
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
 PROIECT 

        HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii 
„Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale din municipiul Craiova prin 

construcţia/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea  Şcolii Gimnaziale 
„Mircea Eliade” Craiova 

 

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

28.06.2018; 

          Având în vedere rapoartele nr.101742/2018 întocmit de Direcţia Investiţii, Achiziţii 
şi Licitaţii  şi nr.101548/2018 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Admnistrativ prin care se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru 
obiectivul de investiţii „Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale din municipiul Craiova 
prin construcţia/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea Şcolii Gimnaziale „Mircea 
Eliade” Craiova;   
 În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, modificată şi completată şi 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; 
          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  Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Îmbunătăţirea 
infrastructurii educaţionale din municipiul Craiova prin 
construcţia/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea Şcolii Gimnaziale 
„Mircea Eliade” Craiova - varianta I, având următorii indicatori tehnico – 
economici: 

1.Valoarea totală a investiţiei(inclusiv TVA): 9.468.618,56 lei  
           din care construcţii+montaj (C+M)                       6.221.345,01 lei 
                       (inclusiv TVA)  
        2. Durata de realizare a investiţiei                          24 luni      

             prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici şi descrierea succintă a 

investiţiei prevăzută la art.1, conform anexelor nr.2 şi 3 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
        INIŢIATOR, AVIZAT, 
          PRIMAR, SECRETAR,   



  

     Mihail GENOIU   Nicoleta MIULESCU 
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Municipiul Craiova 
Primăria municipiului Craiova 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr. 101742/26.06.2018                                                Se aprobă, 
             Primar,                                                                                                        
                  Mihail Genoiu 
 
 
 

RAPORT 
 

Pentru adoptarea  unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Craiova privind   
aprobarea  studiului de fezabilitate 

pentru obiectivul de investiții 
  „Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale din municipiul Craiova prin 

construcţia/reabilitarea/modernizarea/extinderea/ echiparea Şcolii Gimnaziale „Mircea 
Eliade”” din Craiova ” 

 
  
Situația existentă a obiectivului de investiții: 

 
Incinta Școlii gimnaziale ”Mircea Eliade”  se situează în zona I, la limita centrului 

orașului, pe strada Cloșca, la nr.1, între blocuri de locuințe colective P+4 și proprietăți 
particulare ( locuințe individuale) 

In incintă există pe lângă clădirea școli, trei terenuri de sport, trei corpuri anexă cu 
regim de înălțime parter și P+1 şi o curte cu alei si platforma asfaltată şi o suprafaţă 
amenajată ca spaţiu verde.Terenul incintei este plan și împrejmuit. 

Școala gimnazială ”Mircea Eliade”  este  în administrarea Municipiului Craiova. 
Școala gimnazială ”Mircea Eliade” este unitate de învățământ gimnazial cu 22 săli de 

clasă și laboratoarele , având înscriși un număr de 1167elevi, în 38 clase, începând cu clasa 
zero și până la clasa a VIII-a  inclusiv. 

În prezent, se are în vedere faptul că activitățile de învățământ primar și gimnazial ale 
celor 1167 elevi înscriși, se desfășoară în cele 22 săli de clasă existente, în două serii, 
dimineața și după-amiaza, cel puțin câte două clase, consecutiv, într-o sală și în corpurile. 

În plus, sunt cerințe pentru activități de ”școala după școala-SDS” (after scool), dar 
pentru care școala nu poate asigura spațiul necesar. 

Corpul de școală existent nu asigură nici toate sălile de laboratoare de profil 
necesare, iar disciplina ”educație fizică și sport” se desfășoară în sezonul rece,într-o 
încăpere care a primit această destinație de sală de sport, dar care nu este adaptată 
cerințelor diverselor activități sportive. Se precizează că nici spațiile auxiliare( vestiare pentru 
elevi și profesori, magazie pentru materiale sportive) unei săli de sport nu sunt asigurate 
corespunzător normelor școlare. 

În prezent Școala gimnazială ”Mircea Eliade” nu dispune de o sală de sport adecvată,  
orele de educație fizică și sport la cele 38 de clase de elevi desfășurându-se, într-o încăpere 
de la parter, din corpul C2. Această sală în care se desfășoară, în perioadele reci, de 
toamna până primăvara,orele de educație fizică ale elevilor este dotată cu minimum de 
aparate, iar  elevii unei singure clase ( min. 30) abia încap, fără să poată efectua suficientă 
mișcare.  

