calcan inalt din zona de rost ( ax G )   , prin transformarea 
cosurilor de fum de langa acesta in contraforti transversali , acest lucru obtinandu-se prin 
camasuirea armata si a cosurilor de fum odata cu camasuirea  peretelui . 

-  verificarea amanuntita a elementelor componente ale sarpantei  repararea celor 
constatate ca degradate de umezeala , fisurate sau subdimensionate  prin introducerea de 
elemente noi cum ar fi : 

o introducerea unor talpi de lemn ca element de rezemare sub popi 
pentru evitarea descarcarii directe a sarpantei la elemente degradate 
ale planseului . 

o inlocuirea pe tronsoane de maxim 5 m lungime a cosoroabei dupa 
executarea camasuielii timpanelor de zidarie si a centurii de la partea 
superioara a acestora  . 

o revizuirea prinderilor intre elemente, a contravantuirior , completarea  
imbinarilor cu piese metalice si asigurarea ancorarii sarpantei de 
structura . 

o tratarea structurii de lemn a sarpantei si podului cu solutii contra 
microorganismelor si cu o solutie de ignifugare, omologata de pompieri.  
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- revizuirea structurii metalice a luminatorului si consolidarea  functie de gradul de 
coroziune, prin dublarea elementelor sau refacerea integrala si asigurarea prinderii 
corespunzatoare a acestuia de structura de lemn a sarpantei. 

- revizuirea structurii metalice de sustinere a luminatorului cu vitraliu , consolidarea 
prin dublare a elementelor existente, dupa caz  si asigurarea rezemarii si / sau ancorarii 
corespunzatoare de structura planseului . 

- executarea unui parapet de protectie in jurul zonei vitraliului si acoperirea cu o plasa 
speciala prinsa pe un sistem  din profile metalice usoare care sa permita patrunderea luminii 
dar care sa protejeze sticla acestuia.  

MENTIUNE IMPORTANTA :  
- Pe toata perioada executarii lucrarilor la nivelul podului ( planseu peste etaj, 

sarpanta, vitraliu, luminator ,etc )   proiectantul fazelor urmatoare va prevedea  sprijinirea 
planseului   de peste etaj  cu schele speciale, contravanturie, ale caror capete vor fi  
imbracate in materiale de protejare a  finisajelor tavanului  ( vezi zona centrala si sala de 
ceremonii )  

 - De asemenea pe perioada executarii lucrarilor de interventie de la nivelul podului  
se vor prevedea in pod  pasarele de circulatie a muncitorilor astfel incat sa nu se calce pe 
zonele de umpluturi neprotejate  dintre elementele structurale.  

 
Solutia II maximală pentru o perioada de exploatare > 40 de ani : 
Se mentin toate prevederile de la DECIZIA MINIMALA  , la care se adauga 

urmatoarele interventii : 
- se inlocuiesc fundatiile din caramida cu fundatii din beton simplu marca B200           

( Bc16) , pe  principiul subzidirilor pe tronsoane intercalate, cu asigurarea incastrarii minime 
in teren consform prevederilor studiului geo. 

- se consolideaza prin  camasuire pe inaltimea parterului   , pe fata interioara , si 
ceilalti trei pereti de contur al fatadelor , respectiv peretele din ax  1 /A – G ; ax  6 /A –G si  
ax A / 1- 6 ,respectand aceiasi tehnologie ca la axul G.    

- se desfac pardoselile de la etaj, se verifica starea fizica a planseului din boltisoare 
de caramida pe profile metalice, se inlocuiesc umpluturile  grele cu materiale usoare de 
grosime mai mica pentru a nu se depasi cota  de calcare existenta a etajului, se revizuiesc 
profilele metalice care le sustin , se face  consolidarea celor degradate de rugina prin 
dublarea talpii superioare cu platbanda prinsa cu  sudura, ( fara a  afecta plafoanele 
ornamentate ale parterului ) si se executa o suprabetonare armata de maxim 7 cm grosime, 
incastrata pe conturul camerelor in slit de 10 – 15 cm in zidarie ,  de care se ancoreaza 
profilele metalice ale planseului . 

Grosimea suprabetonarii va fi stabilita la executie pentru a nu se modifica cota de 
calcare a planseului de la etaj.  

Expertul tehnic ing. Anatolie Cazacliu a lăsat la latitudinea proiectantului și a 
beneficiarului să opteze pentru una din cele două soluții. S-a optat pentru soluția I minimală 
de intervenții, având în vedere mai multe considerente: 

- implică costuri mai mici 
- implică intervenții asupra structurii clădirii mai puțin invazive 
- analiza clădirii, demonstrează faptul că în cei peste 125 ani de existență, deși 

au trecut peste ea mai multe cutremure devastatoare, s-a comportat foarte 
bine, neprezentând degradări care ar putea conduce la prăbușirea sa. 

 
5.  Identificarea scenariilor/opţiunilor tehnico-economice  

 (minimum două) şi analiza detaliată a acestora 
Se propun două variante de intervenție și anume: 
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- Varianta I minimală(recomandată)  - în care se aplică soluția I minimală din 
Expertiza tehnică și anume prin realizarea unor centuri alcatuite din tiranți 
metalici introduși în canale perforate, amplasate la jumătatea  grosimii 
zidurilor, pe ambele direcții și distribuiți corespunzator pe verticală (min.3 
randuri și anume: la cota zero, imediat sub planșeul peste parter și imediat sub 
planșeul peste etaj), consolidarea calcanului de pe limita de proprietate 
nordică la parter și pod cu tencuială armată și a zidăriei perimetrale din pod, 
consolidarea planșeului peste etaj , consolidări ale luminatoarelor, reparații 
sau înlocuiri ale elementelor de lemn ale șarpantei, înlocuirea învelitoarei și 
elementelor sale componente cu tablă  titan -zinc. 

Costurile aferente acestei solutii sunt mai mici, iar clădirea obține o asigurarea 
structurală bună, ținând cont și de faptul că în cei peste 125 ani de când funcționează, în 
condițiile unei exploatări deloc prietenoase și supunerii la un număr semnificativ de 
cutremure devastatoare, această structură nu prezintă fisuri la intersecțiile zidurilor ,între 
ziduri și planșee, la parapeți, în câmpul zidăriilor, cu excepția calcanului din pod unde se 
identifică fisuri. 

In această variantă se realizează intervenții de consolidare care aduc clădirea în clasa 
de risc seismic RsIII, fiind satisfacute astfel conditiile unei structuri proiectate pentru un 
cutremur cu acceleratia maxima ag > 0,70g, asociata constructiilor  care sub efectul 
cutremurului de proiectare pot prezenta degradari structurale  care nu afecteaza 
semnificativ siguranta structurala dar la care degradarile elementelor nestructurale pot fi 
importante.  

- Varianta a II-a maximală- în care se aplică soluția II din Expertiza tehnică și  
anume pe lângă consolidarea structurii de rezistența din varianta I de 
consolidare se mai execută și consolidarea cu tencuială armată a celorlalți 3 
pereți perimetrali de la parter, înlocuirea fundațiilor din cărămidă cu fundații din 
beton simplu, pe  principiul subzidirilor pe tronsoane intercalate,consolidarea 
planșeului de peste parter și realizarea unei suprabetonări de maxim 7 cm 
grosime. 

In această variantă se realizează intervenții de consolidare care aduc clădirea tot în 
clasa de risc seismic RsIII,  dar se îmbunătățesc condițiile de alcătuire seismică, gradul de 
afectare structurala din  actiune seismica, gradul nominal de asigurare la seism, sunt 
imbunatatite si eliminate mare parte din vulnerabilitatile constructiei, se mareste durata de 
viata a constructiei peste 40 de ani , perioada in care  sub efectul cutremurului de proiectare 
structura  poate prezenta degradari care nu afecteaza semnificativ siguranta structurala si 
implicit degradarile elementelor nestructurale vor fi mult diminuate.  

Așa cum s-a menționat, soluțiile de refacere a tuturor instalațiilor sunt la fel în ambele 
variante de consolidare a structurii. 

Ținând cont de faptul că costurile și efortul de execuție cresc considerabil Beneficiarul 
și proiectantul general au stabilit ca soluție de consolidare varianta I minimală 
(recomandată). 

 
 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; 
Intervențiile structurale propuse în Varianta I (recomandată) - în care se aplică soluția 

I din Expertiza tehnică, sunt cele prezentate mai sus.  
 

- protejarea, repararea elementelor nestructurale şi/sau restaurarea elementelor 
arhitecturale şi a componentelor artistice, după caz; 
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Intervenții nestructurale:  
- se va reface la trotuarul din jurul cladirii, etanseitatea acestuia,  precum si panta spre 

exterior in jurul cladirii; 
- se vor reface in totalitate finisajele interioare si exterioare ale cladirii; 
- se vor reface in totalitate instalațiile interioare și altele noi, suplimentar față de cele 

existente în prezent care se înlocuiesc. 
     

- 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; 

Se vor demola partial pereți interiori nestructurali la parter și etaj, se vor practica 
goluri de acces în spații la grupuri sanitare. 

 
- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare; 

- se propun unele compartimentări pentru rezolvarea funcțională corectă a unor spații 
auxiliare ( ex.:grup sanitar pentru persoane cu dizabilități) 

- se propune un lift pentru accesul persoanelor cu handicap, din spațiul dinspre bdul 
Știrbei Vodă, de la intrarea principală din curte 

- se reface balconul de peste intrarea principală din curte 
 

- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al 
construcţiei existente; 

Nu este cazul la o structură cu regim de înălțime P+1. 
 

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; 

- refacerea tencuielilor interioare și exterioare la pereți și tavane, după lucrările de 
consolidare, refacere instalații și finisarea lor cu vopsitorii lavabile, cu restaurarea 
scafelor și elementelor decorative  

- refacerea vitraliului la luminatorul central 
- hidroizolaţii 

- hidroizolații la pardoselile grupurilor sanitare de la parter și etaj 
- termoizolaţii 

- termoizolație din vată minerală 30cm grosime, cu barieră de vapori în pod, 
între căpriori 

- usile interioare din lemn de la nivelul parterului si al etajului se vor restaura sau 
înlocui cu refacerea după modelul original în cazul deteriorării accentuate. In cazul 
usilor  din PVC, lipsite de valoare istorica se propune inlocuirea acestora cu usi din 
HPL (la grupurile sanitare) sau metalice, rezistente la foc, după caz ( acces pod, 
depozit).  

