
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
  
 PROIECT 
 

        HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru 

obiectivul de investiţii „Reabilitare instalaţii, centrală termică la imobilul situat în 
strada Olteţ, nr.5” 

 

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

31.10.2019; 

          Având în vedere referatul de aprobare nr.173072/2019, raportul nr.177122/2019 
întocmit de Direcţia Patrimoniu și raportul de avizare nr.178346/2019 întocmit de 
Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul 
de investiţii „Reabilitare instalaţii, centrală termică la imobilul situat în strada Olteţ, 
nr.5”;   
 În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, modificată şi completată şi art.9 din Hotărârea 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.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.d, art.139 alin.1, art.154 alin.1  

şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ;  
 
     HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de 

investiţii „Reabilitare instalaţii, centrală termică la imobilul situat în strada Olteţ, 
nr.5”, scenariul 2, opţiunea 1, având următorii indicatori tehnico-economici: 
-  Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):    353.181,81 lei 

      din care C+M (inclusiv TVA):                 173.806,55 lei 
-  Durata de realizare a investiției:                        2 luni  

           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 Patrimoniu vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
    
 
 

            INIŢIATOR, AVIZAT, 
              PRIMAR, 
         Mihail GENOIU 

SECRETAR GENERAL,   
  Nicoleta MIULESCU 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                          Se aprobă, 
DIRECŢIA  PATRIMONIU                                                                                 PRIMAR, 
Nr. 173072 /07.10.2019                                                                        Mihail Genoiu 
                                                                                                                         
 

 

 

 

 

                                               Referat de aprobare  
a proiectului de hotărâre  privind   aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru obiectivul de investiţii ,, Reabilitare instalații, centrală termică la 

imobilul situat în strada Olteț nr. 5” 
                                        

 
Documentația a cărei aprobare o solicităm Consiliului Local a făcut obiectul 

contractului de achiziție publică de servicii nr. 141871/19.08.2019, încheiat între 
Municipiul Craiova și S.C. PALPROIECT  S.R.L. Craiova. 

În conformitate cu prevederile  din Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, 
proprietarii construcţiilor au  ca obligaţii principale:   efectuarea la timp a lucrărilor de 
întreţinere şi de reparaţii care le revin, numai pe bază de proiecte întocmite de către 
persoane fizice sau persoane juridice autorizate şi verificate potrivit legii. 
   Imobilul situat în strada Olteț nr. 5, regim înălțime P+1 și pod, proprietar 
Municipiul Craiova, este o construcție datând din perioada anilor 1930, care pentru 
funcționare necesită reabilitarea instalațiilor, asigurarea dotării cu centrală termică. 

Clădirea a beneficiat de instalații sanitare: apă-canal, electrice, de încălzire, care 
la acest moment nu mai sunt funcționale, sunt dezafectate  și nu mai corespund 
standardelor și normelor în vigoare. 

Instalația de încălzire prezenta deficiențe majore în funcționare. Instalația termică 
este din țevi metalice (cu zone corodate, înfundate) și corpuri de încălzit din fontă cu 
randament scăzut de funcționare; corpurile de încălzit nefuncționale sunt dezafectate, 
distribuția și coloanele îngropate în zidărie sunt înfundate, nefuncționale. 

Având în vedere aceste deficiențe, în condițiile de confort limitat, funcționarea 
nu mai este posibilă, consumul energetic fiind unul însemnat. 
 Se dorește transformarea clădirii într-o construcție sigură și funcțională care să 
respecte standardele în vigoare, pentru asigurarea condițiilor de utilizare a spațiilor din 
incintă. 
            Poziționată central, clădirea prin spațiile utile devenite funcționale va facilita 
conform destinației, desfășurarea activităților în condiții de igienă și confort;  totodată, 
prin intervenții se va conserva și va fi împiedicată degradarea acesteia. 

Prin realizarea condițiilor de exploatare a spațiilor utile din imobil, se asigură: 
cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local, iar pentru 
persoanele care vor desfășura activități în incintă condiții normale de muncă și igienă de 
natură să le ocrotească sănătatea și integritatea fizică și psihică. Totodată, prin investiția 
propusă se urmărește, cel puțin: 

- reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului 
înconjurător,  

- utilizarea rațională și eficientă a resurselor energetice primare,  



- îmbunătățirea eficienței energetice-obiectiv strategic al politicii energetice 
naționale, datorită contribuției majore pe care o are asupra dezvoltării 
durabile și competitivității la economisirea resurselor energetice primare și la 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră  

și se are în vedere promovarea utilizării la consumatorul de căldură a echipamentelor și 
aparaturii eficiente din punct de vedere energetic. 
 

Faţă de cele prezentate în conformitate cu prevederile art. 9 din 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, 
coroborat cu art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 
modificată şi completată, art.129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit.d), coroborat cu art. 139 
alin. (1) din  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu completările ulterioare, este necesară şi oportună iniţierea unui proiect 
de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru 
obiectivul de investiţii: ,,Reabilitare instalații, centrală termică la imobilul situat în 
strada Olteț nr. 5”. 
 