O sală de sport ar rezolva în mod fericit problemele întâmpinate de elevi şi profesorii 
de educatie fizică, atunci când vremea nefavorabilă nu permite desfăşurarea orelor de 
educatie fizică în aer liber şi ar crea condiţii ca elevii să practice sportul şi mișcarea în mai 
bune condiţii, încurajând astfel și performanţa sportivă. 
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Toate acestea conduc la concluzia oportunității realizării investiției propuse prin 
prezenta documentație, a susținerii necesității realizării a corpului nou propus P+2, pe lângă 
lucrările de amenajare a trotuarului adiacent și a branșamentelor la rețelele de incintă. 

 
Amplasament  

 
Amplasamentul studiat se află în intravilanul municipiului Craiova, în zona I,  la limita 

centrului orașului, pe strada Cloșca, la nr.1, între blocuri de locuințe colective P+4 și 
proprietăți particulare ( locuințe individuale),  cu următoarele vecinătăţi: 

- la nord: domeniul public 
- la est: proprietăți particulare 
- la sud: proprietăți prparticulare  
- la vest: str. Cloșca (domeniul public) 
 
Suprafața de teren a incintei este de 9.542 mp din măsurătorile cadastrale și din acte.  
Forma aproximativă a terenului este de trapez, iar dimensiunile în plan sunt: 

pe latura nord 64,95 m 
pe latura est          132,25 m 
pe latura sud  69,65 m  
pe latura vest         129,17 m 
 
Situaţia proiectată 

Prin prezenta documentație se propun lucrări de realizare a unui corp de clădire P+2 
(Sc= 594,00mp), constituit dintr-un volum cu gabarit înscriindu-se în dimensiunile de 15,00 x 
39,60m, cu înălțimea liberă la parter de 3,05-3,20m, înălțimea liberă sălii de sport de 6,60m 
și nivelele curente 1 și 2, fiecare  cu  înățimea liberă de 3,00m. 

O dată cu construirea noului corp de sală de sport cu anexe, se propune 
soluționarea mai economică a sistemului de asigurare  a apei calde pentru dușuri și lavoare, 
prin folosirea de panouri solare . Prin această soluție se încearcă eficientizarea consumurilor 
și a costurilor cu încălzirea apei pentru dușuri, asigurându-se pe o mare perioadă a anului 
apa caldă cu panourile solare. Aceasta va conduce la condiții mai bune de confort și igienă 
pentru elevi, dar și pentru profesori. 

 
Scenarii / Variante propuse: 

In cadrul prezentului proiect, se propun urmatoarele variante de realizare a 
obiectivului de investitii:  

-  Varianta 0 - în care nu se fac intervenţii; este exclusă, deoarece școala nu  
mai poate desfășura activitatea didactică științifică și pentru educația fizică 
corespunzător, în spatiile pe care le deține în prezent. 
− Varianta I (varianta recomandată) - în care se realizează investiţia cu 

structură din cadre de b.a. și cadre cu  grinzi metalice pe stâlpi din b.a. la sala 
de sport, cu planșee din b.a., închideri perimetrale și compartimentări interioare 
din zidărie de b.c.a, acoperirea realizându-se în sistem terasă termo-
hidroizolată necirculabilă, fațade cu termosistem cu vată minerală bazaltică și 
tencuieli decorative  conform descrierii de mai jos: 

 
Planul are o formă regulată de dreptunghi care se încadrează, în gabaritele 

maxime de  15,00m x 39,60 m. Pe latura de sud, în dreptul accesului/evacuării de la 
coridorul median al corpului școlii existent, noul corp propus va avea o copertină, pentru 
protejarea la intemperii a circulației deschise dintre cele două corpuri. Se vor reconfigura 
treptele exterioare și platforma de legătură, realizându-se și o rampă de acces pentru 
persoanele cu handicap locomotor. 

. 
-  Regimul de înălțime al clădirii este P+2 .  
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-  Date tehnice ale corpului propus 
  Sc    =    594,00 mp 
  Sdc propus    =    1422,00mp 
-  Înălțimea liberă, rezultată în urma propunerii realizată de firma Getrix S.A. este 

următoarea:  
- Înălțime liberă parter    = 3,05-3,20m  
- Înălțime liberă sala de sport propriu-zisă  = 6,00 m sub grinzi 
- Înălțime liberă nivelele 1 și 2   = 3,00 m 

Se propune asigurarea sursei de energie regenerabilă pentru producere apă caldă 
menajeră, cu un sistem de 15  panouri solare amplasate pe acoperișul tip  terasa al corpului 
nou propus și un boiler bivalent de 300 l amplasat în camera centralei termice. 
 