- refacerea vopsitoriilor și aplicațiilor cu foiță de aur la ușile de la încăperile 
reprezentative 

- înlocuirea geamului simplu de la glasvanduri cu geam cristal fațetat 
- înlocuirea ferestrelor exterioare din PVC , cu ferestre duble,din lemn stratificat vopsit 

alb 
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- recondiționarea și refuncționalizarea obloanelor de lemn de la ferestre, zona alocată 
la origini spațiilor de locuire. 

- recondiționarea ușilor exterioare din lemn, cu sau fără elemente din fier forjat și a 
rulourilor lor 

- refacerea pardoselilor interioare din parchet masiv 
- refacerea scărilor interioare parțial prin înlocuirea plăcilor de marmură sparte de la 

scara principală și a elementelor din lemn deteriorate la scara de acces la pod 
- refacerea tuturor instalațiilor interioare (electrice, de încălzire si climatizare,sanitare) 

și echiparea cu instalații noi suplimentare, ținând cont de statutul de monument al 
clădirii (categoria de importanță B, ca și noua destinație, impun instalații speciale de 
stingerea incendiilor, de protecție și alarmare la incendiu). 

- Realizarea de instalaţii de  curenţi slabi (cablaj structurat, VOCE/DATE, 
supraveghere video, reţea tv, sonorizare, control acces , efracţie, etc)  

- clădirea care va primi funcțiuni muzeale, va fi dedicată activităților culturale, pentru 
a fi prezentă în activitățile cu conotații multiple, dar și turistice din municpiul 
Craiova, și  va fi dotată cu: 

- mobilier de bază pentru sălile expoziționale: mese de expunere, scaune 
diverse tipuri, rafturi, dulapuri cu uși de sticlă , simeze (sisteme de expunere 
la pereți) 

- mobilier de bază pentru biroul custodelui muzeului 
- mobilier de bază pentru sala de informare,publicitate, pliante, fotografii 

albume etc. 
- dotări IT: PC-uri, imprimante color, DVD-uri, videoproiectoare, sistem 

sonorizare, ecran de proiecție, touch screen 
 
În urma intervențiilor propuse au rezultat următoarele spații, pe nivele: 

• PARTER 
- P01 windfang      =    7,72 mp 
- P02 hol       =  26,40 mp 
- P03 sas       =    7,80 mp 
- P04 birou custode      =  11,06 mp 
- P05 sală dedicată unei personalități craiovene  =  23,59 mp 
- P06 sala expoziții periodice    =  15,63 mp 
- P07 sala expoziții periodice    =  32,85 mp 
- P08 sala expoziții evenimente culturale   =  29,11 mp 
- P09 sala expoziții evenimente culturale   =  37,00 mp 
- P10 depozit        =  13,30 mp 
- P11 hol        =  13,83 mp 
- P12 sas        =    3,55 mp 
- P13 coridor       =    4,95 mp 
- P14 grup sanitar femei     =    3,60 mp 
- P15 grup sanitar bărbați     =    6,25 mp 
- P16 magazie       =    4,55 mp 
- P17 spațiu info pliante foto, albume   =  20,10 mp 
- P18 spațiu auxiliar      =    6,80 mp  

Aria utila parter      =268,09 mp  
  

• ETAJ 
- E01 hol și casa scarii      =  51,75 mp 
- E02 sală expoziție      =  18,50 mp 
- E03 sală expoziție      =  20,30 mp 
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- E04 sală expoziție      =  24,20 mp 
- E05 sală expoziție      =  15,55 mp 
- E06 sală expoziție      =  34,90 mp 
- E07 sală multifuncțională     =  68,65 mp 
- E08 grup sanitar persoane cu disabilități   =    4,30 mp 
- E09 grup sanitar bărbați     =    7,50 mp 
- E10 hol și scară acces pod     =  12,50 mp 
- E11 sală expoziție      =  27,60 mp 
- E12 balcon       =    6,10 mp 
- E13 balcon       =    3,10 mp 

    Aria utila etaj               =285,75 mp  
 Arie pod neamenajat     =347,95 mp  
 

Finisaje interioare 
- pereți  

- vopsitorii lavabile la sălile expoziționale și alchido-poliuretanice 
policrome de calitate superioara 

- faianță calitatea I, cu  h=2,10m + vopsitorii lavabile la grupurile sanitare 
- tavane - vopsitorii lavabile 
- scafe la tavane, frontoane decorative deasupra unor uși reprezentative și rame 

oglinzi, cu vopsitorii alchido-poliuretanice policrome de calitate superioara și foiță 
de aur 

- pardoseli  
- parchet din lemn masiv de stejar 
- gresie porțelanată rectificată la grupuri sanitare  
- gresie porțelanată mată în spațiile tehnice (centrală termică,  balcoane) 
- marmură pe scara principală și cea din vestibulul 

- tâmplărie  
- uși interioare din lemn, pline, cu inserții de foiță de aur  
- uși interioare din lemn cu tăblii la partea inferioară, vopsite și cu 2/3  

geam cristal fațetat 
- uși interioare din HPL  la grupurile sanitare 

Finisaje exterioare 
- tencuieli cu mozaic de marmură la soclu buciardat în câmpuri.  
- tencuieli cu refacerea bosajelor, trase, în câmp, la fațade  și  tencuieli decorative 

pe bază de rășini silicatice, permeabile la vapori și impermeabile la apă, cu grad 
redus de murdărire în timp și o structură fină periată. Acest material s-a ales 
deoarece are acelasi aspect cu cel istoric, dar un comportament superior in timp.  

- ancadramente la ferestre refăcute conform celor originale 
- tâmplărie exterioară din lemn stratificat vopsit alb, dublă, cu reproducerea celei 

originale 
- placaje cu granit/ piatră naturală finisată antiderapant la scările exterioare 
- învelitoare din titan-zinc, cu refacerea ornamentelor din tablă de zinc-titan 

profilate la coame și lanternouri 
- scurgerea apelor pluviale se asigură la teren prin jgheaburi și burlane din tablă de 

titan-zinc. 
 

Instalații interioare 
 
INSTALATII ELECTRICE 

Se analizeaza echiparea cladirii cu instalatii electrice dupa cum urmeaza: 



GETRIX SA CRAIOVA    23 
____________________________________________________________________
_____ 
 

  

- 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 astfel: din firida existenta de 
bransament ″FB″ - se alimenteaza doua blocuri de masura unul monofazat BMPM - 
32/0,3A/C si un trifazat BMPT - 63/0,3A/C. 
 Cele doua blocuri de masura BMPM - 32/0,3A/C si BMPT - 63/0,3A/C sunt amplasate 
pe fatada de la str. Unirii, pozarea lor si a cablurilor de alimentare fiind aparenta. 

 In prezent contorizarea energiei electrice consumate se face prin cele contoare 
electrice amplasate in cele doua blocuri de masura si protectie. 

Din aceste blocuri de masura si protectie se alimenteaza doua tablouri electrice 
amplasate, unul  la parter si unul la etaj. 

      În ultimii 10 ani, s-a suplimentat instalatia electrica interioara ca urmare a montarii 
unor aparate de aer conditionat, independente, tip Split, in diversele spatii ale cladirii, 
instalatia electrica de alimentare a acestora fiind executata aparent, pozata in patcabluri din 
PVC. Pentru alimentarea acestei instalatii s-au montat inca doua tablouri suplimentare,tot  in 
ultimii 10 ani, care sunt de asemenea, alimentate prin cabluri electrice montate aparent in 
pat-cabluri din PVC, plecand din tablourile electrice existente, amplasate la parter si etaj. 

  In urma culegerii datelor din teren in vederea intocmirii prezentei documentatii, s-a 
constatat ca instalatia electrica este necorespunzatoare ( sigurante de protectie pe circuitele 
de lumina de 2AA si 32 A in loc de 10A; corpuri 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 protective trifazat) 125A a carui putere 
instalata (60KW) 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. 

De la BMPT energia electrica va fi distribuita catre consumatori prin intermediul 
tabloului electric general instalat in spatiul tehnic la parter si a tabloului electric secundar 
instalat la etajul 1 in coridorul de acces catre pod 

Totalitatea cablurilor instalate vor fi cu intarziere la propagarea flacarii ( de tip CYY-f) 
si vor fi protejate in tuburi PVC , montate incastrat in elemente de zidarie sau 
compartimentare. 

O atentie deosebita de va acorda instalatiilor electrice nou create in pod, care vor 
respecta obligatoriu prevederile normativului I7-2011 referitoare la realizarea instalatiilor 
electrice pe structură de lemn, în situația montajului pe elemente de lemn, dacă va fi cazul. 
 
  Instalatia electrica de iluminat, prize si forta 
 Iluminatul din încaperile constructiei se face, în prezent,astfel: 
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1. În Windfang1, hol1, hol2  la parter  si casa scarii + hol casa scarii, saloanele 1, 2, 
6 si oficiere casatorii la etaj, sistemul de iluminare existent este cu candelabre, 
lustre, pendul si aplice cu brate ornamentale. 

2. În celelalte încaperi iluminarea este realizata cu CIL (corpuri de iluminat) echipate 
cu surse fluorescente tubulare sau compacte (economice) . CIL  existente nu 
asigura iluminarile prevazute in NP-061-02 si corespund doar partial gradului de 
protectie  functie de locul de montaj.  