             

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

                                 Director executiv,                                                              
                                                                                               Cristian Ionuţ Gâlea                                                    
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                          Se aprobă, 
DIRECŢIA  PATRIMONIU                                                                                 PRIMAR  
Nr.  177122 /14.10.2019                                                                                Mihail Genoiu 
                                                                                                                         
 
 
 

Raport 
pentru adoptarea unei Hotarâri a Consiliului Local al Municipiului Craiova 
privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru 

obiectivul de investiţii ,,Reabilitare instalații, centrală termică la imobilul situat în 

strada Olteț nr. 5” 
 

 
 

În conformitate cu prevederile din Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, proprietarii  
construcţiilor ca obligaţii principale efectuarea la timp a lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii care 
le revin, precum și efectuarea, după caz, de lucrări de reconstruire, consolidare, transformare, 
extindere, desfiinţare parţială, precum şi de lucrări de reparaţii ale construcţiei numai pe bază de 
proiecte întocmite de către persoane fizice sau persoane juridice autorizate şi verificate potrivit legii.  
 Pentru imobilul situat în strada Olteț nr. 5, proprietar Municipiul Craiova, în vederea 
refuncționalizării, în cadrul Direcției Patrimoniu/Serviciul Patrimoniu a fost întocmită 
documentația: notă conceptuală nr. 103782/06.06.2019, temă de proiectare nr. 103786/06.06.2019, 
caiet de sarcini nr. 104534/10.06.2019 transmise Direcției Investiții, Achiziții și Licitații/Serviciul 
Licitații. 
 Urmare, în baza notei justificative întocmită de către Direcția Investiții, Achiziții și 
Licitații/Serviciul Licitații, privind achiziția directă nr. 140020/12.09.2019 inițiată din catalogul 
electronic cod unic achiziție DA23672406/13.08.2019, a fost încheiat contractul de achiziție publică 
de servicii nr. 141871/19.08.2019, între Municipiul Craiova, și S.C. PALPROIECT S.R.L.având ca 
obiect: ,,Expertiză tehnică și D.A.L.I. pentru Reabilitare instalații, centrală termică la imobilul 
situat în strada Olteț nr. 5”. 
 Comanda Direcției Patrimoniu/Serviciul Patrimoniu, nr. 157724/13.09.2019 solicită 
demararea prestării serviciilor de proiectare privind Expertiză tehnică și D.A.L.I.  pentru 
,,Reabilitare instalații, centrală termică la imobilul situat în strada Olteț nr. 5”, începând cu data 
13.09.2019. 

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 169580/2019, S.C. 
PALPROIECT S.R.L.,  depune în trei exemplare originale pe suport de hârtie și un exemplar pe 
suport electronic documentația: raportul de expertiză tehnică și D.A.L.I. pentru obiectivul de 
investiții ,,Reabilitare instalații, centrală termică la imobilul situat în strada Olteț nr. 5”; totodată, 
sunt depuse: confirmarea expertului privind respectarea recomandărilor din expertiza tehnică la 
elaborarea DALI, precum și referatul de verificare a proiectului prin verificator atestat, copii ale 
atestatelor și legitimațiilor expertului tehnic și verificatorului de proiecte. 
 Prin documentația înaintată, prestatorul se achită de obligațiile stipulate în contract 
respectând cerințele caietului de sarcini, temei de proiectare și oferta adjudecată. 
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Structura documentației urmărește cele solicitate prin contract în conformitate cu conținutul cadru al 
documentației de avizare a lucrărilor de intervenții prevăzut în anexa nr. 5 la HG 907/2016 și 
cuprinde conform Borderoului: 
A. Piese scrise cu capitole: 
   1. Informații generale privind obiectivul de investiții 
   2. Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenție    
    3. Descrierea construcției existente 
   4. Concluziile expertizei tehnice 
   5. Identificarea scenariilor (opțiunilor tehnico-economice: minim două și analiza acestora) 
    6. Scenariul/opțiunea tehnico- economică optimă recomandată; indicatori tehnico-
economici 
B. Piese desenate 

Piesele desenate sunt prezentate la scări relevante cuprinzând pentru construcția existentă, 
scenariul / opțiunea tehnico-economică optimă recomandată, în planșe numerotate de la 1 la 5: plan 
de încadrare în zonă, plan de situație, plan amplasare centrală termică, plan instalații în centrala 
termică, schema de principiu a instalațiilor. 
Devizul general a fost elaborat cu respectarea conținutului cadru prevăzut în anexa nr. 7 la H.G. 
907/2016. 

Documentația D.A.L.I transmisă., este verificată, conform cerințelor, de către inginer 
verificator de proiecte în domeniul instalații Tudor F.Tudorică atestat cu certificat seria D nr. 
09591/2015, fiind însoțită de referat privind verificarea de calitate la cerințele esențiale 
A,B,C,D,E,F,G conform ,,Îndrumătorului pentru verificarea tehnică de calitate a proiectelor de 
construcții și instalațiilor aferente”; în D.A.L.I. este dezvoltată soluția de intervenție recomandată în 
raportul de expertiză nr. 43/20.09.2019 unde se identifică și se analizează 2 scenarii/opțiuni tehnico-
economice. 