-   Varianta a II-a -   în care obiectivul de investiţie se va executa la fel ca în 
varianta I, din punct de vedere funcțional dar la  sala de sport se propun cadre cu  grinzi 
metalice pe stâlpi din b.a. fără planșeu din b.a. cu acoperiș tip șarpantă fără pod, peste sala 
de sport, realizat cu panouri metalice sandwich termoizolante, rezistente la foc 60 min., 
păstrându-se soluția de închidere și compartimentare din varianta I și acoperirea cu sistem 
terasă termo-hidroizolată necirculabilă, pe laturile de est și de vest ale sălii de sport. Si in 
această variantă pe latura de sud, în dreptul accesului/evacuării de la coridorul median al 
corpului școlii existent, noul corp propus va avea o copertină, pentru protejarea la intemperii 
a circulației deschise dintre cele două corpuri. Se vor reconfigura treptele exterioare și 
platforma de legătură, realizându-se și o rampă de acces pentru persoanele cu handicap 
locomotor. 

De asemenea în această variantă se propune asigurarea sursei de energie 
regenerabilă pentru producere apă caldă menajere,tot printr-un sistem de 15 panouri solare, 
amplasat pe acoperișul corpului nou propus, cu un boiler bivalent de 300l, amplasat în 
camera centralei termice.  

 
 

Varianta constructivă de realizare a investiţiei, cu justificarea alegerii acesteia 
Varianta constructivă de realizare a construcției propuse în cadrul prezentei investiții 

este varianta I recomandată, în care pentru sala de sport, se propune o înălțime liberă, sub 
grinzi, de 6,00m, cu structura din cadre cu stâlpi din b.a. și grinzi metalice cu deschidere de 
15,0 m, planșee din b.a înclusiv peste sala de sport, acoperișul tip terasă necirculabilă, 
termo-hidroizolată, iar închiderile perimetrale și compartimentările interioare din zidărie de 
b.c.a.. Se recomandă această soluție cu planșeu din b.a. peste sala de sport, pentru 
asigurarea rezistenței seismice, mecanice și la foc, aferente gradului de rezistență la foc I. 
De asemenea justificăm alegerea soluției întrucât structura metalică este mai suplă, mai 
aerisită, permite deschideri mari cu gabarite ale grinzilor convenabile, iar execuția nu are 
condiționări de sezon,temperatură, umiditate atmosferică etc. Grinzile din metal vor fi tratate 
cu vopsea termospmantă, pentru protecție la foc 60 min.,  aferent gradului I de rezistență la 
foc.  

 
Echiparea şi dotarea specifică funcţiunii propuse 

Clădirea nou propusă va fi echipata cu urmatoare tipuri de instalatii: 
- Instalația electrică interioară va fi de iluminat și prize, forță, pentru spațiul tehnic, 

lift și iluminat pentru marcarea căilor de evacuare și marcarea hidranților interiori, 
continuarea lucrului în spațiul în care se amplasează centrala de detecție la 
incendiu, iluminat de siguranta pentru interventii in camera centralei termice. 

- Instalații de curenți slabi: instalație de detecție și alarmare la incendiu, voce-date,  
supraveghere video la exterior și pe coridoare, avertizare panica, control acces,  

- Instalația de alimentare cu apă rece este pentru toți consumatorii (grupurile 
sanitare, dușuri)  alimentată din rețeaua de apă a școlii.  
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- Clădirea se va echipa cu conducte de canalizare menajeră (pentru obiectele 
sanitare),  care se vor racorda la rețeaua de canalizare din incinta școlii prin 
cămine nou-propuse. 

- Apa caldă sanitară se va asigura în cele două variante ale S.F.-ului printr-un 
sistem de 15 panouri solare amplasate pe acoperișul tip  terasa al corpului P+2 
propus și un boiler bivalent de 300 l amplasat în camera centralei termice. În 
perioada în care sistemul de panouri solare nu poate asigura apa caldă necesară, 
încălzirea apei se va realiza electric cu rezistențe electrice emersate în boiler. 

- Apele pluviale care provin din ploi sau din topirea zăpezilor de pe acoperişul 
clădirii tip terasa sunt preluate printr-un sistem gravitational de conducte fiind 
evacuate intr-un bazin de retentie ape pluviale 

- Încălzirea spațiilor  se va face cu radiatoare din oțel, cu agent termic apă caldă de 
la centrala termică pe gaze naturale propusă. 

- Microclimatul în sala de sport va fi asigurat cu aer cald sau racit in functie de 
anotimp, tratat centralizat  cu ajutorul unei unitati de climatizare de acoperis tip 
rooftop. 