 Comanda iluminatului se face prin intermediul intreruptoarelor si comutatoarelor, 
simple sau duble,  etanse sau normale în functie de locul de montaj. Instalatia de iluminat 
este realizata in prezent cu conductoare electrice  introduse in tuburi de protectie pozate in 
zidarie.  
 Cladirea nu este echipata cu corpuri de iluminat de securitate de evacuare, deși este 
necesar.  
 Prizele nu sunt toate prevazute cu contact de protectie (2P+PE) si nu au contactul de 
protectie legat la nulul de protectie PE. 
 S-au montat aparate de aer conditionat, independente tip Split, in diversele spatii ale 
cladirii. S-a constatat ca unele dintre acestea depasesc puterea de 2kW pe un circuit si 
altele sunt legate cate doua pe un circuit, ceea ce conduce la supraincalzirea 
conductoarelor electrice de alimentare. 
 Prin prezenta documentatie se propun urmăroarele lucrări: 

1.        realizarea unui iluminat artificial arhitectural dupa cum urmeaza: 
- Corpuri de iluminat de tip candelabru multibrat in incaperile expozitionale si in 
holul de intrare principal de la parter, echipate cu surse de lumina calda sau neutra in 
functie de cerintele arhitecturale 
- Corpuri de iluminat arhitectural de accent pentru evidentierea pieselor expuse, 
realizat cu proiectoare LED orientabile instalate pe sina.  
- Corpuri de iluminat de tip aplica arhitecturala, pe caile de circulatie si holuri 
care vine in completarea iluminatului general furnizat de candelabre 
- Corpuri de iluminat de tip aplica montata pe plafon pe caile de circulatie 
secundare si in grupurile sanitare 
- Corpuri de iluminat de tip fluorescent 2x18W in pod si in spatiile de depozitare 
și tehnice 
- Corpuri de iluminat fluorescent 4x18W in biroul custodelui 
- Corpuri de iluminat de tip regleta 1x18W la lavoarele grupurilor sanitare 
- Corpuri de iluminat de tip aplica exterioara pe zidul perimetral din curtea 
interioara 
- Corpuri  de iluminat arhitectural specific fatadelor instalat la exterior de tip LED 
liniar pentru scoaterea in evidenta a elementelor arhitecturale 
- Alimentare de tip halou a literelor volumetrice ( firma ) care se vor instala la 
exterior pe fatada dinspre str. Unirii 
Comanda iluminatului in incăperile expozitionale se va face cu întrerupătoare simple 

(1 modul) încastrate in elemente de compartimentare și instalate in doze pentru 
intrerupatoare multiple. 

Comanda iluminatului in incaperile tehnice, administrative, de depozitare sau sirculatii 
secundare se va face prin intermediul intrerupatoarelor simple si cap scara . 

Comanda iluminatului exterior si a evidentierii literelor volumetrice ale firmei se va 
face prin intermediul unui intrerupator crepuscular instalat in tabloul electric general de la 
parter , cu posibilitatea actionarii manuale a punerii si/sau scoaterii in/din functiune. 

2.   refacerea instalațiilor de prize de curent și consumatori diverși, astfel: 
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- 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. 
Uscatoare de maini, echipamente HVAC, echipamente curenti slabi, etc) se 
vor instala in proximitatea acestora in functie de mobilare , cerintele 
beneficiarului si arhitecturale 

3. prevederea iluminatului de siguranță după cum urmează : 
- 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 60mp 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 cu luminoblocuri echipate cu acumulator (autonomie 3h).    
 
Instalatia electrica de legare la pamant 

Instalatia electrica de iluminat si prize din cladire nu este legata la nulul de protectie 
PE si suplimentar la centura de  legare la pamant. 
 Pentru legarea la pamant a utilajelor si tablourilor electrice, exista doua piese de 
separatie PS1 si PS2 ale prizelor de pamant existente, despre care nu se stie daca sunt 
corespunzatoare, cu rezistenta de dispersie Rd≤1,0 ohm,cat prevede normativul. In cazul in 
care in urma verificarii, aceste prize de pamant nu corespund, se vor lua măsuri de 
imbunatatire a rezistentei de dispersie.  
 
  Instalatia electrica de protectie impotriva trasnetelor (I.P.T.) 
 In prezent cladirea nu are o instalatie electrica de protectie impotriva trasnetelor 
(I.P.T.).  Conform Normativ I7-2 011 este necesar a se monta o I.P.T., care va fi de nivel IV 
instalata pe un catarg la o inaltime de minim 3 m deasupra celui mai inalt punct si care va 
asigura o raza de protectie de 33 de m , acoperitoare pentru obiectivul analizat. 

Priza de pamant se va verifica, reface si completa pana la obtinerea unei valori de 
max 1,0 ohm si va fi comună cu cea a instalației de paratrăsnet. 
 

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. Instalatia electrica mai noua, care 
alimenteaza spliturile are prevazute intrerupatoare cu protectie diferentiala de 30mA. 
 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 fac 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 si 
unul la etaj  

- se va renunta la BMPM si se va reechipa BMPT- 63A cu intrerupatori 
corespunzatori puterii rezultate in urma calculelor  

- se vor  verifica prizele de pamant existente si se vor aduce in paramentrii 
conform normativ 

- conf prevederilor normativului I7/2011 in tabloul electric general se va instala 
un descarcator de supratensiuni de origine atmosferica 
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- se vor reduce consumurile electrice prin desfiintarea unităților de ventilație de 
tip Split, care parazitează fațadele, în primul rând și au o putere absorbită 
mare din rețea 

- 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. 

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 
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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. 

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 
categoria de importanta „B” a imobilului, acesta se incadreaza in categoria obiectivelor in 
care un sistem de detectie si avertizare la incendiu  este obligatoriu. 
         Deși Casa Rusănescu actuala Casa casatoriilor este un imobil din categoria B de 
importanta,  in prezent nu este echipaă cu  instalatie de detecţie şi alarmare  la incendiu. 

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

Fiind propusă echiparea  clădirii și cu  un ascensor pentru deplasarea pe verticală a 
persoanelor cu handicap locomotor, putul acestuia va fi supravegheat printr-un detector de 
fum și temperatură. 

S-a ales solutia utilizarii unui sistem de detectie adresabil cu doua bucle. 
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, eliberare control acces pentru 
caile de evacuare,  

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 
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( Spatiu tehnic) pentru o mai usoara accesibilitate. Incaperea 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 220Vca – 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, 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.  

Reproiectarea sistemului de detecţie, avertizare şi alarmare la incendiu pentru 
obiectivul prezentat s-a facut în conformitate cu normativul P118-3/2015. Se vor executa 
toate traseele în sistem îngropat în tencuială. 

 
Sistem de avertizare în caz de efractie 

Subsistemul de detectie si alarmare la efractie va deservi intreg spatiul util al 
obiectivului. Elementul principal al subsistemului il constituie centrala de efractie la care se 
conecteaza circuitele de detectie si cele de semnalizare. Operarea centralei de alarmare, in 
vederea armarii sau dezarmarii, se face prin intermediul tastaturilor. 

Centrala de efractie semnalizeaza starea de alarmare: 
- local, opto-acustic prin intermediul sirenelor de interior si a sirenei de exterior 
- la persoanele sau autoritatile desemnate de beneficiar, folosind transmisia pe 

linie telefonica PSTN sau prin GSM. 
Starea de alarmare se va declansa diferentiat ca mod de semnalizare pentru 

urmatoarele situatii: tentative de efractie in zonele si caile de acces protejate cu senzori, 
panica, sabotajul echipamentelor sau traseelor electrice.  

Centrala de alarmare este specializata pentru aplicatii de tip efractie, la care se 
conecteaza reteaua de detectie si semnalizare. 

Reteaua de detectie contine detectoare de prezenta (in infrarosu si microunde) 
Reteaua de semnalizare locala contine sirenele de interior si exterior. 
Centrala de alarmare va fi instalata in Birou custode – Parter  si va fi protejata cu 

contact de sabotaj al capacului.  
Cablarea subsistemului de alarmare la efractie si traseele electrice de semnalizare 

vor fi realizate utilizandu-se cabluri noi pentru utilizari speciale in telecomunicatii / 
semnalizare cu torsadare pe perechi si ecran de tipul 6x0,22+E. Traseele electrice vor fi 
protejate in jgheab PVC sau  tub PVC. 
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Sistem de supraveghere video cu circuit inchis 

Sistemul de televiziune în circuit închis existent este prevazut astfel încât sa realizeze 
supravegherea video pe timp de zi si noapte în zonele de interes: 

- fatada exterioara Str. Unirii 
- exterior curte 
- exterior fatada B-dul Stirbei Voda  
- interior cladire 

Acest sistem este compus dintr-un DVR (DIGITAL VIDEO RECORDER) cu 8 canale, 
amplasat in spatiul hol si CT de la parter, care  inregistreaza si reda digital imaginile de la 
cele 8 camere video  amplasate astfel:  

- 3 de exterior - amplasate dupa cum urmeaza: una in curte, pe fatada vestica, 
cu supraveghere  spre curte si limita de proprietate nordica, a doua pe fatada 
sudica, la coltul cladirii catre curte, care supravegheaza toata fatada sudica de 
pe B-dul Stirbei Voda si cea de-a treia - pe fatada estica, la coltul cladirii catre 
limita de proprietate nord, care supravegheaza toata fatada estica de pe 
strada Unirii  

-  5 de interior montate in anumite incaperi din parterul cladirii, dupa cum 
urmeaza: birou certificate decese, birou certificate nastere, birou certificate 
casatorie, hol intrare dinspre curte, hol + CT  

Inregistrarea imaginilor se realizeaza pe HDD-ul sistemului, iar vizualizarea imaginilor 
se realizeaza pe un monitor de 19” amplasat in spatiul hol + CT de la parter. 

Softul de monitorizare/ înregistrare permite înregistrarea si redarea imaginilor în 
acelasi timp. 

Camerele video se alimenteaza la 12 Vcc, printr-o sursa în comutatie care ofera 
tensiunea de alimentare necesara, este protejata la suprasarcina/ scurtcircuit. Sursa are 
alimentare de rezerva de la baterii de acumulatoare a caror capacitate asigura sistemului o 
autonomie de cel putin 15 minute, asigurându-se astfel integritatea sistemului si în cazul 
întreruperii accidentale sau intentionate a alimentarii cu energie electrica. 

Pentru o protectie mai buna, sursa de alimentare si DVR-ul sunt conectate la un UPS 
de 1000VA, amplasat tot in incaperea hol + CT de la parter. 

Pentru transmiterea semnalului video se utilizeaza cablu coaxial tip RG6 cu 
impedanta de 75 Ohm. Alimentarea surselor camerelor video se face cu cablu MYF 3x1,5.  

Toate traseele fizice sunt pozate aparent in patcablu de pvc. 
 
