
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
 PROIECT 
 

        HOTĂRÂREA NR._____ 
privind aprobarea actualizării devizului general, modificarea indicatorilor 

tehnico-economici şi a descrierii sumare pentru obiectivul de investiţii „ Creşterea 
Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova- 

CEERT L5 - Bloc 1”   
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.08.2021; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr.139567/2021, raportul nr.144280/2021 
al Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte și raportul de avizare nr.144379/2021 al 
Directiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune aprobarea actualizării devizului general, modificarea indicatorilor tehnico-
economici şi a descrierii sumare pentru obiectivul de investiţii „Creşterea Eficienţei 
Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova- CEERT L5 - Bloc 
1” ; 
   În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, modificată şi completată şi art.10 alin.4 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.36 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.139 alin.3 lit.e, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările; 

 
 

      HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă actualizarea devizului general, modificarea indicatorilor tehnico-

economici şi a descrierii sumare pentru obiectivul de investiţii „Creşterea 
Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova- 
CEERT L5 - Bloc 1”, conform anexelor nr.1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexele nr.1, 2 şi 3 
ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.24/2018. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

INIŢIATOR,                  AVIZAT, 
PRIMAR,                   SECRETAR GENERAL, 

Lia-Olguța VASILESCU                    Nicoleta MIULESCU 



  

 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA        
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcția Elaborare si Implementare Proiecte            
Nr. 139567/ 09.08.2021 
 

                                                                                                                                                                             
Referat de aprobare 

 
privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții 
“Creșterea Eficienței Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova – 

CEERT L5” – Bl. 1 
 

  
Proiectul “Creșterea Eficienței Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul 

Craiova – CEERT L5” finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 
3-Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiții 3.1-
Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente, a energiei și a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, 
Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, a fost aprobat prin HCL nr. 326/26.07.2018, cu o valoare totală a 
cererii de finanțare de 3.912.724,15 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 3.562.937,58 lei 
și valoare totală neeligibilă 349.786,57 lei.   

Contribuția proprie în proiect a Municipiului Craiova și a Asociației de proprietari nr. 9 Lăpuș, 
este de 1.774.961,60 lei reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului cât și 
contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului.  

Prin HCL nr. 24/2018 a fost aprobata Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie la 
blocul 1 – Str. Grigore Pleșoianu, nr. 2. 

În conformitate cu activitățile proiectului prevăzute în cererea de finanțare, după încheierea 
contractului de finanțare a fost demarată procedura de achiziție a serviciilor de elaborare a 
documentației tehnico-economice, faza PT+DE+AE, care s-a finalizat cu încheierea contractului de 
prestări servicii nr. 143222/01.10.2020 cu GLOBEXTERRA SRL.  

Prin adresa nr. 363/13.07.2021 GLOBEXTERRA SRL, a comunicat faptul că valorile necesare 
realizării obiectivelor de investiții ce fac obiectul contractului de prestări servicii nr. 143222/01.10.2020 
au fost majorate față de valorile estimate la faza D.A.L.I., astfel cum rezultă din Devizele generale și 
listele cu cantități  de lucrări atașate proiectului tehnic, din următoarele considerente:  

- Abrogarea prin OUG nr. 85/2018 a standardelor de cost care au stat la baza estimării, la faza 
D.A.L.I., a valorilor lucrărilor necesare realizării obiectivelor de investiții, la întocmirea 
listelor cu cantități de lucrări – faza Proiect tehnic, s-a ținut cont de prețurile actuale ale 
materialelor de construcție, preluate de la furnizorii din domeniu și din baza de date 
actualizată a programului de devize 

- Adoptarea la data de 28.12.2018 a OUG nr.114 privind instituirea unor masuri în domeniul 
investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte 
normative și prorogarea unor termene, prin care s-a impus un cuantum de minim 3.000 lei 
lunar pentru salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, pentru domeniul 
construcțiilor, reflectat implicit în creșterea tarifului unitar mediu/ora de manoperă 