 
Clădirea va fi dotată cu mobilier pentru sălile de clasă, laboratoare, bibliotecă, 

cabinete profesori, oficiu, în funcție de specific, echipamente sportive, IT și mijloace PSI 
după cum urmează:  

 
        Sala de clasă idem Sala After scool   
Masa pupitru elev 25 buc. 
Scaun elev 25 buc. 
Masa catedră 1 buc. 
Scaun profesor 1 buc. 
Tablă 1 buc. 
Dulap cu uși și yală 100x40x180 cm 2 buc. 
Cuier elevi 1m lungime 5 buc. 
Coș de gunoi cu capac, de inox, capacitate 10 l 1 buc. 
   
        Laborator informatică       (2 săli)    
Masa calculator elev, cu suport calculator si tastaura 25 buc. 
Scaun elev 25 buc. 
Calculator cu monitor și tastatură 26 buc. 
Masa catedră 1 buc. 
Scaun profesor 1 buc. 
Tablă 1 buc. 
Dulap cu uși și yală 100x40x180 cm 1 buc. 
Coș de gunoi cu capac, de inox, capacitate 10 l 1 buc. 
   
        Laborator fizică   
Masa elev, cu blat cu rezistență mecanică 25 buc. 
Scaun elev 25 buc. 
Calculator cu monitor și tastatură 1 buc. 
Masa catedră 1 buc. 
Scaun profesor 1 buc. 
Tablă 1 buc. 
Dulap cu uși și yală 100x40x180 cm 4 buc. 
Cuier elevi, 1m lungime 5 buc. 
Coș de gunoi cu capac, de inox, capacitate 10 l 1 buc. 
   
        Laborator chimie   
Masa elev, cu blat cu rezistență mecanică și chimică 25 buc. 
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Scaun elev 25 buc. 
Calculator cu monitor și tastatură 1 buc. 
Masa catedră 1 buc. 
Scaun profesor 1 buc. 
Tablă 1 buc. 
Nișă pentru experimente chimice 1  buc. 
Dulap cu 2 uși și yală100x40x180 cm 4 buc. 
Cuier elevi, 1m lungime 5 buc. 
Coș de gunoi cu capac, de inox, capacitate 10 l 1  buc. 
   
        Laborator geografie-biologie   
Masa elev 25 buc. 
Scaun elev 25 buc. 
Calculator cu monitor și tastatură 1 buc. 
Masa catedră 1 buc. 
Scaun profesor 1 buc. 
Tablă 1 buc. 
Dulap cu 2 uși și yală 100x40x180 cm 4 buc. 
Cuier elevi, 1m lungime 5 buc. 
Coș de gunoi cu capac, de inox, capacitate 10 l 1  buc. 
   
        Cabinet profesori fizică, chimie   
Birou calculator prevazut cu suport calculator si tastaura 2 buc 
Scaune 4 buc 
Masă pentru multifuncțională 1 buc. 
Multifuncțională (imprimanta/copiator/scanner) color A3 1 buc. 
Dulap 1 ușă și yală 60x40x180 2 buc 
Dulap cu uși 80x40x180 cm   2 buc. 
Calculator cu monitor și tastatură 2 buc 
Coș de gunoi cu capac, de inox, capacitate 10 l 2  buc. 
   
        Cabinet profesori informatică   
Birou calculator prevazut cu suport calculator si tastaura 2 buc 
Scaune 4 buc 
Masă pentru multifuncțională 1 buc. 
Multifuncțională (imprimanta/copiator/scanner) color A3 1 buc. 
Dulap 1 ușă și yală 2 buc 
Dulap cu uși 80x40x180 cm   2 buc. 
Calculator cu monitor și tastatură 2 buc 
Coș de gunoi cu capac, de inox, capacitate 10 l 2  buc. 
   
         Oficiu pentru after scool   
Modul cu două uși și 1 raft, cu blat inox 90x60x 80 cm 1 buc 
Modul cu 3 sertare, cu blat inox 90x60x 80 cm 2 buc. 
Modul cu două uși pentru plită încastrată 90x60x 80 cm 1 buc 
Modul cu două uși  pentru spălător  90x60x 80 cm 1 buc 
Modul suspendat cu două uși și 1 raft  90x40x 80 cm 4 buc. 
Modul suspendat cu două uși, picurător și 1 raft cu 
grătar 90x40x 80cm 1 buc 
Masa inox cu 4 picioare și raft intermediar,150x60x80cm 1 buc. 
Scaun din PVC rigid 2 buc. 
Spălător de inox cu 2 cuve și baterie de bucătărie inox 1 buc. 
Combină frigorifică 240 l și congelator cu 3 sertare 1 buc 
Plită electrică încastrată 1 buc 
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Cuptor cu microunde 1 buc. 
Ceainic electric  1 buc 
Prăjitor de pâine 1 buc. 
Coș de gunoi menajer cu capac, de inox capacitate 35 l 2  buc. 
   
