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MUNICIPIULUI CRAIOVA

                                                                                                    PROIECT
               

privind aprobarea e Avizare a 
pentru obiectivul de „

restaurare Biserica din lemn din i”

30.07.2015;
           Având în vedere raportul nr.103654/2015

prin care se propune aprobarea 
Avizare
Biserica din lemn din i” ;
          În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr.273/2006 privind 

de  Guvern nr.28/2008, 

tehnico-
;

În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.2 lit.e, art.61 alin.2  

Art.1.             

lemn din i”– varianta ,
tehnico – economici:

(INV), inclusiv TVA (mii lei): 315.599 lei
                                               

din care
- , inclusiv TVA               240.060 lei
                                                               
Durata de realizare:                                        6 luni
(1 euro=4,4495 lei)

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

vor aduce 

AVIZAT,
PRIMAR, PT.SECRETAR,

Lia – Ovidiu MISCHIANU
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Municipiul Craiova

Nr. 103654 /2015
Primar,

RAPORT

privind   aprobarea  expertizei tehnice si documentatiei de avizare a lucrarilor de 

„Relocare si restaurare Biserica din lemn din Pojogeni Din Vai” 

Amplasamentul: catunul Din Vai, satul Pojogeni, orasul Targu Carbunesti, judetul Gorj

Situatia existenta
Biserica din lemn din catunul Din Vai, satul Pojogeni, orasul Targu Carbunesti, judetul Gorj, 

nu este monument istoric, desi intruneste conditiile istorico-arhitecturale pentru a fi clasata ca 
monument istoric, avand hramul Sfantul Mare Mucenic Gheorghe.

Biserica a fost ridicata in anul 1790, dupa afirmatiile localnicilor, pe un alt amplasament 
(mai spre apus), ulterior fiind mutata pe locul actual, in cimitirul satului, fiind construita din lemn 
de stejar, la origine, ulterior fiind refacute anumite elemente din lemn de brad. Dimensiunile acestui 
edificiu sunt de 11,98 m lungime, iar latimea este de 4,31 m.

Necesitate si oportunitate
Un grad avansat de uzura il prezinta pardoselile si elevatia din piatra, datorita tasarii inegale

a acesteia. La acestea se adauga degradarea partiala a talpilor si a capriorilor.
Pana in prezent obiectul lucrarilor de intretinere a constat in refacerea periodica a invelitorii, 

pentru a impiedica patrunderea precipitatiilor, in rest, dupa dezafectare, biserica fiind utilizata ca 
spatiu de depozitare.

Utilizarea intr-o forma viabila a imobilului – conditie a supravietuirii acestuia -, a impus 
luarea unor decizii radicale pentru salvarea acestuia.

In acest sens, Arhiepiscopia Craiovei (proprietarul) a luat decizia stramutarii acestuia pe un 
alt amplasament nou, unde acesta sa-si dovedeasca utilitatea, in stransa relatie cu pastrarea 
caracterul de ubnicitate a monumentului.

In aceste conditii, stramutarea (relocarea) si restaurarea in cauza ar consta in depistarea si 
consemnarea degradarilor survenite in decursul vremurilor cat si a interventiilor neautorizate si 
efectuarea unor ample lucrari de refacerea pardoselilor si a invelitorii din sita, redandu-i astfel 
forma originala in stransa relatie cu statutul obiectivului. 

Biserica va fi stramutata in municipiul Craiova, in incinta Spitalului Clinic Victor Babes, 
strada Calea Bucuresti nr.66.

DESCRIEREA INVESTITIEI
Se propune spre realizare cerinta exprimata de beneficiar (stramutare), insotita de lucrarile 

pentru stabilirea caracteristicilor terenului de fundare pentru noul amplasament. In urma stramutarii 
constructia se va incadra in aceeasi clasa RS III.