- La faza de elaborare a proiectului tehnic, fata de DALI, au fost propuse lucari suplimentare 
ca urmare a situatiei reale din teren, constand in: 

• optimizarea solutiilor tehnice fata de DALI:  Bordarea golurilor (ferestre si usi ) zona 
peretilor exteriori din jurul golurilor de tamplarie pe toate laturile exterioare cu vata minerala 
de natura bazaltica din clasa de reactie la foc A1, A2-s1, d0, cu latimea de 30 cm si grosimea 
de 10 cm, strat finisaj exterior tencuiala decorative; Glafurile ferestrelor se vor termoizola cu 
vata minerala bazaltica de 3 cm grosime, finisaj exterior tencuiala decorativa; Termoizolarea 



 

terasei cu un strat de polistiren expandat ignifugat de 20 cm grosime si nu cu 16 cm cum 
afost propus la DALI, asigurându-se indeplinirea indicatorilor de performanta energetica.  

• Suprainaltare atic cu zidarie din BCA, lucrare propusa in plus fata de DALI intrucat 
înaltimea aticului existent nu asigura suprafata de ancorare suficienta a sistemului 
termohidroizolant, prin urmare a fost necesara suprainaltarea acestuia.  

• inzolare pe peretele exterior din spatele sarpantelor false cu vata minerala bazaltica 
de 10 cm.   

 
Astfel, în vederea implementării proiectului, în baza Art. 7, alin. (6), din Hotărârea 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 cele descrise mai sus, 
propunem pe ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 26.08.2021 proiectul de hotărâre  privind 
aprobarea modificării indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții “Creșterea 
Eficienței Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova – CEERT L5”- BL. 1. 
  

                                                                      
PRIMAR, 

Lia-Olguța Vasilescu 
 

 

Pt. Director Executiv, 
Nelu Pîrvu 
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Municipiul Craiova 
Primaria Municipiului Craiova        
Directia Elaborare si Implementare Proiecte                                                                                                                                                    
Nr.144280/17 .08.2021               
                                                                                                                                        Vizat, 
                                                                                                                        Pt. Director executiv D.E.-F., 

                                                                                                               Daniela Militaru 
 

RAPORT 
 

privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții 
“Creșterea Eficienței Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova  

– CEERT L5 – Bl. 1”  
 

Proiectul “Creșterea Eficienței Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul 
Craiova – CEERT L5” finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3-
Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiții 3.1-Sprijinirea 
eficienței energetice, a gestionării inteligente, a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri 
rezidențiale, a fost aprobat prin HCL nr. 326/26.07.2018, cu o valoare totală a cererii de finanțare de 
3.912.724,15 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 3.562.937,58 lei și valoare totală 
neeligibilă 349.786,57 lei.   

Contribuția proprie în proiect a Municipiului Craiova și a Asociației de proprietari nr. 9 Lăpuș, este 
de 1.774.961,60 lei reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului cât și contribuția 
de 40% din valoarea eligibilă a proiectului.  

În conformitate cu activitățile proiectului prevăzute în cererea de finanțare, după încheierea 
contractului de finanțare a fost demarată procedura de achiziție a serviciilor de elaborare a documentației 
tehnico-economice, faza PT+DE+AE, care s-a finalizat cu încheierea contractului de prestări servicii nr. 
143222/01.10.2020 cu GLOBEXTERRA SRL.  

Principalele tipuri de lucrari propuse prin proiect sunt:  
1. Lucrări de reabilitare termică a anvelopei:  
• Izolarea termică a faţadei – parte opacă, cu sistem termoizolant amplasat la exterior, alcătuit din 

panouri termoizolante tip sandwich, alcatuite dintr-un miez de spuma poliuretanica rigida cu grosimea de 5 
cm caserate la interior cu folie din aluminium de 0,08 mm, iar la exterior cu o fata din tabla de aluminium 
de min 0,45 mm grosime si perna de aer de 5 cm, montate pe un sistem de profile metalice.  