 Raportul de expertiză tehnică este întocmit, conform cerințelor, de către inginer expert 
tehnic-Petcu N. Alexandru, certificat de atestare tehnico-profesională seria D, nr. 09380 pentru 
competența expert tehnic în toate domeniile în specialitatea Is,It,Ig privind toate cerințele esențiale 
conform Legii nr. 10/1995. Expertul recomandă varianta considerată ca fiind cea mai eficientă din 
punct de vedere tehnico-economic, justificând concret atât eficiența soluției recomandate prin 
compararea avantajelor și dezavantajelor rezultate, cât și ineficiența celorlalte variante identificate. 
În acest sens, în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție se dezvoltă, soluția 
optimă. 

Documentația-proiect 02/2019 elaborat de S.C. PALPROIECT S.R.L. respectând cerințele 
achizitorului, însoțită de confirmarea expertului privind respectarea recomandărilor din expertiza 
tehnică– Raport de expertiză tehnică nr. 43/20.09.2019 a fost înaintată comisiei tehnico-economice 
în scopul analizării/verificării și avizării. Analizând documentația, comisia tehnico-economică 
acordă aviz favorabil nr. 176244/10.10.2019, pentru obiectivul de investiție, faza DALI 
,,Reabilitare instalații, centrală termică la imobilul situat în strada Olteț nr. 5”, scenariul 2, 
opțiunea 1 cu următorii indicatori tehnico-economici: Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA): 
353.181,81 lei, din care C+M (inclusiv TVA): 173.806,55  lei, durata de realizare a investiției: 2 
luni . 

Redăm în continuare sinteza  documentațiilor a căror aprobare o solicităm: 
 

Situația existentă a obiectivului de investiții 
Imobilul care face obiectul lucrărilor de intervenţii pentru instalaţiile de încălzire este situat 

în intravilanul Municipiului Craiova, str. Olteţ nr. 5. 
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Clădirea aflată în proprietatea municipiului Craiova, având destinaţia de spaţiu de utilitate 
publică, cunoscută, în trecut, sub denumirea de ROM HANDICAP – asigura servicii pentru 
persoanele cu dizabilităţi; prin refuncţionalizare poate fi redată circuitului administrativ. 

Clădirea-regim înălţime P+l şi pod, este o construcţie datând din perioada anilor 1930, 
suprafaţă construită 192 mp, Su parter 126,64 mp, Su etaj 145,02 mp, fundaţii din cărămidă, 
pardoseală din lemn, zidărie din cărămidă plină arsă, planşee din grinzi de lemn, sistem învelitoare: 
şarpantă lemn cu învelitoare din tablă.  

Repararea corpului de clădire, modernizarea şi/sau dotarea cu echipamente este necesară 
atât pentru conservarea imobilului cât şi pentru a permite desfăşurarea în condiţii de siguranţă a 
exploatării şi asigurarea confortului pentru utilizatori conform destinaţiei; pentru funcţionare 
necesită reabilitarea instalaţiilor termice, asigurarea dotării cu centrală termică, branșarea la gaze. 
Prin investiţia propusa se urmăreşte cel puţin: 

- Reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului înconjurător 
- Utilizarea raţională şi eficientă a resurselor energetice primare 
- Îmbunătăţirea eficienţei energetice, obiectiv strategic al politicii energetice naţionale, 

datorită contribuţiei majore pe care o are asupra dezvoltării durabile şi competitivităţii, la 
economisirea resurselor energetice primare şi la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, și are 
în vedere promovarea utilizării la consumatorul de căldura a echipamentelor şi aparaturii 
eficiente din punct de vedere energetic. În situaţia clădirii analizate deţinătorul a ales opţiunea 
pentru măsuri de renovare complexă a acesteia inclusiv, consolidarea clădirii, termoizolarea 
anvelopei, refacerea sistemului termic. În prezent clădirea este în curs de reabilitare. 

Clădirea este situată în centrul municipiului-zonă care are asigurate utilități; funcțională, în 
trecut, a  beneficiat de utilități: este racordată la rețeaua de apă, canalizare, electricitate, instalațiile 
interioare de gaze sunt dezafectate. 
Prin intervenția în vederea refuncționalizării se va asigura centrală termică proprie și instalație 
interioară de încălzire. 

Prin realizarea condițiilor de exploatare a spațiilor utile din imobil, se asigură: 
- cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local, iar pentru persoanele care vor 
desfășura activități în incintă condiții normale de muncă și igienă de natură să le ocrotească 
sănătatea și integritatea fizică și psihică. 
- respectarea prevederilor art. 27 din Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, conform căruia 
proprietarii construcțiilor au ca obligații principale efectuarea la timp a lucrărilor de întreținere și de 
reparații. 
Amplasament 

Imobilul care face obiectul lucrărilor de intervenții pentru instalațiile de încălzire este situat 
în intravilanul Municipiului Craiova, str. Olteț nr. 5; terenul, nr. inventar 41000744, conform fișei 
mijlocului fix are suprafața 1141 mp, clădirea, nr. inventar 12008389, situată pe terenul înscris în 
cartea funciară nr. 58028, în plan, are o formă regulată aproximativ de dreptunghi cu dimensiuni 
maximale: 22,27 x 8,12 m. Este o clădire independentă; accesul în incintă se realizează din strada 
Olteţ; vecinătăţi: N, S, E-proprietar Municipiul Craiova,V-str. Olteţ nr. 3. 
 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 707/20.07.2016 pentru modificarea si completarea 
Legii nr. 10/1995, privind calitatea in construcţii Documentaţia a fost elaborată în baza unei 
expertize tehnice. 

