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MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
                                                                                                      PROIECT 

                HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind aprobarea Expertizei Tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a 

lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii  „Relocare şi 
restaurare Biserica din lemn din Pocruia” 

 
  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de  
30.07.2015; 
           Având în vedere raportul nr.103653/2015 întocmit de Direcţia Investiţii, Achiziţii 
şi Licitaţii prin care se propune aprobarea Expertizei Tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii  „Relocare şi restaurare 
Biserica din lemn din Pocruia” ; 
          În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, modificată şi completată şi Hotărârii de  Guvern nr.28/2008, 
modificată şi completată, referitoare la aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei 
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi a metodologiei 
de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţi; 
  În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.2 lit.e, 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 Expertiza Tehnică şi Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de               
intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Relocare şi restaurare Biserica din 
lemn din Pocruia”– varianta maximală, având următorii indicatori tehnico – 
economici: 
Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei):           263.879  lei 
                                                  
din care 
- construcţii+montaj (C+M), inclusiv TVA                   197.169 lei 
                                                                
Durata de realizare:                                                   6 luni 
(1 euro=4,4495 lei) 

prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. 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,      PT.SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU      Ovidiu MISCHIANU 
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Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii 
Serviciul Investiţii şi Achiziţii 
Nr. 103653 /________2015                    Se aprobă, 
               Primar, 
              Lia Olguţa Vasilescu 
 
 
 

RAPORT 
 

Pentru adoptarea  unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Craiova 
privind   aprobarea   expertizei tehnice si documentatiei de avizare a lucrarilor de 

interventii pentru obiectivul de investiţii   
„Relocare si restaurare Biserica din lemn din Pocruia”  

 
Amplasamentul:  Biserica din lemn, avand hramul Sfantul Apostol Andrei, este situata in satul 
Pocruia, orasul Tismana, judetul Gorj, in partea de N-V a judetului, intr-o incinta cu o alta biserica 
de zid de dimensiuni mai mari. Datorita acestui fapt, biserica din lemn, monument, a fost 
dezafectata de peste 70 de ani. 

 
Situatia existenta 

Biserica a fost ridicata in anul 1807, dupa unele date, pe locul unui fost schit al Manastirii 
Tismana. fiind construita din lemn de stejar, la origine, ulterior fiind refacute anumite elemente din 
lemn de brad. Dimensiunile acestui edificiu sunt de 11,30 m lungime, iar latimea este de 4,35 m. 

 
 

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

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

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

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

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

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

Biserica va fi stramutata in municipiul Craiova, in Gradina Mihai Bravu, strada Brestei. 
 
DESCRIEREA INVESTITIEI 

Se propune spre realizare cerinta exprimata de beneficiar (stramutare), insotita de lucrarile 
pentru stabilirea caracteristicilor terenului de fundare pentru noul amplasament. In urma stramutarii 
constructia se va incadra in aceeasi clasa RS III. 

In vederea stramutarii bisericii este necesar sa fie refacut sistemul de fundare la noul 
amplasament. 

La interior este necesara si oportuna realizarea unei instalatii electrice de iluminat si prize, 
dimensionata corespunzator. 
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In partea dreapta a bisericii, la 4 m fata de perete, se va prevede o instalatie de paratrasnet cu 
dispozitiv de amorsare (PDA). 

Obiectivul general al proiectului il constituie reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii de turism 
a localitatii Craiova prin modernizarea infrastructurii patrimoniului cultural.       I 
 