       Sala de sport   
Bancă de gimnastică 4 buc. 
Capră pentru sărituri 1 buc. 
Ladă de gimnastică 1 buc. 
Masă de tenis ( cu palete și fileu) 1 buc. 
Panou de baschet cu inele cu sistem de prindere 6 buc. 
Poartă de handbal 2 buc. 
Spalier 6 buc. 
Stâlpi pentru volei 1 buc. 
Saltea 30 buc. 
Trambulină dură 2 buc. 
Instrumente de măsură - cronometru cu 10 timpi 3 buc. 
Instrumente de măsură - ruletă de 10m 2 buc. 
Joc de șah 15 buc. 
Mingi pentru jocuri sportive - fotbal 10 buc. 
Mingi pentru jocuri sportive - handbal 10 buc. 
Mingi pentru jocuri sportive - rugbi 4 buc. 
Mingi pentru jocuri sportive - volei 10 buc. 
Mingi pentru jocuri sportive - baschet 10 buc. 
Mingi de oină 15 buc. 
Mingi medicinale - 1-2kg 6 buc. 
Plase pentru jocuri sportive - handbal 2 buc. 
Plase pentru jocuri sportive -baschet 6 buc. 
Panou-baschet 2 buc 
Fileu pentru volei 1 buc. 

   
Cabinet profesori de sport   

Birou calculator prevazut cu suport calculator si tastaura 2 buc 
Scaune 2 buc 
Dulap 1 ușă și yală, pentru haine 2 buc 
Canapea  1 buc. 
Casetieră 1 buc. 
Fiset metalic 2 usi 1 buc 
Calculator cu monitor și tastatură 2 buc 
   

Magazie material sportiv   
Raft metalic 100x60x200 cm 10 buc. 
Raft metalic 500x60x200 cm 2 buc. 
   

Vestiar băieti   
Dulap metalic tip vestiar cu 3 uși 10 buc 
Bancheta de lemn masiv 1m lungime 10 buc 
   
        Vestiar fete   
Dulap metalic tip vestiar cu 3 uși 100x 50x70 cm 10 buc 
Bancheta de lemn masiv 1m lungime 10 buc 
   
Dotari PSI - Stingatoare de incendiu portabile tip P6 11 buc 
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Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opţiuni tehnico- economic(e) propus(e) 

Ambele scenarii tehnico-economice propun realizarea unui corp de clădire P+2 cu 
destinatia spații de învățământ, biblioteca, sala de sport și spații auxiliare și tehnice, în 
incinta Școlii gimnaziale ”Mircea Eliade”. Aleile din incintă și spațiile verzi, împrejmuirea, își 
păstrează o bună parte din  elemente geometrice, gabaritice. Se propune de jur în prejurul 
noului corp P+2, realizarea unei alei carosabile pentru accesul liber al autospecialelor de 
stingere a incendiului, în situația unui incendiu. De asemenea se propun platforme de 
parcare atât în zona corpului propus, cât și în partea de sud a incintei în zona corpurilor 
anexe, a platformei gospodărești, pentru care se asigură accesul mașinilor de preluare a 
deșeurilor, recomandat a fi depozitate în mod selectiv. Pentru aceasta se va realiza o a doua 
poartă auto de acces în incintă, automatizată. 

 Diferența dintre cele două scenarii  constă în soluțiile structurale de acoperire a sălii 
de sport. 

Astfel, în varianta I (recomandată) se propun la sala de sport, cadre cu stâlpi din b.a. 
și grinzi metalice tratate cu vopsea termospumantă care să asigure 60 min. rezistență la foc, 
pe deschiderea de 15m, planșeu din b.a. și acoperiș tip terasă necirculabilă. 

În varianta a II-a se propune la sala de sport să se renunțe la placa de b.a, 
realizându-se un acoperiș șarpantă fără pod, cu învelitoare din panouri termoizolate, 
metalice, sandwich, rezistente la foc minim 60 min., așezate pe pane și grinzi din profile 
metalice, tratate cu vopsea termospumantă care să asigure 60 min. rezistență la foc,  
păstrându-se soluția de închidere și compartimentare din varianta I și acoperirea cu sistem 
terasă termo-hidroizolată necirculabilă, pe laturile de est și de vest ale sălii de sport.În 
această variantă se mărește cantitatea de metal utilizată în structura de acoperire a sălii de 
sport și cantitatea de vopsea termospumantă, se propune un plafon fals la sala de sport. 