Obiectul expertizei: Expertiza are ca scop evaluarea sistemului tehnic de încalzire aferent 
instalaţiilor din clădirea existenta - din Craiova, strada Oltet, nr. 5, jud.Dolj, deţinător: 
MUNICIPIUL CRAIOVA,  în vederea determinării stării tehnice pentru evaluarea capacităţii de 
satisfacere a cerinţelor conform legii. 
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În cadrul expertizei s-au avut în vedere următoarele cerinţe esenţiale: 
- A. rezistenta mecanica si stabilitate 
- B. securitate la incendiu 
- C. igiena, sănătate si mediu înconjurător. 
- D. siguranţa si accesibilitate in exploatare 
- E. protecţia impotriva zgomotului 
- F. economie de energie si izolare termica, 
- G. utilizarea sustenabila a resurselor naturale 

Raportul de expertiza cuprinde soluţii şi măsuri care se impun pentru fundamentarea tehnică 
şi economică a deciziei de intervenţie. 
Starea construcţiei -instalaţiile. 

Instalaţiile de încălzire interioare și racordurile acestora la centrala termica realizate odată cu 
clădirea au fost puse în funcţiune cu cca. 80 de ani în urma fiind realizate în soluţia cu distribuţie 
inferioară. Conform catalogului privind clasificarea si duratele normale de funcţionare a mijloacelor 
fixe cu modificările si completarie ulterioare, durata normală de funcţionare este cuprinsă între 40 
ani si 60 ani, -conf. art. 1.6.4. pentru Clădiri administrative. 

Conductele de înăalzire pentru construcţie au fost realizate din oțel pozate îngropat în șlițuri  
verticale și orizontale practicate în pereţii de cărămidă ai clădirii. 

Conductele din șlițuri au fost termoizolate cu vata minerală susţinută cu plasă de sarmă 
zincată tip rabitz. Corpurile de încălzire iniţiale au fost din fontă. În pereţi s-au găsit îngropate 
inclusiv vase de dezaerisire a instalaţiei. Centrala termică nu mai este pe amplasament. Clădirea a 
fost racordată la instalaţiile de gaze naturale. Instalaţia de gaze naturale din interior este în prezent 
dezafectată. În prezent clădirea este în curs de reabilitare. Odată cu încetarea funcţionării instalaţiei 
termice clădirea a rămas fără căldura necesară care să protejeze pereţii la pătrunderea igrasiei, care 
s-a acumulat în perioadele reci și umede în aceştia și mai ales iarna; prin fenomenul de îngheț-
dezgheț s-a produs degradarea accentuată a tencuielii și structurii de cărămidă, amplificată de 
pătrunderea zăpezii prin ferestre sparte și prin acoperişul neetanș. Instalaţiile de încalzire nu mai 
există în totalitate, rămânând cca. 10-15% din conductele instalației de încălzire. 

Toate normativele/reglementările existente la data proiectării/execuţiei acestora au fost fie 
înlocuite fie abrogate/anulate. 

În  raportul de expertiză tehnică se prezintă/ analizează sistemul de instalaţii prin prisma 
reglementarilor în vigoare la data proiectării/realizării acesteia și în concordanță cu cele în vigoare 
la data întocmirii raportului. 

Concluziile raportului de expertiză tehnică 
Repararea corpului de clădire-REABILITAREA INSTALAŢ IILOR TERMICE: este necesară atât 

pentru conservarea imobilului cât şi pentru a permite desfăşurarea în condiţii de siguranţă a 
exploatării şi asigurarea confortului pentru utilizatori conform destinaţiei; pentru funcţionare 
necesită reabilitarea instalaţiilor termice, asigurarea dotării cu centrală termică, branşarea la gaze. 

Prin intervenţia în vederea refuncţionalizării, se va asigura centrala termică propie si 
instalaţie interioara de incalzire. 

Prin realizarea condiţiilor de exploatare a spaţiilor utile din imobil, se asigură: 
-cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local, iar pentru persoanele care vor 
desfăşura activităţi în incintă condiţii normale de muncă şi igienă de natură să le ocrotească 
sănătatea şi integritatea fizică şi psihică. 
- respectarea prevederilor art. 27 din Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, conform căruia 
proprietarii construcţiilor au ca obligaţii principale efectuarea la timp a lucrărilor de reparaţii. 
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Soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic spre a fi dezvoltate în 
cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții: 

 
- Se vor dezafecta în totalitate instalațiile de încălzire aferente clădirii; 
- Se va dota clădirea cu sursă de încălzire cu cazane de încălzire în condensație, de mare 

eficiență energetică; 
- Se va dota clădirea cu instalație de încălzire cu corpuri statice; 
- Se va realiza prepararea apei calde menajere cu schimbător de căldură și acumulator de 

a.c.m încorporat în unul din cazanele care va echipa centrala termică. 
 