• Izolarea termică a soclului, cu sistem termoizolant amplasat la exterior, alcătuit din panouri 
termoizolante tip sandwich, alcatuite dintr-un miez de spuma poliuretanica rigida cu grosimea de 5 cm 
caserate la interior cu folie din aluminium de 0,08 mm, iar la exterior cu o fata din tabla de aluminium de 
min 0,45 mm grosime si perna de aer de 5 cm, montate pe un sistem de profile metalice.  

• Izolarea termică a faţadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare clasice existente/ 
geamului, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie termoizolantă pentru 
îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate, tâmplărie dotată cu dispozitive/fante/grile pentru 
aerisirea controlată a spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei condensului pe elementele de anvelopă;  

• Inchiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a 
parapeţilor;  

• Termo-hidroizolarea terasei cu sistem termoizolant cu o grosime de 20 cm;  
• Izolarea termică a planşeului peste demisol, cu sistem termoizolant cu o grosime a termoizolatiei 

de 10 cm;  
2. Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire:  
• Inlocuirea instalatiei de încălzire centrală de la demisol, inclusiv izolarea conductelor de 

distribuție a agentului termic pentru încălzire de la demisol, in scopul reducerii pierderilor de caldura si 
masa.  

• Montarea unui robinet de echilibrare termohidraulică pe racordul termic de la rețeaua de 
termoficare.  
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• Montarea robinetelor de sectorizare, a robinetelor de presiune diferenţială la baza coloanelor de 
încălzire și a robinetelor de golire în scopul creşterii eficienţei sistemului de încălzire prin autoreglarea 
termohidraulică a reţelei.  

3. Lucrări de reabilitare termică a sistemului de furnizare a apei calde de consum:  
• Inlocuirea instalatiei de distributie a apei calde menajere de la demisol, inclusiv izolarea termica a 

acesteia in scopul reducerii pierderilor de caldura si masa.  
• Montarea robinetelor de sectorizare și a robinetelor de golire la baza coloanelor.  
• Înlocuirea conductei de recirculare apă caldă de consum și izolarea acesteia.  
Prin HCL nr. 24/2018 a fost aprobata Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie la blocul 1 

– Str. Grigore Pleșoianu, nr. 2, precum si , principalii indicatori tehnico-economici și descrierea sumară a 
investiției.  

Prin adresa nr. 363/13.07.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 
123442/13.03.2021, GLOBEXTERRA SRL a comunicat faptul că valorile necesare realizării obiectivelor 
de investiții ce fac obiectul contractului de prestări servicii nr. 143222/01.10.2020  au fost majorate față de 
valorile estimate la faza D.A.L.I., astfel cum rezultă din Devizul general intocmit la faza PAC, din 
următoarele considerente:  

- Abrogarea prin OUG nr. 85/2018 a standardelor de cost care au stat la baza estimării, la faza 
D.A.L.I., a valorilor lucrărilor necesare realizării obiectivelor de investiții, la întocmirea listelor 
cu cantități de lucrări – faza Proiect tehnic, s-a ținut cont de prețurile actuale ale materialelor de 
construcție, preluate de la furnizorii din domeniu și din baza de date actualizată a programului 
de devize 

- Adoptarea la data de 28.12.2018 a OUG nr.114 privind instituirea unor masuri în domeniul 
investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte 
normative și prorogarea unor termene, prin care s-a impus un cuantum de minim 3.000 lei lunar 
pentru salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, pentru domeniul construcțiilor, 
reflectat implicit în creșterea tarifului unitar mediu/ora de manoperă 

- La faza de elaborare a proiectului tehnic, fata de DALI, au fost propuse lucari suplimentare ca 
urmare a situatiei reale din teren, constand in: 

• Termoizolarea terasei cu un strat de polistiren expandat ignifugat de 20 cm grosime si nu 
cu 16 cm cum a fost propus la DALI, deoarece aceasta grosime nu este cea uzuala, cerintele 
constructive pe piata pentru polistirenyul expandat sunt cu grosimi multiplu de 5;  

• Suprainaltare atic cu zidarie din BCA si centura b.a., lucrare propusa in plus fata de 
DALI, intrucat inaltimea utila a aticului dupa termoizolarea planseului peste ultimul nivel, 
trebuie sa fie de minim 35 cm.  