În ambele variante: 
- finisajele interioare sunt de aceeași factură 
- se propun plafoane false pe circulații, reducându-se înălțimea liberă, cu cca.20 cm, 

pentru realizarea distribuțiilor instalațiilor  
- instalațiile se soluționează la fel 
- se propune ca soluție alternativă de asigurare a sursei de energie regenerabilă 

pentru producere apă caldă sanitară, sistemul de panouri solare, amplasat pe acoperișul 
noului corp, dar în varianta a doua, amplasarea panourilor se va face pe terasa necirculabilă, 
de pe partea de est a sălii de sport, lungindu-se mult traseele  conductelor de la ele până la 
boiler. 

Așa cum s-a prezentat în continutul prezentei documentații creșterea numărului de 
elevi, în structura aprobată a școlii, a condus la aglomerarea spațiilor, suprapunerea mai 
multor funcțiuni în aceleași spații,neputându-se  asigura funcționalitatea corectă și completă 
pentru elevi, în ceea ce privește învățământul și educația fizică și sportul. 
 
 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), luând în considerare următoarele 
avantaje ale acestei variante: 

- gradul de rezistență la foc I, rezultat din soluția de structură de rezistență aleasă - 
cadre din b.a., cu zidărie de închidere perimetrală și de compartimentare din b.c.a. 
și cadre cu stâlpi din b.a. și grinzi metalice ignifugate la sala de sport pentru 
asigurarea gradului I de rezistență la foc, cu planșee din b.a. ,asigură încadrarea 
în distanțele normate între două clădiri de gradul I, tratate ca două compartimente 
la foc diferite.  

- în varianta a II-a, peste sala de sport, renunțându-se la placa din b.a., se 
realizează o șarpantă fără pod, pe structură metalică (grinzi, pane) din panouri 
metalice sandwich termorezistente cu rezistență la foc minim 60 min. care asigura 
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încadrarea clădirii într-un compartiment de incendiu distinct cu GRF I și 
respectarea distanței normate față de clădirea existentă a școlii, care are GRF I 

- în varianta a II-a, suprafața de fațadă ventilată placată cu tablă expandată se va 
realiza pe toate cele patru laturi ale zonei aferente sălii de sport, mascând 
jgheaburile de pe laturile transversale cu burlane 

- se rezolvă în condiţii moderne spaţiile de învățământ și educație fizică - sala de 
sport, soluționându-se și toate utilitățile aferente, în special apa caldă pentru 
dușuri si lavoare la elevi și cadrele didactice, din două surse (panouri solare și 
centrala termică proprie pe gaze naturale,  în sezonul rece), mai economica 

- soluţionarea spațiilor pentru elevi (spaţii pe sexe, constând în vestiare, duşuri ,  
grupuri sanitare) 

- soluţionarea spațiilor pentru activitatea de tip ”after scool” (sală pentru ”after 
scool”, oficiu pentru cateringul care asigură hrana copiilor cuprinși în activitățile 
”after scool”) 

- soluţionarea spațiului pentru bibliotecă 
- soluţionarea cabinetelor aferente cadrelor didactice  
- se crează un compartiment de incendiu distinct de corpul școlii, evitându-se în 

această etapă costurile greu de suportat privind intervenții de soluționare a 
instalațiilor din corpul școlii în conformitate cu actualele prevederi legale 

 
 Descrierea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) privind: 

 
α) obţinerea si amenajarea terenului; 

Terenul pe care se vor executa lucrările aparţine municipiului Craiova.  
Pentru amenajarea terenului se propun următoarele lucrări: 
- Lucrări de pregătire a amplasamentului corpului nou de școală, prin 

îndepărtarea pămantului vegetal,executarea săpăturilor și apoi a lucrărilor de 
execuție .   

- Realizarea trotuarelor, aleilor pietonale și a  aleilor carosabile cu beton asfaltic, 
după ce se vor face corecțiile de traseu și lățime 

- Amenajarea spațiilor vezi rezultate din propunerea de amenjare 
 

β) asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului; 
În incinta în care se propune investiția există toate tipurile de utilități. Asigurarea 

utilităților necesare funcţionării obiectelor din incintă (corp școală existent, corp școală 
propus, anexe) se va face conform descrierii de la pct. 4.3, astfel: 

- Rețea de alimentare cu energie electrica  
- Rețea de distribuție apă rece  
- Retea canalizare menajeră 
- Retea canalizare pluvială 
- Instalație de utilizare gaze naturale 
 

χ) soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, 
constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, a principalelor lucrări 
pentru investiţia de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă 
ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuşi; 

Varianta constructivă de realizare a construcției propuse din cadrul prezentei investiții 
diferă  în cele două  variante tehnico-economice propuse, prin folosirea grinzilor metalice 
protejate la foc cu placă din b.a. la sala de sport, în prima variantă și fără planșeu de b.a., cu 
șarpantă fără pod, în a doua variantă. 

Solutia structurala se va prezenta pentru ambele variante, evidentiind unde apar 
diferente. 