Scenarii / Variante propuse: 
 
Scenariul 1:  Reabilitarea instalațiilor în conformitate cu soluția existentă de la construirea clădirii. 
Scenariul 2:  Reabilitarea instalațiilor în conformitate cu reglementările actuale, cu utilizarea 
tehnologiilor și echipamentelor existente în prezent. 
 
Pentru Scenariul 2 se propun trei opțiuni: 
   Opțiunea 1 - instalații din conductă de cupru 
   Opțiunea 2 - instalații din conductă de oțel 
   Opțiunea 3 - instalații din conductă de polipropilenă 
 
 
Descrierea scenariilor luate in considerație: 
 
Scenariul 1:  Reabilitarea instalațiilor în conformitate cu soluția existentă la construirea clădirii 
 
Realizarea de instalații de încălzire în clădire în soluția cu distribuție inferioară din conducte din oțel 
pozate îngropat în slituri verticale și orizontale practicate în pereții de cărămidă ai clădirii; 
Conductele din slituri se propune a fi termoizolate cu vată minerală susținută cu plasă de sârmă 
zincată tip rabitz; corpuri de încălzire din fontă. 
 
Conform Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică, ANEXA Nr. 7, litera d): Scenariul 1 - nu 
este fezabil din motive tehnice si va fi exclus într-o etapă timpurie a analizei, deoarece clădirea 
are o vechime de cca. 80 de ani și este construită cu fundații din cărămidă, pardoseală din lemn, 
zidărie din cărămidă plină arsă, planșee din grinzi de lemn, sistem învelitoare: șarpantă lemn cu 
învelitoare din tablă, iar conform expertizei, datorită posibilității ca noile șlituri efectuate în ziduri 
să afecteze rezistența și stabilitatea clădirii, scenariul 1 va fi exclus. 
    
Scenariul 2: Reabilitarea instalațiilor în conformitate cu reglementările actuale, cu utilizarea 
tehnologiilor și echipamentelor existente în prezent 
 
În cadrul scenariului 2, se va analiza în continuare : 
 
A. Dotarea cu corpuri de încălzire - pentru cele 3 opțiuni, luând în considerație faptul că, 
clădirea și încăperile sunt existente și pot fi utilizate numai corpuri de încălzire statice (nu 
ventiloconvectoare, alte tipuri cum ar fi cele de radiație, etc.) 
Consultând cataloagele tehnice ale diverșilor producători, declarațiile acestora, parametrii tehnici 
precizați, se vor analiza următoarele posibilități: 
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1 - utilizarea corpurilor de încălzire din fontă; 
2 - utilizarea corpurilor de încălzire din aluminiu; 
3 - utilizarea corpurilor de încălzire din oțel. 

Caloriferele din fonta vor fi excluse datorită greutății acestora foarte mari (inclusiv a conținutului 
mare de apă din ele) ținând cont de vechimea clădirii, materialele din care este executată - fundații 
de cărămidă, pereți de cărămidă fără stâlpi de beton, planșee din lemn. 
 
B. Analiza utilizării diverselor țevi pentru conductele de instalații de încălzire 
 
a. Utilizarea conductelor de oțel 

Ținând cont că în clădirea existentă pardoselile sunt din lemn, planșeul din grinzi de lemn, 
de asemenea există și stâlpi din lemn și lambriuri, utilizarea țevilor de oțel este exclusă într-o 
analiză timpurie deoarece în faza de execuție a instalațiilor, acestea sunt îmbinate prin sudură cu 
flacără oxiacetilenică, proces în care se produc scântei și picături de metal incandescent (800-
10000C)  care se scurg și care pot aprinde lemnul care există ca material de construcție și se pot 
produce incendii. 
 
b. Utilizarea conductelor de polipropilena sau cupru. 

Polipropilena, prescurtat PPR, este un polimer din plastic, rezistent la condiții de 
temperatură moderată (punctul de topire al PPR-ului comercial se întinde între 160 și 166 grade 
Celsius) și presiuni crescute, care îl face potrivit pentru instalații. PPR-ul se degradează la raze UV 
(ultraviolete) sau grupuri microbiene care cresc în prezența amidonului, spre deosebire de cupru 
care rezistă la soare și are proprietăți anti-bacteriene. 

Dezavantajele instalației pe PPR fată de cupru 
Instalația PPR nu are aceeași durată de viață precum cea realizată din cupru. Țevile PPR sunt 

mai rezistente decât cele din PVC, dar nu vor ajunge niciodată la durabilitatea milenară a cuprului. 
PPR este mai sensibil la lovituri și șocuri mecanice, spre deosebire de cupru. Cuprul rezistă la 
expunerea directă la flacără, PPR nu ar fi la fel de sigur în caz de incendii. 