• Statutul juridic si suprafata terenului care urmeaza sa fie ocupat: Biserica va fi 
stramutata in municipiul Craiova, in Gradina Mihai Bravu, strada Brestei. 
•          
• Scenarii tehnico-economice: 
• Varianta minimala:  
• Interventiile propuse si ordinea executarii lor sunt urmatoarele: 
• - demontarea, marcarea, tratarea si depozitarea pieselor demontabile concomitent cu 
fotografierea acestora, 
• - desfacerea invelitorii si depozitarea ei, 
• - demontarea si depozitarea latilor (riglelor),  
• - demontarea si depozitarea capriorilor si contravanturilor, 
• - marcarea, demontarea si depozitarea boltilor in paralel cu a timpanelor, 
• - marcarea, demontarea si depozitarea grinzilor cosoroaba, a grinzilor fruntar, 
• - marcarea, demontarea si depozitarea elementelor pridvorului, 
• - marcarea, demontarea si depozitarea grinzilor peretilor, 
• - marcarea, demontarea si depozitarea talpilor 
• - desfacerea si depozitarea pardoselii, 
• - transportarea elementelor pe amplasamentul propus si protejarea temporara de intemperii. 
• - montarea talpilor, 
• - montarea grinzilor peretilor, 
• - montarea elementelor pridvorului, 
• - montarea fruntarelor,  
• - montarea grinzilor cosoroaba, 
• - montarea in paralel a timpanelor, 
• - montarea capriorilor si a contravanturilor, 
• - montarea latilor (riglelor), 
• - confenctionarea si montarea crucilor, 
• - baterea sitei, 
• - montarea pieselor mobile, usi, ferestre etc., 
• - montarea pardoselilor, 
• - bransarea imobilului la reteaua de curent electric si realizarea instalatiei interioare in tun 
metalic si piese de comutatie ignifuge, 
• - tratarea intregii structuri din lemn, cu substante anti fungice, anti xilofage si ignifuge. 
•  

• Varianta maximala:  
• In varianta maximala sunt prevazute aceleasi lucrari ca in varianta minimala cu 

recomandarea confectionarii si montarii stranelor, realizarea unui trotuar perimetral si a 
sistematizarii intregii incinte. 
• Scenariul recomandat  de elaborator :  varianta maximala este cea recomandata. 
SOLUTIA ADOPTATA : varianta maximala, scenariu recomandat si  de către elaborator. 
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Indicatorii calitativi care permit evaluarea gradului de indeplinire al acestui obiectiv sunt 
urmatorii: 

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

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

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

• -locuri de munca noi create (temporare, permanente). 
  
În concluzie 
 În conformitate cu art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
art.36 alin.2 lit.b), alin.4 lit.d), coroborat cu art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi H.G. nr. 
28/09.01.2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente 
investiţiilor publice, 
 Propunem spre aprobare E.T.+D.A.L.I. „Relocare si restaurare Biserica din lemn din 
Pocruia” - varianta maximala, cu următorii indicatori tehnico-economici: 

 
       In lei/euro la cursul  1 Euro = 4,4495 Lei, curs de schimb al BNR la data de 07.05.2015 
            Valoarea totală a investiţiei  (inclusiv TVA):    263.879 lei 
 Din care C+M (inclusiv TVA)        197.169 lei   
 Durata de realizare:                                            6 luni  
      
   

  
                      Director executiv,                                              Întocmit, 
                            Maria Nuță                                             insp. Laura Georgescu 
 



OBIECTIV : RELOCARE 9i RESTAURARE
BISERICA DIN LEMN POCRUIA,
sat Pocruia, oras Tismana, i3td. Go4
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1 .MOTIVULEFECTUANI ICXPERTZEI  
' : : '  : :

Prezenta expertize tehnicd s-a intocmit la solicitarea S.C. CARDUM 7 S.R.L.
Tdrgu-Jiu, in vederea intocmirii documentalieitehnice de Relocare gi restaurare biserica din
lemn Pocruia, din punct de vedere al rezistentei gi mdsurile de interven[ie structurale care se
impun, findnd seama gi de propunerile specialiti[ i i de arhitectura, in cadrul acestui proiect.

Biserica din lemn din satul Pocruia, oragul Tismana, este inscrisd in Lista
Monumentelor lstorice din Romdnia aprobatd prin Ordinul Ministrului Culturii si Cultelor nr.
236112010 la nr. 322, pozilia GJ-ll-m-B-09354, avdnd hramul Sf. Andrei.