Prin prezenta documentație se propune refacerea integrală a sistemului  de 

supraveghere video: 
Subsistemul de supraveghere si inregistrare TVCI va asigura supravegherea video a 

activitatii in interior prin intermediul a 17 camere de luat vederi si la exterior prin intermediul  
a 3 camere de luat vederi.  

Camerele video din interior vor fi amplasate la o inaltime de circa 2.5 metri. Camerele 
video de la exterior sunt amplasate pe elementele structurii de imprejmuire a obiectivului și 
pe clădire.  
  Inregistrarea imaginilor de la camere se va efectua pe un sistem DVR (2 unitati) 
amplasat in Birou Custode– Parter  . 

Vizualizarea imaginilor se face local cu ajutorul monitoarelor sau de la distanta prin 
intermediul retelei de internet conectata la sistemele DVR prin intermediu switch-ului unitatii. 

Cablarea camerelor video se va realiza cu cablu coaxial pentru partea de semnal 
video RG59 echipat cu 2 conductori de cupru de 0.75mmp pentru alimentarea camerelor. 
Protejarea cablurilor se va face in tub PVC pentru trasee interioare si tub PVC metalic 
protejat cu PVC pentru trasee exterioare. 
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Refacerea instalației de televiziune în circuit închis se va face cu traseele amplasate 
îngropat în tencuială. 

Conectarea cablurilor de semnal la echipamente se va realiza cu conectori BNC.  
Inregistrarea si arhivarea digitala a imaginilor se realizeaza sub forma unor fisiere de 

tip MPEG4 pe 2 hard-discuri cu capacitate de  1TB. Se va utiliza un sistem digital de 
procesare si inregistrare a imaginilor .Cautarea imaginilor inregistrate se va realiza dupa 
data si interval orar. 

 
Sistem de securitate - control acces 

 Acest tip de instalații nu există în dotarea clădirii în prezent. 
 Se propune un subsistem de control acces alcatuit din  filtre de control al accesului in 

spatiile rezervate personalului de specialitate (administrativ, personal tehnic, depozitare, 
etc.): 

1. Intrarea in  spatiile controlate : Punctul de acces va fi controlat unidirectional, 
se va bloca automat in afara orelor de lucru ale zonei (in intervalul stabilit de beneficiar) 
Blocarea va fi interconditionata cu activarea / dezactivarea partitiei alocate (partitia nu se va 
activa daca punctul de acces nu este blocat, pentru a evita alarmele false).  

Cu un timp prestabilit t=15min inainte de ora blocarii automate, o avertizare sonora 
cu mesaj pre-inregistrat insotita cu avertizare luminoasa va preceda blocarea zonei.  

Mesajul va fi repetat dupa un interval de timp de 3 minute.  
Sistemul de control acces nu blocheaza iesirea daca o persoana este detectata in 

zona, blocajul efectuandu-se dupa ce persoana a parasit incinta. 
Dupa un timp prestabilit in functie de politica de securitate a beneficiarului , daca 

situatia persista, dispeceratul va solicita unui echipaj prezentarea la fata locului. 
In oricare din cele doua situatii, evenimentul va fi monitorizat prin jurnalele de  

evenimente si inregistrare video prin sistemul TVCI. 
Sistemul de control al accesului va fi compus din cititoare de proximitate, 

electromagneti fixati in podea pentru blocarea/deblocarea usilor, butoane pentru deblocare 
prevazute in interior. 

Intreaga programare a sistemului precum si monitorizarea acceselor se va face 
software  prin intermediul unei unitati centrale instalata in  Birou Custode – Parter   

 
Sistem de sonorizare ambientala 
Datorită noii destinații pe care Casa Rusănescu o va avea, aceea de muzeu, se 

propune echiparea sa și cu sistem de sonorizare ambientala. 
 Sistemul de sonorizare ambientala asigura acoperirea sonora a zonelor accesibile 

publicului. 
Se va utiliza o consola de mixaj audio care va permite amplificarea semnalului audio, 

precum si utilizarea microfonului. 
Se va asigura o uniformitate a sunetului pe toata suprafata utila a zonelor de acces 

pentru public. (+/- 15dB) 
Cablurile vor fi pozate ingropat in pereti sau elemente de compartimentare, avându-

se în vedere statutul de monument al clădirii .  
Se va asigura legarea la pamant corespunzatoare a tuturor aparatelor si 

dispozitivelor electrice, in conformitate cu prevederile normativelor in vigoare . 
Amplificatorul va fi instalat in rack-ul de curenti slabi sau va fi autonom in cazul in 

care utilizatorul final o solicita. Se vor utiliza 23 difuzoare de 10W/100V/8ohm  
O caracteristica importanta a sistemului audio  este asigurarea intreruperii alimentarii 

acestuia in cazul in care centrala de detectie si semnalizare incendiu emite o alarma de 
inceput de incendiu. 
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Sistem de cablare structurata voce-date 
Reteaua de voce/date actuală, existentă este de tip cablare structurata, cu conexiuni 

individuale spre fiecare post de lucru (de voce-telefon sau date-calculator/ terminal / 
imprimanta). 

Sunt montate elemente de conectica (prize, cablu torsadat, patch-panel-uri, patch-
cord-uri, dulap de montaj) de categoria 6 în conformitate cu cerintele standardelor actuale 
de cablare structurata voce-date. 

Cablurile folosite sunt de tip UTP cat.6 ecranat. 
Fiecare post de lucru este conectat la dulapul de comunicatii(Rack)  instalat în  

spatiul tehnic actual (hol + CT) de la parter. La acest dulap de comunicatie se strâng radial 
toate traseele de date si voce de la prizele duble.  

Alimentarea cu energie electrica a elementelor active (switch-uri, media convertoare) 
se face din tabloul electric securitate (TES) prin itermediul unui UPS.  

Cablurile de comunicatii sunt pozate aparent in patcablu din PVC. Prizele de 
voce/date sunt montate aparent. 

 
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 biroul custode si servere trebuie să fie realizate 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 dulapurile de comunicaţie astfel 
încât să se asigure posibilitatea conectării la reţea a tuturor echipamentelor. 
 Refacerea instalațiilor de voce/date va avea în vedere  pozarea cablajelor ingropat 
in tencuială, astfel incat sa nu deterioreze aspectul estetic al cladirii monument. 

 
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 etaj 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 
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INSTALATII SANITARE 

In conturarea unui punct de vedere cu privire la instalatiile sanitare aferente  
obiectivului de investitie “Casa Casatoriilor”  avem in vedere particularitatea acestei cladiri, 
dat fiind faptul ca intra in categoria cladirilor de patrimoniu. Aceasta particularitate impune o 
nota de specificitate estetica in formularea solutiilor functionale pentru instalatiile sanitare, 
care sa corespunda liniei arhitecturale valoroase. 

Deoarece, nu exista evidente certe cu privire la interventiile facute de beneficiari de-a 
lungul timpului asupra instalatiilor sanitare, in analiza acestora, s-a pornit de la situatia 
existenta in prezent, care este rezultatul, opiniem noi, a ultimei reparatii executate asupra 
cladirii in anul 1999. 

 In urma verificarilor si observatiilor facute pe parcursul vizitei la obiectivul studiat, la 
specialitatea instalatii sanitare s-au constatat urmatoarele: 

Alimentarea cu apă a clădirii se face în prezent de la rețeaua urbană de pe str. Unirii, 
printr-un branșament de OL 40 mm, fără cămin apometru. 

In Casa Casatoriilor exista patru grupuri sanitare, distribuite doua la nivelul parterului 
si doua la etaj. Din punct de vedere functional, toate prezinta abateri grave de la 
standardele de igiena, motiv pentru care, grupurile sanitare necesita o revizuire in proportie 
de 90%.  

In acest sens, instalatiile de apa si canalizare, desi  presupunem ca au fost revizuite, 
partial, aproximativ acum 18 ani, consideram ca nu mai corespund cerintelor minime de 
utilizare, prezentand un grad de uzura avansat, ceea ce determina un risc de avarie pentru 
intreaga clădire. Totodata, fluctuatiile de presiune din reteaua de apa, ce ar putea cauza 
ruperea conductelor sau a robinetilor existenti si  instalatia de canalizare interioara care nu 
mai prezinta nicio siguranta in exploatare, creeaza pericolul aparitiei de inundatii. 

Obiectele sanitare existente prezinta uzura fizica, aflandu-se intr-o stare oarecum 
satisfăcătoare, sunt de factura modestă, neadecvata pretentiilor, stilului si specificului cladirii 
monument.  

La racordarea acestora la instalatiile sanitare s-a optat pentru montarea aparenta a 
conductelor  de apa rece si calda, fara a se tine cont de respectarea laturii estetice  a 
acestei cladiri monument.  

S-a constatat ca traseele initiale au fost anulate fara ca vechile ghene sa fie eliberate, 
aspect de care s-a tinut cont in prezenta documentație privind reabilitarea si modernizarea 
instalatiilor sanitare, abordare care se impune in urma realizarii consolidarii cladirii. 

Se impune refacerea integrală a instalațiilor sanitare, pornind chiar de la 
bransamentul de apa si de  la racordul la canalizarea stradala din str. Unirii, prin 
demontarea vechilor instalatii si montarea altora noi care sa indeplineasca toate conditiile 
necesare unei bune utilizari, cat si revizuirea ansamblului retelei de conducte din punct de 
vedere functional si estetic, coroborat cu propunerile funcționale din prezenta documentație. 

 
Instalația de alimentare cu  apă rece potabilă 

Alimentarea cu apa potabila a imobilului va fi realizata de la reteaua de apa existenta 
pe str. Unirii, printr-un branșament nou . 

Pentru alimentarea cu apa de consum sanitar si implicit a instalatiei de hidranti 
interiori se propune marirea diametrului bransamentului existent din conducta publica de 
apa existenta pe str. Calea Unirii (conform Adresei nr.12885P/13.12.2017 emisa de 
Compania de Apa Oltenia SA, aceasta conducta are un diametru de 300 mm si asigura un 
debit de 70 l/s la o presiune de  3,0 bar). Bransamentul propus va avea diametrul de 63 mm 
( 2”) ce va asigura debitul si presiunea necesara functionarii instalatiei propuse comune 
pentru apa de consum si pentru limitarea si stingerea incendiilor interioare. 