La capitolul estetică țevile din cupru sunt în avantaj față de cele din polipropilenă. Acestea 
din urmă sunt mai masive fapt ce le face mai inestetice. Un rol important îl au și fitingurile de 
dimensiuni mai mari, acestea fiind mai voluminoase decât țeava de PPR; la încălzire, îmbinările 
sunt instabile în timp, sunt casante la rece, au un coeficient foarte mare de dilatare la cald (necesită 
în instalații un număr foarte mare de dispozitive (lire) de dilatare, înglobând un număr mare de 
lipituri), durată de viață mai redusă. 

Prețul de manoperă pentru instalațiile din PPR este similar cu cele realizate din conducte de 
cupru diferența investiției este crescută de costul materialelor dar acesta va fi compensat prin durata 
mare de viață a cuprului și a costurilor mari pentru fitingurile de PPR. Investiția inițială mai ridicată 
ajută să obținem avantajul siguranței sistemului pentru o perioadă foarte mare de timp. Cuprul 
rezistă foarte bine la coroziune timp de zeci de ani iar proprietățile lui nu se schimbă în timp. 
Coeficientul de dilatație al țevilor din cupru este mult mai mic decât al țevilor din plastic.  

Deși ambele tipuri de țeavă se instalează la fel de repede și pot fi soluția de încredere, cuprul 
este superior PPR din mai multe puncte de vedere: teava din cupru este moale, maleabilă, fapt care 
ajută la montajul rapid și sigur; deși maleabil cuprul este extrem de rezistent la lovituri; tevile se 
îmbină foarte bine prin lipire cu aliaje specifice fapt care garantează etanșeitatea. 

Conform raportului de expertiză, se propune utilizarea țevilor de cupru pentru 
realizarea instalației interioare de încălzire din clădire. 
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La dezavantajele cuprului putem trece și faptul că nu se folosește cu radiatoare de aluminiu 
datorită coroziunii electrochimice, ca atare se vor utiliza corpuri statice de încălzire din oțel 
protejat anticoroziv la interior și exterior. 

Conform raportului de expertiză soluția de intervenție recomandată este: Scenariul 2, 
Opțiunea 1, Instalații din țevi de cupru cu corpuri statice din oțel, tip panou protejate 
anticoroziv la interior și exterior în câmp electrostatic și dotare cu centrală termică cu cazane 
pe combustibil gaz natural, în condensație, de mare eficiență. 
 
Justificarea scenariului optim propus 
 
Soluția de reabilitare constă din:  

Instalații de încălzire din țevi de cupru cu corpuri statice din oțel, tip panou protejate 
anticoroziv la interior și exterior în câmp electrostatic și dotare cu centrală termică cu cazane pe 
combustibil gaz natural, în condensație, de mare eficiență. 

Justificarea opțiunii optime recomandate: 
- în clădire sunt două încăperi principale care au ponderea de cca. 70% din suprafața 

parterului și a etajului; 
- conductele se pozează aparent în aceste încăperi; 
- parapetul sub ferestre este mic, nepermițând montarea sub calorifere a unor conducte 

groase în diametru (cum sunt cele din PPR), cu multe dispozitive (lire) de preluare a 
dilatării, astfel, 

se propune utilizarea țevilor de cupru pentru realizarea instalației interioare de încălzire din clădire 
și utilizarea corpurilor de încălzire din oțel protejate anticoroziv la interior. 
Se selectează Scenariul 2, opțiunea 1. 
 
Soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic sunt preluate și 
dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții – proiect 
nr. 02/2019 faza D.A.L.I. 
 
Regimul juridic  

Regimul juridic: imobil în intravilan; proprietatea Municipiului Craiova, în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova; 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 197/27.05.2010 a fost 
aprobată la art. 1 lit c) modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 
Municipiului Craiova prin completare cu bunurile prevăzute în anexa nr. 3 unde la poziția 92 se 
regăsește „Clădire Rom Handicap, suprafața construită 192 mp situată pe terenul înscris în CF nr. 
58028, str. Olteț nr. 5”. Clădirea nu este inclusă în lista monumentelor istorice din județul Dolj 
înscrise în Patrimoniul cultural național al României. 
Regimul tehnic: clădire existentă, grupa construcții - domeniul public. 
Numărul  estimat de utilizatori, comform temei de proiectare: 17 -26 persoane. 
 
 Recomandarea intervenţiilor necesare pentru asigurarea funcţionării conform 
cerinţelor şi conform exigenţelor de calitate: Instalații termice pentru încălzire clădire cu 
corpuri statice și cazane funcționând pe gaze naturale. 
   Instalațiile existente se vor dezafecta.  

 Instalația de încălzire se va realiza  cu două ramuri cu distribuție inferioară–fiecare ramură. 
Se vor utiliza corpuri de încalzire  protejate la coroziune, dimensionate pentru necesarul de îcalzire 
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al fiecarei încaperi.   Tempetratura interioară de calcul va fi conform reglementărilor în vigoare. Pe 
conducte și corpuri de încălzire vor fi prevăzute armături pentru sectionare, închidere, golire,  
reglare, dezaerisire.  Instalația de încălzire va asigura încălzirea de ,,gardă”, atunci cand clădirea 
nu este utilizată.  