Pentru realizarea expertizei tehnice s-au folosit urmdtoarele documenta[ii:
- releveul de arhitectura;
- documenta[ii de arhivd;
- studiul geotehnic al amplasamentului existent, nu mai este necesar intrucat
obiectivul, Biserica din lemn, urmeazd a fistrdmutati Tntr-o altd locafie, unde va fi
necesar un studiu de specalitate pentru adaptarea funda(iilor propuse la

caracteristicile geotehnice ale terenulu i ;
Pentru realizarea expertizei tehnice s-a realizat releveul de structura al constructiei 9i

analiza materialelor ce intrd in compunerea monumentului, pentru determinarea principalelor
elemente necesare stabilirii siguranlei structurale, in concordanta cu cerin[ele codurilor

vedere sud vest



P100-1/2006, P100-3/2008, Pl00-1/201 3.
S-au fdcut propuneri de interven[ii structurale, care sd find seama de posibilitdtib

tehnico- economice 9i de exploatare actuale gi de perspectivd ale construcliei.

2. CADRUL LEGAL
Prezenta expertizd tehnicd a elaboratdin baza urmitoarelor legi:
- Ordonanfa Guvernului RomAniei nr.67/28.08.1997, pentru modificarea 9i completarea

Ordonan[ei Guvernului nr.20/1994, privind punerea in siguranld a fondului construit existent,
prevede la arl.2:,,.....proprietarii construcfii lor, persoane fizice gijuridice, precum gi persoanele
juridice care au in administrare constructii vor acfiona pentru: expertizarea tehnicd a
constructiilor de cdtre experfi tehnici atestafi, Tn conformitate cu reglementdrile tehnice;

- Legea 10/1995 privind calitatea Tn construcfii, care la art. 18 prevede:

,,lntervenfiile la constructii existente care se referd la lucrdri de reconstruire,
consolidare, transformare, extindere, desfiinfare partialS, precum 9i la lucrdri de reparatii, se
fac numai pe baza unui proiect avizat de proiectantul inil ial al clddirii, sau pe baza unei
expertize tehnice intocmiti de un expert tehnic atestat."

HotirArea Guvernului nr. 925 / 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare
gi expertizare tehnicd de calitate a proiectelor, a execufiei lucririlor gi constructiilor;

-  Legea nr.72 /  1998 privind aprobarea Ordonanfei Guvernului nr.67 11997 pentru

modificarea gi completarea Ordonanlei Guvernului nr. 20 | 1994 privind punerea in siguranfd a
fondului construit existent;

- Legea nr.42212001 privind proteiarea monumentelor istorice;
- Legea 25912006 privind modificarea 9i completarea Legii nr. 422 I 2001



PRESCRTPTil TEHNICE lN VIGOARE
- P 100 - 112013 - Cod de proiectare seismicd, partea l, prevederi de proiectare pentru

clddiri;
- P 100 - 3/2006 - Cod de proiectare seismici, partea a ll-a, prevederi pentru evaluarea

si proiectarea lucrarilor de consolidare a cl6dirilor existente;
- metodologia de calcul din MP02512004 - "Metodologie pentru Evaluarea Riscului si

Propunerile de Intervenfie Necesare Construcfiilor Monumente lstorice in Cadrul Lucrdrilor de
restaurare a acestora".

- SR EN 1995-1 -1:2004 Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-1 :
Generalitit i. Reguli comune gi reguli pentru clddiri;

- SR EN 1995-1-1-2004_NB Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn.
Partea 1-1: Generalitdfi. Reguli comune 9i reguli pentru clddiri. Anexd nafionali;

- SR EN 1998-1-1_NB Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenta ld cutremur.
Partea 1: Reguli generale, actiuni seismice gi reguli pentru clddiri;

- CR 0 - 2012 Cod de proiectare. Bazele proiectdrii construcliilor
- CR 1 -1-312012 Cod de proiectare. Evaluarea ac[iunii zdpezii asupra construc[iilorr1 - CR 1 -1-4t2012 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vAntului asupra constructiilor

pridvor

3. INcADRAREA cLADrRn iru cnrecoRl $t cLAsE DE tMpoRTANT
- categoria de importanld C - 2. Construcfii cu caracteristici 9i functiuni obignuite, dar

cu valori de patrimoniu, (clSdiri de cult, muzee de importanfd locald)
- clasa de importanli ll - clddire din patrimoniul national, muzee etc.