Noul branșament se va executa prin subtraversarea str. Unirii. 
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La limita de proprietate pe trotuar se va amplasa un camin apometru pentru 
contorizarea consumului de apa. 

Din acest camin apometru se va pleca cu circuite separate pentru instalatia de apa 
de consum sanitar si pentru instalatia de hidranti interiori, cu asigurarea posibilitatii de 
inchidere si golire a acestor circuite.  

Conductele exterioare de alimentare cu apa rece propuse pentru consumatorii din 
cladire, se propun din teava de polietilena de inalta densitate PEHD cu diametrul de 63mm 
(Dn=50mm) pentru hidrantii interiori, respectiv 40mm pentru apa menajera. 

Instalația de apă rece se compune din: 
- distribuția pe orizontală montată  îngropat în pereți 
- coloane verticale, inclusiv devierile acestora 
- legături la obiectele sanitare. 

Conductele de distribuție se vor monta după caz, astfel: 
- coloanele verticale în ghene închise, cu posibilitatea vizitării; 
- în șlițuri în pereții din zidărie, legăturile la obiectele sanitare. 

Rețelele interioare de distribuție a apei reci pana la obiectele sanitare se vor executa 
din teavă tip PPR, cu insertie, cu diametre de 40,32,25,20mm  

Consumul de apă rece menajeră anual calculat este de 115.2 mc/an  
S-au prevazut robinete de inchidere, retinere, golire si reglaj, conform schemelor, 

astfel: 
- robinete de inchidere si golire pe ramurile principale, la baza coloanelor si la 

alimentarea grupurilor sanitare la fiecare nivel 
- robinete de inchidere retinere pe conductele de by-pass  și pe legaturile de la 

coloane spre obiectele sanitare 
 
Instalatia interioara de preparare si alimentare cu apa calda menajera 
In prezent apa caldă menajeră este asigurată din centralele termice murale pe gaze 

naturale, amplasate în cele două  încăperi de la parter cu destinația specială (conform plan 
parter arhitectură anexat). 

Prin proiect se propune la renunțarea la acest sistem. 
Pentru asigurarea confortului si conditiilor de igiena la grupurile sanitare, apa calda 

necesara consumului va fi asigurata electric prin intermediul a doua boilere murale cu un 
volum de acumulare de 10l ce se vor monta sub lavoare. 

 
Obiecte sanitare, armaturi si accesorii 

Dotarea cu obiecte sanitare s-a făcut în conformitate cu normele sanitare în vigoare 
(conform STAS 1478), cu cerințele de confort și cu preferințele beneficiarului. 

Procurarea obiectelor sanitare va tine seama de urmatoarele cerinte de echipare : 
- lavoare din portelan sanitar, dotate cu baterii inox, posibil antichizate 
- uscătoare de mâini electrice 
- oglinzi semicristal 
- WC-uri din portelan sanitar montate cu rezervor de apa îngropat 
- suport hartie igienica la fiecare WC. 
- cuier pentru haine cu doua agătățori 

Pentru grupul sanitar aferent persoanelor cu handicap locomotor dotarea cu obiecte 
sanitare s-a facut in conformitate cu cerintele specifice: 

- lavoar special din portelan sanitar, dotat cu baterii inox 
- vas de WC special, din portelan sanitar montat cu rezervor de apa îngropat 
- uscător de mâini electric 
- bara de sustinere cu porthartie adiacenta vasului de WC, 
- bara de sustinere cu portprosop adiacenta lavoarului , 
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- oglinda cu inclinatie reglabila; 
  Grupul sanitar  pentru persoanele cu dizabilități locomotorii va fi prevăzut și cu sistem 

de alarmare specific. 
Montajul obiectelor sanitare se va face conform planselor de instalatii , STAS  1504 si 

NP 051-2001 . 
Montarea obiectelor sanitare se va face numai dupa ce s-au executat lucrarile de  

finisaje. 
Montarea obiectelor sanitare se va face respectand urmatoarele inaltimi de pozare 

(fata de pardoseala finita): 
- 0,49 m pentru vas WC  
- 0,8 m pentru lavoar 
- 0,75 m pentru barele de sustinere 

 
Instalația de canalizare interioară a apelor menajere 

Din cadrul obiectivului se evacuază urmatoarele categorii de ape uzate: 
- ape uzate menajere, provenite din functionarea grupurilor sanitare. 
- ape pluviale de pe invelitoare. 

 Aceste ape uzate nu necesită tratament de preepurare, inainte de a fi deversate in 
reteaua publică. 

Evacuarea apelor uzate menajere este propusă a se realiza la canalizarea stradala 
din str. Calea Unirii, printr-un  camin de racord propus a se monta pe trotuar. 

Pentru canalizarea exterioară s-au propus conducte PVC cu diametrul de 110mm 
care preiau consumurile rezultate din calcul, de 92.2mc/an 

 Colectarea și evacuarea acestora se va face astfel : 
Apele uzate menajere provenite de la obiectele sanitare precum si cele provenite din 

scurgerile accidentale de pe pardoseala grupurilor sanitare se vor evacua gravitational prin 
conducte montate subteran pana la caminul de racord. 

Instalatia de canalizare gravitatională a apelor uzate menajere, este compusă in 
principal din : 

- conductele de legatura ale obiectelor sanitare pana la coloanele verticale de 
canalizare, inclusiv conductele de aerisire secundară, dupa caz. 

- colectoarele orizontale de canalizare 
Instalatia de canalizare menajera va fi prevazuta cu piese de curatire, piese axiale 

pentru preluarea dilatarilor si ancore fixe si mobile, conf. tehnologiilor de montaj de la 
furnizorul tubulaturii. Coloanele de canalizare menajera au fost prevazute in punctul cel mai 
inalt al lor cu un element de capat de tip aerator cu membrana, montat la cca. 1 m deasupra 
pardoselii finite a incaperii. 

Tubulaturile pentru canalizarile menajere se vor monta astfel : 
- in pereti de zidărie sau in plafoane false, legaturile la obiectele sanitare 
- in ghene inchise, cu posibilitatea de vizitare in dreptul piesei de curatire, coloanele 

verticale 
Legaturile de la obiectele sanitare pana la coloane si coloanele s-au prevazut a se 

executa din polipropilena (PP), imbinata cu mufe si garnituri din cauciuc. 
Conductele de canalizare cu curgere gravitationala se vor monta cu pantele indicate 

in proiect, sau in STAS 1795. 
Colectarea apelor accidentale, de pardoseala se va face cu sifoane din PEHD-tr. in 

grupurile sanitare. 
 
           Instalatia de canalizare a apelor pluviale 
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         Apele pluviale provenite de pe șarpanta, sunt evacuate gravitational printr-un sistem 
separat de celelalte categorii de ape uzate, în prezent, soluție care se menține și prin 
prezenta documentație.   

Instalatia se compune din: 
- jgheaburi colectoare, pe tot conturul acoperișului, cu secțiunea de 15cm.  
- burlane rotunde, pentru canalizarea apelor la teren, cu diametrul  de 10cm. 
Aceste jgheaburi și burlane se vor reconstitui din tablă de titan-zinc. 
Se precizează faptul că amplasarea clădirii chiar la trotuarul str. Unirii și bdului Știrbei 

Vodă, precum și configurația originală a acoperișului cu pante multiple, pe cele trei fațade 
vest,sud și est, fac imposibilă respectarea condițiilor din regulamentul local de urbanism, 
privind scurgerea apelor pluviale în incinta clădirii. În plus ținând cont de statutul clădirii de 
monument și prevederile legii 422/ 2001 privind protejarea monumentelor istorice, nu este 
permisă modificarea configurației, imaginii imobilului protejat. Astfel că se păstrează pozițiile 
burlanelor, refăcându-se din material conform originalelor. 

 
        Instalatia de stingere incendiu cu hidranti interiori  
   Conform P118/2-2013 art. 4.1.  echiparea tehnică a clădirilor, compartimentelor de 

incendiu, spaţiilor, cu hidranţi de incendiu interiori, se realizează la cladiri închise de 
importanta exceptionala si deosebita (categoriile A si B de importanta). 

In acest caz , rezulta cf. anexei 3 din P118/2-2013, pentru cladiri de cultura cu un 
volum sub 5.000 m3  că trebuie asigurat 1 jet , debitul de calcul al instalatiei fiind de 2,1 l/s. 

Debitul necesar a fi asigurat este de 2,1 l/s iar timpul de functionare al instalatiei este 
de 60 minute (cf. art. 4.35 din  P118/2-2013 pentru cladiri de importanta exceptionala sau 
deosebita) . 

Alimentarea hidranților interiori se va realiza din căminul de branșament propus , cu 
apometru, amplasat pe trotuarul str. Unirii, printr-o conductă separată de cea care asigură 
alimentarea cu apa rece menajeră. Această conductă de alimentarea a hidranților interiori 
va avea diametrul de 63mm si va asigura debitul de 2,1 l/sec, presiunea de 2,2 bar și regim 
de alimentare continuu. Conform Adresei nr.12885P/13.12.2017 emisa de Compania de 
Apa Oltenia SA, conducta stradală de pe str.Unirii din care se va alimenta imobilul studiat, 
are un diametru de 300 mm si asigura un debit de 70 l/s la o presiune de  3,0 bar în regim 
continuu, acoperitor pentru necesități. 

 Conform art. 4.12. din P118/2-2013, hidranţii de incendiu interiori se vor monta 
îngropat în zidărie, marcându-se corespunzător. Standardele de referinţă sunt ISO 
3864/1,2, 3, 4 şi ISO 7010. In acest caz cei doi hidranti interiori propusi se vor monta in nise 
inzidite. 

 Conform P118/2-2013  art. 4.13. în lipsa iluminatului normal, identificarea hidranţilor 
trebuie să se facă prin iluminat de securitate pentru marcarea hidranţilor interiori. Deasupra 
fiecarui hidrant interior se va prevedea cate un corp de iluminat de securitate tip CISA 
(luminobloc) in conditiile cerute de I7/2011. 