Sursa de caldură: Pentru încălzire se vor utiliza cazane  de încălzire cu apă caldă 80/60*C. 
   Cazanele utilizate (cel putin două)  pentru agent termic apa caldă  vor fi prevăzute a lucra în  
condensatie; conversia energiei va fi în proporție de până la 98% ;  (eficiență energetică normată, 
109 %). Puterea termică a acestora se va stabili luand în consideratie puterea maximă simultană 
solicitată în cea mai defavorabila ipoteză de utilizare. Centrala termica se va lega la o butelie de 
egalizare. Cazanele vor avea arzatoare modulante și unitate de automatizare și reglare pentru 
menținerea temperaturii proiectate în încăperile deservite. Fiecare cazan va fi prevăzut cu: 

-  o supapă de siguranță dimensionată la parametrii cazanelor 
- o pompa de circulatie. 

Conductele din centrala termică și aferente centralei vor fi   protejate anticorosiv și termoizolate. 
Pentru protectie si preluare a volumului de apa rezultat din dilatarea acesteia se va prevede vas 
(vase) de expansiune, judicios dimensionat(e). Reglarea temperaturii pe fiecare circuit se va face 
cu comandă de către cronotermostate,  un regulator specializat sau de cele furnizate odată cu 
cazanele.  Instalațiile vor fi prevăzute cu: robineți de apparat, de închidere, reținere, reglare, 
ocolire, golire, etc. și filtre de impurități conform reglementărilor și uzanțelor. 
  Cazanele se vor racorda pe partea de combustibil la instalatia de gaze naturale conform 
acordului de acces eliberat de operatorul zonal de gaze naturale. Instalatiile de   gaze naturale  se 
vor proiecta si realiza conform procedurii speciale a Agentiei Nationale de Reglementare în 
Domeniul Energiei si nu fac parte din obiectul expertizei. Pompele de circulatie pe toate circuitele 
de încalzire vor fi cate doua bucăți, dar numai cate una montată, cealaltă în rezerva nemontată.  
 
Scenarii  considerate: 
Scenariul 1:  Reabilitarea instalațiilor în conformitate cu solutia existentă de la construirea clădirii. 
Scenariul 2:  Reabilitarea instalațiilor în conformitate cu reglementările actuale, cu utilizarea  
tehnologiilor și echipamentelor  existente în prezent. 
Pentru  Scenariul  2 se propun trei optiuni: 
   Opțiunea 1-instalații din conductă de  cupru 
   Opțiunea 2-instalații din conductă de oțel 
   Opțiunea 3-instalații din conductă de polipropilenă 
 

În urma descrierii și analizei avantajelor și dezavantajelor din scenariile considerate, 
elaboratorul recomandă,  scenariul 2, opțiunea 1 (realizarea instalației interioare de încălzire prin 
utilizarea țevilor din cupru și a corpurilor statice din oțel tip panou-protejate anticoroziv la interior și 
în câmp electrostatic la exterior, și dotare cu centrală termică cu cazane pe combustibil gaz natural, 
în condensație, de mare eficiență), reprezentând soluția optimă din punct de vedere tehnico-
economic, solutie ce prezintă reale avantaje (prezentate mai sus) față de celălalt scenariu/opțiuni. 

 
Soluţia tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic  şi economic.   
Conform raportului de expertiza, se va dota cladirea cu : 
Instalație interioară de încălzire  din țevi de  cupru cu corpuri statice din oțel, tip panou protejate 
anticoroziv la interior și exterior în câmp electrostatic. 

Instalația va fi compusă din două ramuri cu distribuție inferioară. 
 Se vor prevedea armături: 
- de trecere 
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- de închidere şi reglaj 
- de golire 
- de echilibrare hidraulică 

Acestea se vor monta în poziţiile indicate, cerute prin proiectul tehnic.  
Armăturile prevăzute vor corespunde presiunilor de lucru.  Se vor monta armături de golire în toate 
punctele joase. Robinetele de golire vor fi drepte cu cep, STAS 1602, corp din alamă pentru turnat 
AmTl şi mufă filetată pentru racordarea la ţevi de cupru la un capăt şi racord olandez pentru 
racordul piesei port furtun la celălalt capăt. Se vor utiliza robinete de golire cu dop filetat din p.p., 
cu lanţ pentru protecţia racordului pentru portfurtun.  Se vor utiliza armature  cu  cu sferă, Pn10 bar. 
Armăturile se vor monta ţinând seama de următoarele condiţii: 

- uşor accesibile 
- uşor demontabile 

Toate armăturile vor fi montate în poziţia închis ţinând seama de sensul de curgere al fluidelor. 
 Instalaţiile de încălzire ale clădirilor vor  fi executate  cu ţevi din cupru care satisfac 

cerinţele prescripţiilor tehnice ale normelor SR EN 1057. Fitingurile ce se vor potrivi  ţevilor de 
cupru: fitinguri fabricate conform SR EN 1254-1.   În vederea conectării lor la ţevile de cupru prin 
lipire, fitingurile vor  fabricate din cupru Cu- DHP (acelaşi material ca şi în cazul ţevilor). Dacă 
fitingurile se folosesc în scopul conectării ţevii şi fitingului din alt material sau conectării ţevii de 
cupru şi ţevii din alt material, fitingul folosit va fi din metal de tranziţie. Ca material de tranziţie se 
pot folosi bronzul sau alama. Presiune de lucru pentru fitingurile din cupru şi bronz cu îmbinare prin 
lipire conform EN1254-1. 