4. METODELE DE INVESTIGARE FOLOSITE
Cerinta exprimata prin tema, avizata de beneficiar, impune cunoagterea amdnunfita a

condifiilor de execufie gi a stdrii actuale a monumentului. Au fost intreprinse cercetdri de arhivi
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pentru determinarea perioadei de edificare, analiza condifiilor de fundare, releveul de
arhitecturi 9i ridicarea topograficd a zonei limitrofe monumentului.

5. DESCRTEREA CONSTRUCTTET DtN PUNCT DE VEDERE ARHTTECTURAL,
FUNCTTONAL 9r AL TNSTALATilLOR

Biserica de lemn cu hramul Sf6ntul Apostol Andrei, - parohia Pocruia, este situatd in
satul Pocruia, oragulTismana, judeful Gorj, in partea de N-V a judefului, intr-o incintd cu o altd
bisericd de zid de dimensiuni mult mai mari. Datoritd acestui fapt, biserica din lemn,
monument, a fost dezafectatd de peste 70 de ani.

Biserica a fost ridicatd la 1807, dupi unele date, pe locul unui fost schit al Ministirii
Tismana.

Biserica a fost construitd din lemn de stejar (Quercus roburl,la origine, ulterior fiind
refdcute anumite elemente din lemn de brad (Abies alba\.

Tipologic, biserica este de tip axial, avdnd de la vest la est: pridvor, pronaos, naos 9i
altar, fdrd turld. Dimensiunile acestui edificiu sunt de 11,30 m. lungime iar ldfimea este de 4,35
m.

Pridvorul este spafiul cu caracter introductiv intr-o biserici, precedAnd pronaosul.
Acesta a fost tratat, ca o incdpere deschisd, fiind strdjuit pe latdra de vest de patru stAlpi din
lemn cu secfiunea pdtratd avdnd la partea superioard capitele sculptate. Pe laturib de nord gi
sud se regdsesc doi stdlpi de aceleas dimensiuni giformd, adosafi la peretele pronaosului.

Pe acegtia sprijind fruntarul de asemenea sculptat.
Pdlimarul este realizat din scdnduri de brad, la origine acestea au fost din stejar.
Acesul in acest spatiu se realizeazd pe o scard din lespezi de piatri, cu doud trepte, una

din acestea fiind dispiruti.
Pronaosul, aga cum apare in planimetria bisericilor ortodoxe din Romdnia, este al

doilea spaliu situat pe axul V-E. El a fost tratat ca o incdpere distinctS.

Este acoperit cu o boltd din dulapi de stejar, semicilindricd, care se prelunge,ste gi peste
naos. Spatiile dintre dulapii ce alcdtuiesc bolta la fel ca gi cele dintre grinzile ce alcdtuiesc
perefii sunt obturate cu gipci din lemn, cu scopul de a Tmpiedica curentii de aer sd pdtrundi in

u cornisi pronaos
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interior.
Aceastd intervenfie a fost realizatd, probabil mult mai tArziu, la fel ca gi vopsirea

intregului material lemnos cu vopsele pe bazd de apd.
AcesulTn acest spafiu se face din pridvor pe o ugd din ]emn ce sprijind pe doi montanfii

vericali din lemn masiv.
Pardoselile sunt din cdrdmizi de epocd asezate pe lat, avdnd un grad avansat de uzurd.
Naosul este spa[iul central de cult, incdpere ce precede altarul, de care este separat

prin tdmpld sau iconostas, avAnd in plan forma aproximativ pdtratd (4,35 x 4,15).
Despdrtit de pronaos printr-o deschide de dimensiuni 0,83 x 1,45 m.
Altarul este spa[iul rezervat sanctuarului gi avea ca anexe obligatorii proscomidarul 9i

diaconiconul, in mijlocul lui afl6ndu-se masa altarului

prestolul.
Tipologic, acesta are in plan forma pentagonald (exceptdnd iconostasul), decrogat

simetric in plan orizontal, avdnd lumina asiguratd de o fereastrd dispusd in ax, cu dimensiuni
egale cu celelalte ferestre ale naosului 9i o micd fantd in dreptul diaconiconului.