Pentru ambele variante, fundatiile se propun a se realiza izolate de tip bloc de beton 
armat si cuzinet de beton armat sub stâlpi. Acestea vor fi legate cu grinzi continue. 
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Dimensiunile tălpii armate la stâlpi  vor fi de 1.6 x 1.6m, 2.0 x 2.0 m si 2.4 x 2.4 mși vor avea 
o înălțime de 0,70 m. Cuzinetul de beton armat al stâlpilor va avea dimensiuni in functie de 
sectiune stâlpului aferent: de 0.8 x 0.8m pentru stalpii de 30 x 30cm, 0,8x1,0 m pentru stalpii 
de 30x50cm si 0,9x1,2m pentru stalpii de 40x60cm.Înălțimea cuzineților va fi de 0,90m. 
Fundatiile vor fi legate de grinzi de beton armat, avand rol in ehilibrarea fundatiilor izolate, 
cat si ca suport pentru peretii de zidarie. Armarea grinzilor de fundare se va face conform 
calculelor și planurilor, cu bare longitudinale și etrieri transversali.  

Talpa grinzilor de fundare va fi realizata din beton simplu, avand latimea de 55cm si 
inaltimea de 30cm. 

Grinzile de fundatii din beton armat vor avea lățimea de 35cm, cu înălțimi de 90cm. 
Stâlpii din b.a. vor avea carcasele din armături Ø16- Ø20 ancorate în cuzinetul de 

beton armat și vor avea dimensiuni de 30x30cm, 30x50cm si 40x60cm. 
Grinzile ce leaga stalpii se vor realiza din beton armat si vor avea sectiuni cu 

dimensiuni: 25x40, 30x40, 30x50. 
Planseele vor fi realizate din beton armat si vor avea grosimea de 13 cm, cu exceptia 

celui de peste parter care va avea grosimea de 15 cm. 
Toate închiderile perimetrale vor fi din zidărie de b.c.a., de 30cm. Compartimentările 

interioare se vor executa din zidărie de 15, 20, 30 cm. 
Structura metalica de rezistenta se va proteja cu vopsea termospumanta / torcret 

pentru a se asigura gradul de rezistenta la foc I ( 60 min.). 
Pardoseala de la cota -0.05m, se va realiza din beton armat de 10cm grosime si 

armat cu plase sudate de 6x100x100, pe termoizolație din polistiren extrudat de 5 cm 
grosime.. 

Se va avea in vedere rigidizarea inchiderilor perimetrale, conform normativ, panoul 
maxim de 12mp, cu centuri si bulbi de beton armat cu sectiuni de 25x25cm, armati cu minim 
4 bare de 12mm diametru si etrieri din 15cm in 15cm cu diametrul minim de 6mm. 

Golurile de usi si ferestre se vor borda cu buiandrugi din beton armat, idem bulbi si 
centuri inchideri perimetrale. 

Acoperișul este de tip terasă necirculabilă cu izolație termică și hidroizolație, integral, 
în scenariul I . Structura de rezistenta va fi realizata din grinzi principale si secundare din otel 
S355/S235 cu sectiuni tip I realizate din table sudate sau europrofile. Grinda principala va 
avea inaltimea de 1000mm. 

In varianta a doua, sectiunea grinzilor peste sala de sport va fi IPE600 cu pane 
realizate din europrofile și contravântuiri orizontale din țeava pătrată, peste care se vor poza 
panourile metalice prevopsite, sandwich, termoizolante și rezistente la foc 60 min. , cu 
configurarea unei șarpante .Pe traveile adiacente sălii de sport se păstrează soluția cu 
planșee din b.a. și acoperire tip terasă necisrculabilă. 

Structura metalica de rezistență se va proteja cu vopsea termospumantă / torcret 
pentru a se asigura gradul de rezistenta la foc I, în ambele variante. 
 
 
Regimul juridic  

Terenul descris mai sus, pe care se vor executa lucrările, se află în intravilanul 
localității și aparține domeniului public, conform H G 141/2008 poz. 5076, al Municipiului 
Craiova. 
 

 
          Municipiul Craiova are in vedere depunerea spre finanţare nerambursabilă in cadrul 
Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătătirea infrastructurii 
educationale, Prioritate de investitii 10.1 Investitiile în educatie, si formare, inclusiv în 
formare profesională, pentru dobândirea de competente si învătare pe tot parcursul vietii prin 
dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectiv Specific 10.1 Cresterea gradului 
de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii 
cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului a proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii 
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educaționale din municipiul Craiova prin construcția/reabilitarea/ modernizarea/ 
extinderea/ echiparea Școlii Gimnaziale „Mircea Eliade”.  