In vederea stramutarii bisericii este necesar sa fie refacut sistemul de fundare la noul 
amplasament.
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La interior este necesara si oportuna realizarea unei instalatii electrice de iluminat si prize, 
dimensionata corespunzator.

In partea dreapta a bisericii, la 4 m fata de perete, se va prevede o instalatie de paratrasnet cu 
dispozitiv de amorsare (PDA).

Obiectivul general al proiectului il constituie reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii de turism 
a localitatii Craiova prin modernizarea infrastructurii patrimoniului cultural.

Statutul juridic si suprafata terenului care urmeaza sa fie ocupat:

Biserica va fi stramutata in municipiul Craiova, in incinta Spitalului Clinic Victor Babes, 
strada Calea Bucuresti nr.66.

Scenarii tehnico-economice:

Varianta minimala:

Interventiile propuse si ordinea executarii lor sunt urmatoarele:
- demontarea, marcarea, tratarea si depozitarea pieselor demontabile concomitent cu 

fotografierea acestora,
- desfacerea invelitorii si depozitarea ei,
- demontarea si depozitarea latilor (riglelor), 
- demontarea si depozitarea capriorilor si contravanturilor,
- marcarea, demontarea si depozitarea boltilor in paralel cu a timpanelor,
- marcarea, demontarea si depozitarea grinzilor cosoroaba, a grinzilor fruntar,
- marcarea, demontarea si depozitarea elementelor pridvorului,
- marcarea, demontarea si depozitarea grinzilor peretilor,
- marcarea, demontarea si depozitarea talpilor
- desfacerea si depozitarea pardoselii,
- transportarea elementelor pe amplasamentul propus si protejarea temporara de intemperii.
- montarea talpilor, implicit revizuirea si completarea acestora,
- montarea grinzilor peretilor,
- montarea elementelor pridvorului,
- montarea fruntarelor, 
- montarea grinzilor cosoroaba,
- montarea in paralel a timpanelor,
- montarea capriorilor si a contravanturilor,
- confenctionarea si montarea latilor (riglelor),
- confenctionarea si montarea crucilor,
- baterea sitei dupa tratarea acesteia,
- montarea pieselor mobile, usi, ferestre etc.,
- montarea pardoselilor,
- tratarea intregii structuri din lemn, cu substante anti fungice, anti xilofage si ignifuge.

Varianta maximala:

In varianta maximala sunt prevazute aceleasi lucrari ca in varianta minimala cu 
recomandarea confectionarii si montarii stranelor, realizarea unui trotuar perimetral si a 
sistematizarii intregii incinte.

Scenariul recomandat  de elaborator : varianta maximala este cea recomandata.

SOLUTIA ADOPTATA : varianta maximala, scenariu recomandat si 
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Indicatorii calitativi care permit evaluarea gradului de indeplinire al acestui obiectiv sunt 
urmatorii:

-cresterea ofertei de recreare pentru turisti si credinciosi, prin dezvoltarea 
infrastructurii turistice existente,

-cresterea fluxului de vizitatori autohtoni si straini in zona,
-cresterea consumului turistic,
-imbunatatirea promovarii imaginii zonei la nivel national si international – ca 

urmare a cresterii satisfactiei turistilor ce viziteaza zona si atragerii unui numar mare de vizitatori 
romani si straini,

-locuri de munca noi create (temporare, permanente).

În concluzie
În conf

art.36 alin.2 lit.b), alin.4 lit.d), coroborat cu art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind 

-economice aferente 

Propunem spre aprobare E.T.+D.A.L.I. „Relocare si restaurare Biserica din lemn din 

Pojogeni Din Vai” - varianta maximala, -economici:

In lei/ euro la cursul  1 Euro = 4,4495 Lei, curs de schimb al BNR la data de 07.05.2015
(inclusiv TVA):  315.599 lei

Din care C+M (inclusiv TVA) 240.060 lei
Durata de realizare:                                              6 luni 

Director executiv,                                              Întocmit,
                            insp. Laura Georgescu


























































































































































































































