Proscomidiarul, amplasat pe latura de nord a altarului, este realizat printr-un decrog in
plan vertical, in prelungirea pere{ilor naosului.

D iacon icon u I destinat ad dposti rii vegm intelor preotegti, I ipsegte.
Decorafia exterioard este simpli, edificiul exceldnd prin propo(iile volumetrice gi

decorafia de la nivelul fruntarelor pridvorului cdt 9i sculpturile cosoroabelor perimetrale.
Trebuie menfionatd 9i sculptura tocului ugii de intrare in pronaos.

Acoperigul urmdregte conturul construcfiei gi are invelitoare din gifa de stejar ce a fost
inlocuitd in mai multe rAnduri de-a lungul existenfei monumentului.

Biserica nu are nici un fel de instalafii interioare sau exterioare.

z altar -



6. DESCRTEREA CONSTRUCTTET DtN PUNCT DE VEDERE STRUCTURAL
Fundaliile gi elevafiile sunt realizate din bolovani de munte - calcar- legafi cu mortar de

var, pe anumite po(iuni fiind realizate mici interven{ii cu mortar de var-ciment.
Peretii sunt din

bdrne de stejar (Quercus
robur), avdnd grosimea de
10-11 cm. funclie de modul
de cioplire al grinzilor.
Starea de conservare a
grinzilor din stejar este
bund, exceptdnd tdlpile
care au porliuni degradate
fa bazd sub formd de
putregai brun, produs de un
atac fungic vechi, in zonele
de contact cu pimAntul ce
constituie stratul suport al
pardoselilor din cdrdmidd.
Cei doi stdlpi situafi spre
exteriorul pridvorului sunt
degradali la bazd, (foto
nr.6). Degradarea va fi
vizibila dupd Tndepdrtarea
protecfiei de tabld. Necesitd
secfionare 9i inlocuire
partiald.

Cosoroabele de la nivelul cornigei sunt intr-o stare de conservare buni, exceptdnd pe
cea de pe latura sudicd, care, datoriti lipsei invelitorii a dus la instalarea .atacului fungic Ai
degradarea lemnului sub formd de putregai, intrdnd intr-un proces de degradre fizico-mecanic
9i biologic. Necesitd inlocuire.

Sistemul de acoperire al spatiului de cult este format din dulapi de stejar (Quercus
robur), agezali in:

- sistem plangeu drept in pridvor (lipsd pa(ial),
- bolli semicilindrice in pronaos, naos 9i pa(ialin altar gitriunghiuri sferice care fac

legdtura cu perefii poligonaliaialtarului. Circa o treime din aceste bolfi, datoritd lipseiinvelitorii,
a intrat intr-un proces de degradre fizico-mecanic ai biologic. Necesitd inlocuire sau tratament de
conservare.

Cdpriorii din stejar cu dimensiuni de 12 x 12 cm.9i clegtii, tot datoritd lipsei Tnvelitorii,
prezintd atac fungic, implicit gi degradarea lemnului sub formd de putregai. Necesitd inlocuire.

$i!a din stejar este degradatd la fel ca 9i lantelii (6 x 10-15 cm) tot din stejar. Tn condiliile
strimutdrii sita se inlocuieste in totalitate, iar lantetii doar zonele degradate.

La nivelul cornigei se afli o grindd cosoroabd, perimetrald, cu rol de centurd la partea
superioard a monumentului, pe aceasta rezemdnd cdpriorii din stejar, peste acegtia fiind
monta[i lafii, tot din stejar cu secliunea de 6 x 10-15 cm. Pringi in cdpriori prin cuie de lemn. $ifa
din stejar este bdtutd Tn trei rdnduri gi are dimensiunea de 8-10 x 60-65 cm cu grosimea de
8-12 mm.