• Reparatii sarpante false de la ultimul etaj datorita starii de degradare a acestora. 
Aceste reparatii presupn urmatoarele lucrari:  inlocuirea invelitorii aferenta acestora din tigla 
solzi cu tigla metalica, inlocuire astereala si izolare pe peretele exterior din spatele sarpantelor 
false cu vata minerala bazaltica de 10 cm. 
 

  Totodata, la faza DTAC, s-au propus lucrari ce presupun optimizarea solutiilor tehnice fata de 
DALI (care contribuie atat la simplificarea executiei lucrarilor, cat si la reducerea costurilor de executie), 
constand in:   

• Bordarea golurilor (ferestre si usi ) zona peretilor exteriori din jurul golurilor de tamplarie pe toate 
laturile exterioare cu vata minerala de natura bazaltica din clasa de reactie la foc A1, A2-s1, d0, cu 
latimea de 30 cm si grosimea de 10 cm, strat finisaj exterior tencuiala decorativa, deoarece prin 
solutia propusa la faza DALI de protejare a vatei bazaltice cu tabla, ar ramane un strat de aer intre 
vata bazaltica si tabla care ar permite propagarea focului in cazul izbucnirii unui incendiu; 

• Glafurile ferestrelor se vor termoizola cu vata minerala bazaltica de 3 cm grosime, protejata cu cu 
tencuiala decorative si nu cu tabla asa cum a fost propus la D.A.L.I., eliminandu-se acel strat de aer 
dintre vata minerala si stratul de protectie, limitand astfel riscul de propagare al incendiului. 

 
Potrivit HG 907/2016 privind privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice: 
” Art. 7 
(6) În situaţia în care, după aprobarea indicatorilor tehnico- economici, apar schimbări care determină 
modificarea în plus a valorilor maximale şi/sau modificarea în minus a valorilor minimale ale 
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indicatorilor tehnico-economici aprobaţi ori depăşirea intervalelor prevăzute la alin. (5), sunt necesare 
refacerea corespunzătoare a documentaţiei tehnico-economice aprobate şi reluarea procedurii de 
aprobare a noilor indicatori, cu excepţia situaţiilor de actualizare a acestora prevăzute în Legea nr. 
500/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 Art. 9 
(1) Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții este documentație tehnico-economică, similară 
studiului de fezabilitate, elaborată pe baza expertizei tehnice a construcției/construcțiilor existente și, după 
caz, a studiilor, auditurilor ori analizelor de specialitate în raport cu specificul investiției. 
(2) În cazul obiectivelor a căror funcționare implică procese tehnologice specifice, componenta 
tehnologică a soluției tehnice poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor adecvate aplicabile pentru 
realizarea investiției, la faza proiectare - proiect tehnic de execuție, în condițiile art. 12 alin (1). 
 
Art. 10 
 (1) Devizul general este partea componentă a studiului de fezabilitate sau a documentaţiei de avizare a 
lucrărilor de intervenţii, prin care se stabileşte valoarea totală estimativă, exprimată în lei, a cheltuielilor 
necesare realizării unui obiectiv de investiţii.    
   (4) Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de 
investiţii şi, respectiv, la faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii în cazul intervenţiei la 
construcţie existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului, ori de câte ori este 
necesar, dar în mod obligatoriu în următoarele situaţii:   
   a) la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii;   
   b) la data solicitării autorizaţiei de construire;   
   c) după finalizarea procedurilor de achiziţie publică, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de 
investiţii; 
 
Art. 12 
(1) Proiectul tehnic de execuție constituie documentația prin care proiectantul dezvoltă, detaliază și, după 
caz, optimizează, prin propuneri tehnice, scenariul/opțiunea aprobată(ă) în cadrul studiului de 
fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții: componenta tehnologică a soluției tehnice 
poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului d 
einvestiți, la faza de proiectare - proiect tehnic de execuție, în condițiile respectării indicatorilor tehnico-
economici aprobați și a autorizației de construire/desființare.” 
 