 
Centrala termică. Pentru încălzire se vor utiliza cazane  de încălzire cu apă caldă 80/60*C. 
Puterea termică  utilă în  centrala  termică  va fi de  80 Kw. 
     Cazanele de încălzire murale, vor fi cu tiraj fortat si camera de ardere etanșă și se vor 
amplasa în încăpere proprie- într-o încăpere de la parterul clădirii construită din zidarie de 
caramidă , planșeu de beton si care are fereastra direct spre exterior.  În încăpere se va prevede 
detector de gaze pentru a sesiza o concentratie de 4% amestec de gaz metan în încăpere. 
   Cazanele utilizate (cel putin două)  pentru agent termic apa caldă  vor fi prevazute a lucra 
în  condensație; conversia energiei va fi în proporție de până la 98% (eficiență energetică normată, 
109 %). Puterea termică a acestora se va stabili luând în considerație puterea maximă simultană 
solicitată în cea mai defavorabilă ipoteză de utilizare. Centrala termică se va lega la o butelie de 
egalizare. Cazanele vor avea arzătoare modulante și unitate de automatizare și reglare pentru 
menținerea temperaturii proiectate în încăperile deservite. 
Pe fiecare cazan se vor prevede cate o supapa de siguranta dimensionata la parametrii cazanelor. 
Pe fiecare cazan se va prevede cate o pompa de circulatie daca nu este în dotarea cazanului. 
Pentru circulația agentului termic în instalatie–pe fiecare ramură se va prevede pompa de 
circulatie activă si de rezervă- nemontată. Pe circuitul de încărcare se va prevede filtru mecanic 
foarte fin și dozator polifosfați. 
Condensul rezultat de la cazane va fi colectat și tratat printr-un echipament de tratare-neutralizator 
de condens, si apoi evacuat la canalizare. 
Conductele din centrala termică și aferente centralei vor fi protejate anticoroziv și termoizolate. 
Pentru protectie și preluare a volumului de apă rezultat din dilatarea acesteia se va prevede vas 
(vase) de expansiune, judicios dimensionat (dimensionate). 
Reglarea temperaturii pe fiecare circuit de încălzire se va face cu comanda de către 
cronotermostate,  un regulator specializat sau de cele furnizate odată cu cazanele. 
 
Descrierea şi a altor categorii de lucrări incluse în soluţia tehnică de intervenţie propusă: 
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Centrala termica va asigura: 
-încălzire clădire 
-preparare apă caldă menajeră: unul din  cazane  va avea încorporat un boiler de inox cu 

capacitatea de 46 litri, și va prepara apa caldă menajeră în regim prioritar. 
 Puterea termica utila  a centralei termice (dotata cu  doua cazane murale ) va fi de 80 Kw.         

Toate conductele aferente instalatiilor centralei vor fi  termoizolate. Pompele vor fi una activă si 
una de rezervă, nemontată pentru circulatia cu pompe din butelia de egalizare. 
Utilajele si echipamentele calde vor fi  termoizolate cu vata minerală și cu protecție a acesteia. 

Instalațiile electrice vor fi de joasa tensiune si se vor racorda în tabloul electric al clădirii–la 
prizele de perete. 

Prin tehnologia utilizată, echipamentele si utilajele de înalta eficiență  cu care se va dota 
clădirea se estimează o reducere de pâna la 18% a consumurilor de utilitati. 

Cazanele de încălzire  vor fi în condensație cu eficiența de până la 109%. Pompele care se 
vor utiliza  vor fi cu eficiență ridicată. 

Conductele din spațiile neîncălzite vor fi termoizolate corespunzator unui randament de 
minim 80%. 

Apa introdusă în circuitul de încălzire  se va trata și nu se va mai face golirea instalației 
decât în cazul unor avarii. 
 
În concluzie : 

Faţă de cele prezentate în conformitate cu prevederile art. 9 din 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, coroborat cu art.44 alin.(1) din 
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată şi completată, art.129 alin. (2) lit. b), 
alin. (4) lit.d), coroborat cu art. 139 alin. (1) din  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, 

Prin prezentul raport, propunem aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova 
documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii  ,,Reabilitare 
instalații, centrală termică la imobilul situat în strada Olteț nr. 5”,  scenariul 2, opțiunea 1, 
având următorii indicatori tehnico-economici: 

 
Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA): 353.181,81 lei 

Din care C+M (inclusiv TVA):             173.806,55 lei 
Durata de realizare a investiției: 2 luni  

 
Conform anexă la prezentul raport. 
 
 
 
Director executiv,             Șef Serviciu, 
Gâlea Ionuț Cristian      Mitucă Lucian Cosmin 
 
 
 
 

Întocmit, 
           Insp. Gionea Silvia 
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