 Conform P118/2-2013  art. 4.14. robinetul hidrantului de incendiu, împreună cu 
echipamentul de serviciu format din furtun, tamburul cu suportul său şi dispozitivele de 
refulare a apei, se montează într-o cutie specială, amplasată în nişă sau firidă în zidărie, la 
înălţimea de 0,80 m . . . 1,50 m de la pardoseală. In aces caz robinetii hidrantilor au fost 
prevazuti la 1,40 m deasupra pardoselii finite. 

Conform P118/2-2013  art. 4.16. hidranţii de incendiu interiori se echipează cu 
furtunuri semirigide sau cu furtunuri plate şi cu ţevi de refulare universale montate la 
extremităţile furtunurilor pentru a forma, dirija şi controla jetul de apă (standarde de referinţă 
SR EN 671-1 sau SR EN 671-2).  In acest caz au fost prevazuti hidranti interiori cu furtun 
plat. 
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 Lungimea furtunului plat trebuie să fie de maxim 20 m,  conform P118/2-2013  
art.  4.18. (2) . 

 Conform P118/2-2013  art. 4.19. țeava de refulare universală trebuie să permită 
următoarele poziţii de reglare: închidere şi jet pulverizat şi/sau jet compact. Când jetul 
pulverizat şi jetul compact sunt condiţionate, se recomandă să se poziţioneze jetul pulverizat 
între poziţia de închidere şi poziţia jetului compact.  

 Ţeava de refulare universală este prevăzută cu un robinet de închidere a alimentării 
cu apă conform P118/2-2013 art. 4.20. robinetul de închidere trebuie să fie cu supapă sau 
de alt tip cu deschidere lentă. Robinetul trebuie să se închidă prin acţionarea unei roţi de 
manevră în sens orar, iar sensul de deschidere trebuie marcat.  

Conform P118/2-2013  art.   4.22. suportul de furtun plat pentru hidrantul interior de 
incendiu, poate fi: cu tambur, cu furtun pliat in două sau cu furtun bobinat.  In acest caz au 
fost prevazuti hidranti cu tambur. 

 Tamburul este prevăzut să se  rotească în jurul axei sale în aşa fel încât să permită 
desfăşurarea liberă a furtunului. Tamburul va avea diametrul minim de 70 mm, cu o fantă 
largă de cel puţin 20 mm în care se aşează cuta mediană din lungul furtunului.  

 Conform P118/2-2013  art.   4.23. (1)cutiile hidrantilor interiori trebuie prevăzute cu o 
uşă şi pot fi echipate cu o încuietoare. Cutiile care pot fi închise, trebuie prevăzute cu un 
dispozitiv de deschidere în caz de urgenţă care să fie protejat cu ajutorul unui material 
transparent, care să poată fi spart cu uşurinţă. Robinetul de închidere cu supapă înşurubat 
până la capăt, trebuie poziţionat astfel încât să permită rămânerea a cel puţin 35 mm spaţiu 
liber în jurul diametrului exterior a roţii de manevră.  

(2) Dacă dispozitivul de deschidere în caz de urgenţă este protejat printr-un geam 
frontal, acesta trebuie să poată fi spart cu uşurinţă, fără a exista riscul de a lăsa bucăţi sau 
corpuri ascuţite care să poată provoca rănirea celor care acţionează dispozitivul de 
deschidere în caz de urgenţă. Vor fi prevazute ciocanele de spart geamul. 

(3) Uşile cutiilor trebuie să se deschidă cu minimum 1700 pentru a permite furtunului 
să fie mişcat liber în toate direcţiile.  

Conform P118/2-2013  art.   4.26. în reţelele instalaţiilor interioare de apă pentru 
incendiu, separate sau comune, se folosesc numai conducte metalice.  Nu sunt admise 
conducte din materiale plastice.  

In acest caz a fost prevazuta teava din otel zincat cu diametru de 2” conductele de 
distributie  si respectiv legaturile la fiecare hidrant in parte. 

 Intrucat in acest caz nu sunt mai mult de 8 hidranti interiori pe nivel (fiind prevazut 
cate un hidrant la fiecare nivel) reteaua de distributie nu a fost prevazuta inelara ci 
ramificata. 

Hidrantii vor fi semnalizati cu lampi alimentate din sistemul de siguranta, conf. Proiect 
electrice. 

 
Dimensionarea instalaţiilor cu hidranţi de incendiu interiori : 

            Conform P118/2-2013  art.   4.35. litera b)  timpul teoretic de funcţionare a instalaţiei 
de hidranţi interiori este de  60 minute;  
    Numărul de hidranţi de incendiu interiori se determină conform P118/2-2013  art.    
4.36.,  ţinând seama de numărul de jeturi în funcţiune simultană care trebuie să atingă 
fiecare punct combustibil din interiorul clădirii (fiecare produs care poate să ardă) şi de 
lungimea furtunului hidrantului, iar jeturile simultane, trebuie obţinute de la hidranţii de 
incendiu situaţi pe acelaşi palier şi în acelaşi compartiment de incendiu al clădirii.  

Debitele minime ale jetului compact şi pulverizat pentru hidranţi de incendiu interiori, 
echipaţi cu furtunuri plate (SR EN 671-2) conform anexei 5, se calculeaza cu formula Q = K 
√(10 · P) unde: 

- diametrul duzei de refulare sau diametrul echivalent, (mm) 13 mm 
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- presiune minima 0,22 Mpa ( 2,2 bar) 
- k=85 

Se obtine pentru fiecare hidrant Q=126,07 l/min > minimumul impus de 126 l/min.  
 
INSTALATII TERMOVENTILATII 
In prezent, in cladire sunt existente doua spatii amenajate in care sunt montate 4 

cazane murale, cu functionare pe gaze naturale, cazane care asigura incalzirea si prepararea 
apei calde menajere. Conducta de alimentare cu gaze a centralelor termice de la branșament 
la acestea, este pozată aparent pe clădirea monument, pe fațada de vest. 

In primul spatiu, situat intre axele F-G si 1-2, functioneaza 2 cazane murale pe gaze 
naturale, tiraj fortat si camera etansa de ardere, fiecare cu capacitatea de 28kW,cazanele 
avand o vechime de cca. 15 ani.  

Aceste cazane asigura incalzirea a jumatate de imobil. Incalzirea se realizeaza cu 
corpuri statice  -  radiatoare, montate in mare majoritate la parapetul ferestrelor. Sistemul de 
distributie a agentului termic este realizat din conducte de cupru, montate aparent , la plinta, in 
plasa verticala si este o distributie bitubulara, inferioara, ramificata, telescopica.  

Preluarea surplusului de volum a apei din instalatia de incalzire se face printr-un vas de 
expansiune inchis, cu membrana si gaz inert, presiunea nominala fiind de 6 bari.  

Protectia la suprapresiune a instalatiei de incalzire se face cu supape de  siguranta- 
incluse pe fiecare cazan.  

Pe circuitul de incalzire este prevazuta  o singura pompa de circulatie cu montaj "in line" 
pe conducta de ducere agent termic. Pe racordul de apa sunt  prevazute filtre de apa, cu 
filtrare grosiera, fina (cu cartus filtrant), incadrate de catre manometre pentru urmarirea 
gradului de colmatare. 

In al doilea spatiu, hol si centrala termica, situat intre axele A-B  si 3-5, functioneaza tot 
2 cazane murale, pe gaze naturale, cu tiraj fortat si camera etansa de ardere, fiecare cu 
capacitatea  de 28kW, cazanele fiind montate odata cu cele din centrala termica dintre axele 
1-2, iar principiul de rezolvare a instalatiei de incalzire fiind similar cu cel de la cealalta 
centrala. 

Aceste cazane asigura incalzirea a celei de a doua jumatati de imobil. Incalzirea se 
realizeaza tot cu corpuri statice - radiatoare, montate in mare majoritate la parapetul 
ferestrelor.  

Sistemul de distributie a agentului termic este realizat tot din conducte de cupru, 
montate aparent, la plinta, in plasa verticala si este o distributie bitubulara, inferioara, 
ramificata, telescopica.  

Preluarea surplusului de volum a apei din instalatia de incalzire se face printr-un vas de 
expansiune inchis, cu membrana si gaz inert, presiunea nominala fiind de 6 bari. Protectia la 
suprapresiune a instalatiei de incalzire se face cu supape de  siguranta- incluse pe fiecare 
cazan.  

Pe circuitul de incalzire este prevazuta o singura pompa de circulatie cu montaj "in line" 
pe conducta de ducere agent termic. Pe racordul de apa sunt prevazute filtre de apa, cu 
filtrare grosiera, fina (cu cartus filtrant), incadrate de catre manometre pentru urmarirea 
gradului de colmatare. 

Centralele termice existente sunt racordate la reteaua de gaze naturale, bransamentul 
fiind pozat pe soclul cladirii, in curte, spre B-dul Stirbei Voda. 

Pentru racierea spatiilor s-au prevazut aparate de aer conditionat, compuse din 
unitate interioara de racire , unitate exterioara – montate pe fatada si kit de legatura. 

Prin prezenta documentație se propune renunțarea la sistemul de încălzire cu 
centrale termice murale pe gaze naturale, precum și la sistemul de ventilare cu unități 
independente tip Split, deoarece atât conductele de gaze, cât și unitățile exterioare ale 
aparatelor de ventilație sunt pozate aparent pe fațadele clădirii monument, fiind în 
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contradicție cu statutul de monument al imobilului. În același timp, prin această modificare 
de soluție, se eliberează două spații din componența clădirii care în prezent sunt destinate 
centralelor termice, unul dintre ele ( de la fațada sudică, spre bdul Știrbei Vodă) putând să 
intre astfel în structura activităților muzeale, iar cel de al doilea, de pe latura de nord și vest, 
devenind spațiu cu funcțiuni auxiliare, tehnice, pentru categorii de instalații noi propuse. 

Pentru solutia de realizare a incalzirii si racirii spatiului, se propune utilizarea unui 
sistem cu pompe de caldura, fiind un sistem compact, ecologic si eficient din punct de 
vedere energetic.  

Precizăm că prin optarea pentru soluția de alimentare a clădirii cu pompe de căldură 
se  respectă astfel și prevederile legii 372/2005 cu completarile si moficarile ulterioare 
privind  cladirile de interes si utilitate publica, care vor fi cladiri al caror consum de energie 
din surse conventionale este aproape egal cu zero.    