  Date fiind cele prezentate anterior şi în conformitate cu art. 129, alin. (2) lit. b și d, coroborat cu alin. 
(4) lit. d și alin. (7) lit.c, art. 196 alin. (1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. 44 
alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Hotarârea nr. 907/2016 privind etapele de 
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice prin prezentul raport, în vederea implementării proiectului 
“Creșterea Eficienței Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova – CEERT 
L5 – Bl. 1”, supunem aprobarii Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele: 
 

1. Aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului conform Anexa 1 și Descrierea 
sumară a investiției “Creșterea Eficienței Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din 
Municipiul Craiova – CEERT L5 – Bl. 1”conform Anexa 2, ce fac parte integrantă din prezentul 
raport; 

 
2. Modificarea, în mod corespunzător a Anexelor 2 si 3 din HCL nr. 24/31.01.2018. 

 
 
                        

Pt. Director Executiv 
Nelu Pîrvu 

     Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi    
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 

     Data: 
     Semnătura: 

 Pt. Şef Birou Manag. Fin., 
Marius Cristian Chetoiu 

   Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi  
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 

  Data: 
  Semnătura: 
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Întocmit,                                                                           Întocmit, 
                        Manager proiect,                                             Asistent manager,                 
                          Lucia Stefan                                                                Nelu Pirvu 
Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,             Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,                                                                   
realitatea si legalitatea intocmirii acestui act oficial         realitatea si legalitatea intocmirii acestui act oficial                 
                                             
      Data: __________________                                  Data:__________________ 
 
     Semnatura:_____________                                               Semnatura:_____________   
 
 
 
                             Întocmit,                                                                              Întocmit, 
      Manager financiar,                                                          Manager tehnic, 
                          Oana Radulescu                                              Tiberiu Stroe          
     Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,             Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,                                                                   
    realitatea si legalitatea intocmirii acestui act oficial         realitatea si legalitatea intocmirii acestui act oficia l

                                             
      Data: __________________                                  Data:__________________ 
 
     Semnatura:_____________                                               Semnatura:_____________   
 
 
 
                           Întocmit,    
               Responsabil comunicare,                                                                 
                       Victoria Doboi                                                 
     Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,                                                                                   
     realitatea si legalitatea intocmirii acestui act oficial                                             
      Data: __________________                                   
       
     Semnatura:_____________   
 
 
 
 
       
              Vizat CFP, 
 









                                                                                                                         Anexa  2 la HCL .................................... 

 
"Cresterea eficientei energetice in cadrul cladirilor rezidentiale din Municipiul 

Craiova – CEERT L5 " 
Blocul nr. 1, Str. Grigore Plesoianu, Nr. 2 

Municipiul Craiova, judetul Dolj 
 

 

A.  INDICATORI MAXIMALI ÎN CONFORMITATE CU DEVIZUL GENERAL: 

• VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE: 
o inclusiv T.V.A. – total:   857.838,59 lei; 
o exclusiv T.V.A. – total:  721.978,45 lei; 

• CONSTRUCȚII-MONTAJ (C + M): 
o  inclusiv T.V.A. : 749.166,38 lei; 
o exclusiv T.V.A. : 629.551,58 lei. 