Pardoselile interioare sunt din cdrdmizi pline arse agezate pe lat pe un pat de nisip.



7. APRECIERI REFERITOARE LA NIVELELE DE CONFORT SI UZURA ALE
coNSTRUCTTEI

Biserica din lemn, monument istoric este dezafectatd gi prin strdmutarea acesteia pe un
nou amplasament odatd cu restaurarea ei, se va urmdri in special asigurarea pragului minim
de indeplinire al standardelor func[ionale 9i de uzurd.

8. DESCRTEREA CONDITIILOR DE AMPLASARE ALE CONSTRUCTIEI
a.TOPOGRAFIA TEREN U LUI

Situatd in satul Pocruia, oragul Tismana, fostd comuni a judelul Gorj, biserica se inalfd
pe un mic platou al, unui versant care se dezvoltd in zond de nord al satului Pocruia, in incinti
cu o altd bisericd din zid.

Biserica este delimitati la nord de panta stabild a versantului av6nd ca proprietar pe
Vdcdrescu Marioara, la sud de 9i est de drumul comunal, la vest de Vdcirescu Marioara iar la
est de Procopie Gheorghe.

Biserica se va strdmuta in municipiul Craiova, in Grddina Mihai Bravu, strada Brestei.

b. coNDlTll GEoTEHNICE ALE TERENULUI
AvAnd in vedere cd acest obiectiv urmeazd a fi relocat (strdmutat), nU se impune

stabilirea condili i lor geotehnice ale terenului existent.
Pentru amplasamentul nou propus, obligatoriu se va efectua un studiu geotehnic care

va sta labaza proiectului tehnic ce se va elabora.

LDESCRTEREA LUCRARTLOR DE TNTERVENTTE EXECUTATE lN TRECUT
Avdnd in vedere cd durata de viald a gilei este de 20 - maxim 40 ani, este de la sine

infeles cd aceasta a fost inlocuitd Tn timp de mai multe ori, ultima dati fiind la Tnceputul anilor
80 ai secolului al XX-lea.



' O intervenlie realizatd in aceiagi perioadd este refacerea pdlimarului din scdnduri de
brad, inlocuind vechiul pdlimar deteriorat din scdnduri de stejar.

O alti interventie realizatd in perioada de funcfionare a monumentului este cea a
montdrii sipcilor de etangare dintre grinzi, cu rolul de a Tmpiedica pdtrunderea curentilor de aer
Tn interior.

Putem consemna de asemenea si execUtarea unor mici reparafii la nivelulfunda{iilor din
piatrd de munte.

I0.SINTEZA PROCESULUI DE EVALUARE (cf. P 100-3/2008 cap.8.3.)
a. DATELE ISTORICE REFERITOARE LA PERIOADA CONSTRUCTIEI 9l
NIVELUL REGLEMENTARILOR DE PROIECTARE APLICATE

Documentele, indici ca perioadd de edificare anul 1807, perioadd in care nu existau
reglementdri de proiectare. lmobilul are o perioada de viata de peste 200 ani.

b. coNDtTtLE D|NAM|CE ALE AMPLASAMENTULUT
Satul Pocruia din oragul Tismana se situeazd, pe harta accelerafiilor de vdrf ale

terenului de proiectare la ?s = 0,159 caracterizatd prin perioada de control (col[) Tc = 0,7s.
Conform CR1-1 -312012 presiunea vantului este 0.4 kPa
Conform CR1-1 -312012 incarcarea din zapada, pe amplasament este 2.0 kN/m2

c. DATE PRIVITOARE LA SISTEMUL STRUCTURAL 9l LA ANSAMBLUL
ELEMENTELOR NESTRUCTURALE

Biserica a fost construitd din dulapi de stejar legafi la nivelul tdlpilor prin chertdri Tz din
Tndltime si sistem coadd de rdndunicd in rest.