Pompele de caldura, ca surse termice regenerabile, vor avea o contribuţie decisiva la 
realizarea acestor obiective deoarece: 

- au o eficienţa energetica cu 60% mai mare decat a sistemelor de ardere 
tradiţionale; 

- nu emit CO2 la locul de instalare; 
- utilizeaza energia regenerabila din aer; 
- pompa de caldura este o maşina electrica care se bazeaza pe ciclul 

termodinamic al fluidului refrigerant, transferand caldura de la un mediu de 
joasa temperatura spre unul de temperatura mai ridicata. 

In practica, energia termica gratuita este prezenta in aer in cantitaţi nelimitate şi este 
folosita pentru a incalzi cladirile. Energia electrica care alimenteaza pompa de caldura este 
folosita doar pentru acţionarea compresorului și a altor dispozitive auxiliare. 

 In vederea respectarii cerintelor fundamentale de economie de energie si respectiv 
de dezvoltare sustenabila, pentru acest imobil au fost prevazute: 

- 2 pompe de caldura aer/aer ce vor asigura incalzirea si climatizarea cladirii in 
regim de instalatie VRV 

Aceste pompe de căldură sunt propuse a se amplasa în incinta clădirii, la limita 
proprietății, pe latura de nord, către vest. Pompele propuse sunt de tip RYYQ24T pentru 
parter și RYYQ30T pentru etaj și vor avea următoarele capacități de răcire: 

- cea  care alimentează parterul, cu capacitatea totala de racire Qr=63.8 kW si 
Qi=43.6kW 

- cea  care alimentează etajul, cu capacitatea totala de racire Qr=74.8 kW si 
Qi=51.6kW 

De la aceste pompe se vor realiza 2 circuite independente pentru fiecare nivel al 
cladirii ( parter si respectiv etaj), circuite realizate îngropat prin curte, din conducte  de CU 
preizolat , cu diametrele de 5/8’’x11/2’’ si 3/4’’x11/2’’. 

Aceste circuite intră în clădire pe lângă treptele de acces în clădire din curte, și ajung 
la cele două cutii de distribuție cu dimensiunile de 100/50cm amplasate una la parter, 
îngropată în peretele holului din axul D și cea de a doua la etaj, în peretele din axul D, între 
axele 3-4. 

De la aceste cutii de distribuție vor pleca conductele de alimentare pentru fiecare  
unitate interioară de tip VRV, montate în șapă. Trecerile dintr-o încăpere în alta se vor 
realiza prin zona ușilor. Se menționează că prin proiect se propune desfacerea pardoselilor 
actuale atât la parter cât și la etaj, din considerente structurale, de verificare și consolidare a 
planseelor, ceea ce va permite realizarea distribuției conductelor, în șapă. 

In fiecare incapere se vor prevedea  unitati interioare de tip VRV pozitionate, la 
parapetul ferestrelor, unitati interioare ce vor fi racordate la pompele de caldura aer/aer 
propuse - realizand astfel incalzirea si climatizarea incaperilor.  

Unitățile interioare de tip VRV vor fi dimensionate și vor avea capacități de încălzire și 
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răcire, conform calculelor, fiind prezentate mai jos. 
Mentionam ca sistemul cu pompe de căldură propus este cel mai eficient d.p.d.v. 

tehnico-economic, avand si avantajele unei estetici deosebite si al sigurantei in exploatare. 
Acest sistem va elimina soluția actuală de încălzire cu centrale termice pe gaze, a 

căror conducte de alimentare și branșament de gaze sunt pozate pe fațada vestică a clădirii, 
precum și numeroasele unități exterioare ale aparatelor tip Split, de ventilare, montate pe 
fațadele monumentului, având un impact negativ asupra percepției acestuia, asupra 
substanței originale a fațadelor. 

 
Calculul necesarului de caldura pentru compensarea pierderilor de caldura prin 

elementele de constructie 
Calculul necesarului pentru incalzirea incaperilor a fost efectuat conform SR 1907/97, 

rezultând : 
- la parter: 75 kw 
- la etaj : 93,5 kw 

 
Acesta s-a realizat tinand cont de: 

- structura elementelor anvelopei cladirii 
- elementele mobile ( usi si ferestre ) 
- grosimea elementelor structurale 
- aerul infiltrat prin neetanseitati 
- aerul infiltrat prin usile de acces in cladire 
- aporturile de caldura de la persoane si aparate electrice 

 
Alegerea si dimensionarea corpurilor de incalzire  

Pentru incalzirea spatiilor utile din cladirea  proiectata au fost alese unitati interne 
VRV, tinand cont de urmatoarele criterii tehnico-economice: 

- nivelul de confort termic necesar 
- randamentul termic ridicat al acestora 
- inertie termica redusa ce permite automatizarea sistemului de 

incalzire/climatizare 
- durata de viata si rezistenta in timp foarte ridicate  
- greutate si spatiu ocupat reduse in raport cu puterea termica dezvoltata 
- design functional si armonios 

Au rezultat un număr de 21 unități interne amplasate astfel: 
- la parter, pe încăperi: 

• windfang:      -  
• hol:       tip 40P 
• sas:       -  
• birou custode:      tip 20P  
• sală dedicată unei personalități craiovene: tip 32P  
• sala expoziții periodice:    tip 20P  
• sala expoziții periodice:    tip 40P  
• sala expoziții evenimente culturale:  tip 40P  
• sala expoziții evenimente culturale : tip 40P  
• depozit:       - 
• hol:        -  
• sas        -  
• coridor      tip 20P 
• grup sanitar femei     -  
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• grup sanitar bărbați     -  
• magazie      -  
• spațiu info pliante foto, albume   tip 40P  
• spațiu auxiliar     -   

- la etaj,  pe încăperi:... 
• hol și casa scarii      tip 40P  
• sală expoziție     tip 32P  
• sală expoziție     tip 40P  
• sală expoziție     tip 40P 
• sală expoziți       tip 20P 
• sală expoziție                 2 x tip 40P  
• sală multifuncțională      2 x tip 63P 
• grup sanitar persoane cu disabilități            - 
• grup sanitar bărbați     -  
• hol și scară acces pod    -  
• sală expoziție     tip 50P  

Unitățile interne propuse au urmatoarele caracteristici: 
- tip 20p           Qr =1,9 kw; Qi = 2,6 kw ; Da = 117 l /s 
- tip 32p Qr =3,1 kw; Qi = 4,2 kw ; Da = 133 l /s 
- tip 40p           Qr =3,9 kw; Qi = 5,0 kw ; Da = 183 l /s 
- tip 50p           Qr =4,8 kw; Qi = 6,3 kw ; Da = 233 l /s 
- tip 63p  Qr =6,1 kw; Qi = 8,0 kw ; Da = 267 l /s 

 
 Alegerea si dimensionarea distributiei agentului termic 
Distributia aleasa pentru agentul termic va fi dupa cum urmeaza: 

- la unitatile interne de tip VRV agentul termic utilizat este freonul   
Conductele de distribuție interioară a agentului termic pana la aparatele interioare vor 

fi cu diametre de 1/4”,3/8”,1/2”,3/4” la parter și etaj. 
Sistemul permite un montaj usor, o estetica deosebita (neexistand conducte 

aparente) si o exploatare in conditii deosebit de avantajoase. 
Premise de proiectare: 
– cladire plasata in localitate 
– zona eoliana III 
– zona climatica II cu te= -150C iarna si te=+350C vara 
– temperaturile interioare dupa destinatia incaperilor, conform SR 1907/2-97 
– rezistentele termice ale elementelor de constructie s-au calculat conform 

prevederilor STAS 6472/3-89 luandu-se in consideratie structurile indicate in 
planurile de arhitectura. 
 

c) analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de 
schimbări climatice ce pot afecta investiţia; 

Construcția analizată a fost verificată prin calcule, la mișcări seismice de gradul 
corespunzător zonei, la acțiunea vântului, a apei și a încărcării din zăpasă asupra 
elementelor de construcții, în cadrul expertizei tehnice elaborate. 
 

   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 s-au identificat situri arheologice pe amplasament si nu exista documente in acest 
sens dar, in ceea ce priveste interferentele cu monumente istorice de arhitectura in 
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vecinatatea imobilului studiat, putem preciza ca cladirea "Casa Rusanescu" este intr-un 
areal cu numeroase monumente istorice - Centrul istoric al Municipiului Craiova. 

Din lista lunga de monumente istorice din zona centrala, s-au mentionat cele situate 
in arealul a 100m fata de "Casa Rusanescu", la pct. 3.1.g). 

 
   e) caracteristicile tehnice şi parametrii specifici investiţiei rezultate în urma realizării 
lucrărilor de intervenţie. 

Date tehnice ale investiției: 
S teren    = 580,00 mp 
Regim de înalțime   - P+1 
AC totala    = 384,00 mp 
ADC totala    = 768,00 mp 
S platforma pietonala  = 196,00 mp 
POT existent / propus  =  66,21 % 
CUT existent / propus  =    1,32 

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

Conform informațiilor primite de la Municipiul Craiova, consumurile de utilitati pe anul 
2016 / 2017 au fost: 

 2016 (ian. - dec.) 2017 (ian. -oct.) 
energie termica (gaze naturale) 33.562 kW 118.572 kW 
energie electrica 9.556 kW 12.866 kW 
apa 339 mc 300 mc 

 
Estimarea consumurilor de utilităţi după realizarea investiției 

 consum anual 
energie termica (gaze naturale) 0 
energie electrica 30.000 kW 
apa 115,20 mc 

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

Durata estimată de realizare a investiției este de 24 luni. 
Graficul de realizare a investiției, detaliat pe etape principale, este anexat la 

documentație. 
 

5.4.  Costurile estimative ale investiţiei: 
   - costurile estimate pentru realizarea investiţiei, cu luarea în considerare a costurilor unor investiţii similare; 

 Valoare fara TVA Valoare cu TVA 19% 
   Lei Lei 

Total investiție 7.466.178,47 8.874.813,68 
din care C+M: 4.573.541,34 5.442.514,19 

 
   - costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/amortizare a investiţiei. 