 
B. INDICATORI MINIMALI, RESPECTIV INDICATORI DE PERFORMANTA – ELEMENTE 
FIZICE/CAPACITATI FIZICE CARE SA INDICE ATINGEREA TINTEI OBIECTIVULUI DE INVESTITII SI 
DUPA CAZ, CALITATIVI, IN CONFORMITATE CU STANDARDELE, NORMATIVELE SI REGLEMENTARILE 
TEHNICE IN VIGOARE 

 Tinta obiectivului de investitie a fost atinsa prin aplicarea pachetului de solutii P1-1 in care sunt 
cuprinse urmatoarele masuri: 

Solutia S1’  =  sporirea rezistentei termice corectate a peretilor exteriori peste valoarea de 1,8 
m2K/W prin placarea peretilor exteriori cu panouri termoizolante tip sandwich, cu clasa de reactie 
la foc B-s2d0, alcatuite dintr-un miez de spuma poliuretanica rigida cu grosimea de 5 cm caserate 
la interior cu folie din aluminiu de 0,08  mm iar la exterior cu o fata din tabla de aluminiu de min. 
0,45 mm grosime si perna de aer 5 cm, montate pe un sistem de profile metalice.  

Solutia 2 (S2) – Inlocuirea tamplariei existente de pe fatade, intrarea in bloc si inchiderea 
balcoanelor/logiilor, cu tamplarie termoizolanta etansa cu rama de PVC, avand minim 5 camere si 
geamuri duble, tratate low-e si eventual cu strat de argon, Rmin. = 0,77 m2K/W. 

Solutia 3.1 (S3.1) – Sporirea rezistentei termice a terasei peste valoarea minima de 5,0 m2K/W, 
prin reabilitarea terasei cladirii cu polistiren expandat ignifugat de inalta densitate de 20 cm 
grosime 

Solutia 4 (S4) – Sporirea rezistentei termice a placii peste subsol peste valoarea de 2,90 m2K/W 
prin termoizolarea acesteia cu vata minerala bazaltica de 10 cm 

Solutii recomandate pentru instalatiile aferente cladirii (I1) 

Tinand seama de starea actuala a instalatiilor de incalzire si apa calda menajera se recomanda 



executarea de lucrari de interventie la distributia agentului termic pentru incalzire aferenta partilor 
comune din demisol ale blocului de locuinte si lucrari de interventie la distributia apei calde 
menajere 

Lucrari de reabilitare a  instalatiei de incalzire. Aceste lucrari cuprind: 

- inlocuirea totala a distributiei instalatiei de incalzire centrala de la demisol cu conducte noi, pe acelasi 
traseu si cu aceleasi dimensiuni; 

-  izolarea conductelor de distributie agent termic incalzire inlocuite; 
- montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic de la reteaua de termoficare; 
- montarea de robinete de sectorizare, a robinetelor de presiune diferentiala la baza coloanelor, si a 
robinetelor de golire. 
- probarea si spalarea instalatiei de incalzire; 

Lucrari de reabilitare a  instalatiei de distribuite apa calda menajera. Aceste lucrari cuprind: 

- inlocuirea totala a distributiei de apa calda menajera de la subsol cu conducte noi din PPR ; 
- izolarea conductelor de distributie apa calda menajera, inlocuite; 
- montarea de robinete de sectorizare si robinete de golire la baza coloanelor 
- inlocuirea conductei de recirculare apa calda de consum si izolarea acesteia. 

Economia de energie  

 Este de remarcat faptul că prin aplicarea tuturor masurilor propuse (pachetul  de masuri combinate)  
P1-1 se obţine o reducere semnificativă a consumului de energie termică 

• Daca initial  cladirea analizata avea un consum specific total 272.87 kW/m2 an se observa ca prin 
aplicarea pachetului de masuri P1-1 avem qT = 159.07  kW/m2 an  (din care pentru încălzire qînc = 
77.37 kW/m2 an,  pentru prepararea apei calde de consum qacm = 69.61  kW/m2 an si qil= 12.09 
kW/m2an), ceea ce va conduce la încadrarea construcţiei în clasa energetică “B“, clădirii atribuindu-i-se 
nota 92.53. 

Această valoare reprezintă o reducere de 41.71 % din consumul specific anual de căldură al clădirii 
existente. 