Această documentație a primit aviz favorabil al Comisiei Tehnico Economice. 
 

Față de cele expuse, având în vedere Ordinul M.D.R.A.P. 1840/26.01.2018 pentru 
aprobarea Ghidului solicitantului- Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul 
aferent POR, Axa prioritară 10 Îmbunătătirea infrastructurii educationale, Prioritate de 
investitii 10.1 Investitiile în educatie, si formare, inclusiv în formare profesională, pentru 
dobândirea de competente si învătare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor 
de educatie si formare, Obiectiv Specific 10.1 Cresterea gradului de participare la nivelul 
educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de 
părăsire timpurie a sistemului si Ordinul nr.4546/18.04.2018 de modificare a Ghidului 
Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile aferente POR; 

 În conformitate cu art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale, art.36 alin.2 lit.b), alin.4 lit.d), coroborat cu art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare și 
H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, 
 Față de împrejurarea că data limită de depunere a cererilor de finanţare în cadrul 
apelului de proiecte menționat este 9 iulie 2018, prin prezentul raport propunem spre 
aprobare necesitatea adoptării în sedinta ordinara din data de 29 iunie 2018 a unei hotărâri 
privind : 

1.   Aprobarea studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții   „Îmbunătăţirea 
infrastructurii educaţionale din municipiul Craiova prin 
construcţia/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea Şcolii Gimnaziale „Mircea 
Eliade”” din Craiova ” - varianta I-a, prevăzută în Anexa  nr.1 ce face parte integrantă din 
prezentul raport cu următorii indicatori tehnico-economici: 
 

Valoarea totală a investiției  (inclusiv TVA):   9.468.618,56 lei 
 Din care C+M (inclusiv TVA)              6.221.345,01 lei   

 Durata de realizare:                                            24 luni            
 
          2. Aprobarea principalilor indicatori tehnico economici și descrierea succintă a 
investiției prevăzută la art. 1, conform anexelor 2 și 3 care fac parte integrantă din prezentul 
raport. 
 

   
            Director executiv,                                                                                Șef Serviciu, 
                 Maria Nuţă                                                                                 Marian Deselnicu 

 
 
 

                                                                                                                              Întocmit, 
                                                                                                               insp. Laura Georgescu 

 
 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr.                   /                 2018   

 

RAPORT DE AVIZARE 
 

 
   Având în vedere: 

 

 -  Raportul  nr. 176328/2018 întocmit de Direcția Investiții, Achiziții și Licitații prin care 
se supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova Studiul de fezabilitate a 

lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Îmbunătăţirea infrastructurii 
educaţionale din municipiul Craiova prin 
construcţia/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea  Şcolii Gimnaziale 
 „Mircea Eliade”” din Craiova ” - varianta I-a, prevăzut în Anexa  nr.1 ce face parte integrantă 
din acesta 
 - Avizul Comisiei Tehnico Economice de aprobare a Studiului de Fezabilitate pentru 

obiectivul menționat 
 

 - Având în vedere Ordinul M.D.R.A.P. 1840/26.01.2018 pentru aprobarea Ghidului 
solicitantului- Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa 
prioritară 10 Îmbunătătirea infrastructurii educationale, Prioritate de investitii 10.1 Investitiile în 
educatie, si formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competente si 
învătare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, 
Obiectiv Specific 10.1 Cresterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi 
învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a 

sistemului si Ordinul nr.4546/18.04.2018 de modificare a Ghidului Solicitantului - Condiții 
specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile aferente POR; 

- În conformitate cu art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale, art.36 alin.2 lit.b), alin.4 lit.d), coroborat cu art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare și 
H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, 

- Potrivit Legii nr. 514/2013 privind organizarea si exercitarea  profesiei de consilier 
juridic; 

 

           AVIZĂM FAVORABIL 

 

 Raportul Direcției Investiții, Achiziții și Licitații privind adoptarea de către Consiliul 
Local al Municipiului Craiova  a unei hotarâri pentru: 

1.   Aprobarea studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții   „Îmbunătăţirea 
infrastructurii educaţionale din municipiul Craiova prin 
construcţia/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea Şcolii Gimnaziale „Mircea 



  

Eliade”” din Craiova ” - varianta I-a, prevăzută în Anexa  nr.1 ce face parte integrantă din 
raportul de specialitate            
 
          2. Aprobarea principalilor indicatori tehnico economici și descrierea succintă a investiției 
prevăzută la art. 1, conform anexelor 2 și 3 care fac parte integrantă din raportul de 
specialitate. 
 
 
 
 

 Director Executiv,                  Întocmit, 
 Ovidiu Mischianu               consilier juridic Anamaria Isabela Cruceru 
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