- Lucrari de intretinere și reparatii curente se vor face anual, pe categorii de lucrări, în 
funcție de necesități. 

- Lucrari de reparatii capitale se vor face conform duratelor normate și gradului de 
uzură fizică și morală a lucrărilor. 

 
5.5.  Sustenabilitatea realizării investiţiei: 
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a) impactul social şi cultural; 
În prezent, un rol important pentru creștere economică și prosperitate o are și 

implementarea principiului punerii in valoare a patrimoniului construit istoric si arhitectural al 
Municipiului. 

In acest fel, creste gradul de atractivitate al orasului pentru cetatenii proprii si pentru 
turisti, contribuindu-se la cresterea veniturilor din activitatile culturale, de valorificare a 
memoriei personalitatilor stiintifice, culturale, artistice, care s-au nascut, au trait, au studiat 
si, unii dintre, si-au desfasurat activitatea in Craiova. 

Spatiile muzeale care aduc in memoria colectiva elemente valoroase, artistice, 
culturale din diverse domenii, aduc o contributie importanta la pastrarea si dezvoltarea vietii 
culturale si, nu in ultimul rand, la constientizarea cetatenilor urbei privind valorile pe care 
aceasta le are. 

Este o forma prin care se atinge si un deziderat privind îmbunătățirea performanțelor 
educaționale, abilităților și competențelor tinerilor si maturilor, prin constientizarea 
prestigiului pe care competentele in domeniul stiintific si artistic le pot aduce in viata 
oamenilor. 

Totodata, prin realizarea investitiei si amenajarea acestui muzeu al personalitatilor 
craiovene, se creeaza si noi locuri de munca si acest obiectiv restaurat se adauga la 
investitiile realizate in centrul istoric, care sunt un impact major. 

 
b) estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei:  

- în faza de realizare: 50 salariați ai firmei de execuție a lucrărilor 
- în faza de operare: 7 angajati: 1 IT-ist, 1 pers. tehnic, 3 consilieri de specialitate, 1 
custode muzeu, 1 ingrijitor 

 
c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a 
siturilor protejate, după caz. 

Investiția propusă nu afectează factorii de mediu datorită măsurilor propuse prin 
proiect:  

- S-a renuntat la sistemul de incalzire cu centrale termice pe gaze  
 - Pe coloana de scurgere de la bucătărie Dn=110 mm, se va intercala un separator 

de grăsimi (SG), cu un debit maxim de 2l/sec. Astfel, apele uzate evacuate din clădire vor 
îndeplini condițiile impuse de normativele în vigoare NTPA 001/2002, de evacuare la 
canalizarea publică a localităților 

- Deșeurile menajere vor fi colectate în containere speciale, amplasate pe platforma 
de gunoi propusă și vor fi evacuate de seviciul de salubritate orășenesc. 
 

5.6.  Analiza financiară şi economică aferentă realizării lucrărilor de intervenţie 
este anexată la documentație și cuprinde: 

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

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

c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară; 
d) analiza economică; analiza cost-eficacitate; 
e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor. 

 
 

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

financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor 
Se propun două variante de intervenție și anume: 
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- Varianta I minimală (recomandată)  - în care se aplică soluția I minimală din 
Expertiza tehnică și anume prin realizarea unor centuri alcatuite din tiranți 
metalici introduși în canale perforate, amplasate la jumătatea  grosimii 
zidurilor, pe ambele direcții și distribuiți corespunzator pe verticală (min.3 
randuri și anume: la cota zero, imediat sub planșeul peste parter și imediat sub 
planșeul peste etaj), consolidarea calcanului de pe limita de proprietate 
nordică la parter și pod cu tencuială armată și a zidăriei perimetrale din pod, 
consolidarea planșeului peste etaj , consolidări ale luminatoarelor, reparații 
sau înlocuiri ale elementelor de lemn ale șarpantei, înlocuirea învelitoarei și 
elementelor sale componente cu tablă  titan -zinc. 

Costurile aferente acestei solutii sunt mai mici, iar clădirea obține o asigurarea 
structurală bună, ținând cont și de faptul că în cei peste 125 ani de când funcționează, în 
condițiile unei exploatări deloc prietenoase și supunerii la un număr semnificativ de 
cutremure devastatoare, această structură nu prezintă fisuri la intersecțiile zidurilor ,între 
ziduri și planșee, la parapeți, în câmpul zidăriilor, cu excepția calcanului din pod unde se 
identifică fisuri. 

In această variantă se realizează intervenții de consolidare care aduc clădirea în clasa 
de risc seismic RsIII, fiind satisfacute astfel conditiile unei structuri proiectate pentru un 
cutremur cu acceleratia maxima ag > 0,70g, asociata constructiilor  care sub efectul 
cutremurului de proiectare pot prezenta degradari structurale  care nu afecteaza 
semnificativ siguranta structurala dar la care degradarile elementelor nestructurale pot fi 
importante.  

- Varianta a II-a maximală- în care se aplică soluția II din Expertiza tehnică și  
anume pe lângă consolidarea structurii de rezistența din varianta I de 
consolidare se mai execută și consolidarea cu tencuială armată a celorlalți 3 
pereți perimetrali de la parter, înlocuirea fundațiilor din cărămidă cu fundații din 
beton simplu, pe  principiul subzidirilor pe tronsoane intercalate,consolidarea 
planșeului de peste parter și realizarea unei suprabetonări de maxim 7 cm 
grosime. 

In această variantă se realizează intervenții de consolidare care aduc clădirea tot în 
clasa de risc seismic RsIII,  dar se îmbunătățesc condițiile de alcătuire seismică, gradul de 
afectare structurala din  actiune seismica, gradul nominal de asigurare la seism, sunt 
imbunatatite si eliminate mare parte din vulnerabilitatile constructiei, se mareste durata de 
viata a constructiei peste 40 de ani , perioada in care  sub efectul cutremurului de proiectare 
structura  poate prezenta degradari care nu afecteaza semnificativ siguranta structurala si 
implicit degradarile elementelor nestructurale vor fi mult diminuate.  

Așa cum s-a menționat, soluțiile de refacere a tuturor instalațiilor sunt la fel în ambele 
variante de consolidare a structurii. 

Ținând cont de faptul că costurile și efortul de execuție cresc considerabil Beneficiarul 
și proiectantul general au stabilit ca soluție de consolidare varianta I minimală 
(recomandată). 

 
6.2.  Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optime, recomandate 
Proiectantul a selectat ca fiind optim scenariul în care investiția se va executa în 

varianta I de intervenție (varianta recomandată). 
Astfel, se asigură siguranța structurală a clădirii sub efectul cutremurului de 

proiectare prin măsurile de consolidare propuse în soluția a II-a maximală din Expertiza 
tehnică, precum și reducerea facturii de energie prin izolarea termică a planșeului sub pod și 
pereților exteriori, măsuri propuse de soluția a II-a de intervenție din Auditul energetic. 

 
6.3.  Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei: 
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     a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, 
cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general; 

 Valoare fara TVA 19% 
(Lei) 

Valoare cu TVA 
(Lei) 

Valoarea totală  
a obiectivului de investiţii 7.466.178,47 8.874.813,68 

din care construcţii-montaj (C+M) 4.573.541,34 5.442.514,19 
 
     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; 

- AC corp  = 384,00 mp 
- ADC corp  = 768,00  mp 

 
     c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie 
de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; 

În urma estimării costului intervențiilor propuse, conform devizului general, luând în 
considerare costurile unor investiţii similare, a rezultat un cost C+I de 5.401,29/mp  
suprafață desfășurată, cost ce nu se încadrează în prevederile HG nr.363/2010 cu 
modificările ulterioare, privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii 
finanţate din fonduri publice. 

Precizam ca documentația s-a întocmit cu respectarea prevederilor Dispoziției nr. 
400/VN/03.11.2015 și a Dispoziției nr. 5596/VN/01.08.2007 pentru completarea Dispoziției 
nr. 4300/VN/03.11.2005 elaborate de Ministerul Culturii și a normelor de lucru în domeniul 
restaurării clădirilor monument. 

S-au folosit preturi unitare pentru anumite categorii de lucrari, conform norme locale 
care nu se regasesc in indicatorii de deviz utilizati la lucrari de investitii curente. 

 
d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. 

Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii este de 24 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 

Proiectul de consolidare, restaurare și dotare a Casei Rusanescu este elaborat în 
conformitate cu prevederile legilor, hotărârilor, şi standardelor de stat privind organizarea, 
tehnologiile şi calitatea construcţiilor din România, precum și cu reglementările specifice 
funcţiunii de muzeu. 
 
    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 

Lucrarile eligibile, descrise în prezenta documentație vor fi finantate din fonduri 
europene și cele neeligibile prin contribuția beneficiarului. 
 

7. Urbanism, acorduri şi avize conforme 
7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire - Certificatul 

de urbanism nr. 2187 / 19.10.2017 - anexat 
7.2. Studiu topografic vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - 

documentatia s-a intocmit pe suportul cadastral avizat de OPCI Dolj 
7.3. Extras de carte funciară - anexat 
7.4. Avize privind asigurarea utilităţilor - anexate: aviz gaze naturale 
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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 

7.6. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, care pot condiţiona soluţiile tehnice, 
precum: 

a) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată 
pentru creşterea performanţei energetice - se prevad pompe de caldura sistem 
aer/aer conform proiectului, pentru incalzirea si racirea spatiilor 
b) studiu de trafic şi studiu de circulaţie - nu este cazul 
c) raport de diagnostic arheologic, în cazul intervenţiilor în situri arheologice - nu este 
cazul 
d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice - s-a elaborat Studiul istoric pe 
baza caruia s-a obtinut avizul Comisiei zonale de monumente istorice 
e) studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei - s-a intocmit 
Studiu pentru evaluarea componentelor artistice de catre firma DANART SRL. 

 
B. PIESE DESENATE 

Piesele desenate care fac parte din documentație sunt conform borderoului. 
 
 
 
 

   Data: 
15.12.2017 

Proiectant general,  
GETRIX SA CRAIOVA 

 
Director general, 

Arh.Dipl. MARIANA TRIF 
 
 
 
 

Sef proiect, Expert MCC,  
Arh. IULIAN CAMUI 
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