C. INDICATORI FINANCIARI, SOCIO-ECONOMICI, DE IMPACT, DE REZULTAT/OPERARE, 
STABILITI IN FUNCTIE DE SPECIFICUL SI TINTA OBIECTIVULUI DE INVESTITII 
 

Avand in vedere specificul si tinta obiectivului de investitie avem urmatorii indicatori de impact: 

Constructia obtine  : 

 Valoare la inceputul 
implementarii proiectului 

Valoarea la finalul 
implementarii proiectului 



Consumul anual specific de energie 
primara (kWh/an) 

266,649.91 87,024.65 

Consumul anual specific de energie 
pentru incalzire (kWh/mp.am) 

182.05 77.37 

Consumul anual specific de energie 
total (kWh/mp.an) 

272.87 159.07 

 

 

 Valoare la inceputul 
implementarii proiectului 

Valoarea la finalul 
implementarii proiectului 

Emiterea anuala estimata a gazelor cu 
efect de sera (echivalent tone de CO2) 

58.85 21.34 

Numarul gospodariilor cu o clasificare 
mai buna a consumului de energie (nr. 

gospodarii) 

0 14 

 

 
D. DURATA ESTIMATĂ DE EXECUŢIE A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII, EXPRIMATĂ ÎN LUNI 

• Durata de execuție a lucrărilor de intervenție este de: 6 luni. 
 

 
 
 

Proiectant, 
GLOBEXTERRA S.R.L. 









Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ 
Nr. 144379/18.08.2021 
 

      RAPORT DE AVIZARE, 
 
 

 Având în vedere: 
 Referatul de aprobare nr. 139567 /09.08.2021 
 Raportul Direcției Elaborare si Implementare Proiecte nr. 144280/2021 privind actualizarea 
devizului general si modificarea principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului și a 
descrierii sumare a investiției “Creșterea Eficienței Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale 
din Municipiul Craiova – CEERT L5 – Bl. 1– situat în municipiul Craiova, str. Grigore Plesoianu 
nr. 2” 
 Potrivit dispozițiilor cuprinse în contractul de finanțare nr. 3262/05.10.2018 și HCL nr. 
326/26.07.2018; 
 Văzând avizul  favorabil al Comisiei Tehnico Economice nr. 141656/12.08.2021 
 În conformitate cu prevederile: 
• art. 10 alin. (4) din H.G. nr. 907/2016 care statuează că  ”Devizul general întocmit la faza de 
proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiţii şi, respectiv, la faza 
documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii în cazul intervenţiei la construcţie existentă se 
actualizează prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului, ori de câte ori este necesar” 
• art. 44 alin 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale potrivit cărora 
”Documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigură 
integral sau în completare din bugetele locale, precum şi ale celor finanţate din împrumuturi 
interne şi externe, contractate direct sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale, se 
aprobă de către autorităţile deliberative”. 
 Potrivit  art. 129 alin. 2 lit. b și alin 4 lit d , coroborat cu  art. 196 alin 1 lit a din OUG nr.  
 57/2019 privind Codul Administrativ 
 Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, 
 
 
 

AVIZĂM FAVORABIL 
 

 propunerea privind 
1. Actualizarea devizului general intocmit la faza DALI pentru Blocul 1,  aprobat prin 

HCL nr. 24/2018, conform Anexei 1 la prezentul raport. 
 
        2. Modificarea  principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului și a descrierii sumare a 
investiției “Creșterea Eficienței Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul 
Craiova – CEERT L5 – Bl. 1”,   conform Anexei 2 si 3 la prezentul raport. 

 
3. Modificarea, în mod corespunzător a Anexelor 1, 2 si 3 din HCL nr. 24/31.01.2018 

    
     Director Executiv,                                            Intocmit, 
             Ovidiu Mischianu                      Cons.jur. Claudia Calucică 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea                Imi asum responsabilitatea privind legalitatea actului   
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului                       administrativ. 
                     Semnatura:                                                                 Semnatura   
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