Nu existd documentafie inifiald de execu[ie sau informatii despre avariile suferite in
urma cutremurelor, a vijeliilor si a caderilor de zapada la care a fost supusd construcfia. ln
perioada de viata scursa nu s-au inlocuit elementelor structurale principale datorate actiunilor
dinamice si statice amintite, aceasta demonstrand corecta conformare si dimensionare
structurala.

De altfel sistemul constructiv - grinzi de lemn - este foarte elastic, deformaliile datorare
cutremurelor fi ind practic imposibil de observat.

Singurul element constructiv unde puteau fi interceptate deformdri structurale datorate
cutremurelor sau tasdrilor sunt fundafii le, insd aga cum aminteam mai sus, la nivelul acestora
au fost realizate intervenfii, excluzdnd posibilitatea de a vedea deformdri survenite in timp.

E. REZULTATELE ITCENCARILOR NEDISTRUCTIVE
Nu s-au realizat incercdri nedistructive, dar s-a realizat o examinare vizuala amanuntita,

in teren, a elementelor constitutive ale structurii (pereti, grinzi, stalpi, bolta, structura sarpanta),

d. DESCRTEREA STARil CONSTRUCTTET LA DATA EVALUARII
Data

Addncimea focarului (km)
Magnitudine

26.11.1829 1 5 0 7,3
23.01.1838 150 ' 7 . 5

31.03.1901 1 4 7.2
10.11.1940 150 7.7
04.03.1977 94 7.7
30.08.1986 131 7.1
30.05.1990 90.9 6,9



i. DATE PRTVTND REPARATI SAU CONSOLIOARI ANTERIOARE
S-au realizat multiple interventii de schimbare a invelitorii si a unor elemente din

structura acoperisului, a palimarului din lemn de rasinoase.
Nu s-au realizat interventii structurale majore.

j. coNStDERATil ASUPRA STSTEMULUT STRUCTURAL COMPARATIV CU
pRESCRtpTilLE iru VreOlne REFERTTOARE LA ALCATUTREA $l CONFORMAREA
ANTISEISMICA

La data edificdrii imobilului nu existau prescriptii tehnice de proiectare la sarcini
dinamice, clddirea fiind construitd pe baza priceperii megterilor vremii.

Vom analiza pe rdnd citeva din cerinfele normativelor P 10011-2013 - COD DE
PROIECTARE SEISMICA - PARTEA I -  PREVEDERI DE PROIECTARE PENTRU CLADIRI.
P 100/1 -2013, Cap.9

Clidirea se incadreazdin categoria "clddiri regulate cu regularitate ?n plan gi elevatie
Clddirea se incadreazdin clasele de importanfd ll - monument istoric
Sistemul de amplasare a perefilor este de tip ,,pere!i rari"
iniltimea de nivel 2,15 m la nasterea boltii din lemn si 3.25 la cheea acesteia;

k. APREC|ERT ASUPRA CONDTTilLOR DE EXECUTTE, EXPLOATARE 9l
irurneTtruERE vrs-A-vts DE pRolEcruL tNtTtAL

Biserica nu a fost construitd dupd planurile unui proiect de execufie in accepfiunea de t

astdzi, ci a fost edificatd pe baza experienfei similare a megterilor lemnari de la inceputul
secolului XlX.

Se pot face aprecieri asupra modului de executie al cladirii, ca fiind ingrijit, fara greseli
de conceptie si executie.

1 1. INCERCARI NEDISTRUCTIVE
icercdrile nedistructive au constat in cercetarea vizuala, pe teren, A starii structurii din 1

lemn (gradul de avariere xilofag sifungic, gradul de degradare a boltii si plabsului din lemn).

12. EVALUAREA ANALITICA prun CALCUL Baza normativi pentru intocmirea
expertizei ,
Calculele manuale gi automate prezentate in aceastd expertizd tehnicd au fost elaborate in '

baza urmdtoarelor prescriptii tehnice:
- P 100-112013 - "Cod de proiectare seismicd - Partea | - Prevederi de proiectare pentru
clddiri"
- P 100-3i2008 - "Cod de proiectare seismicd - Partea a lll-a - Prevederi pentru evaluarea
seismicd a clddirilor existente"
- NP 005-03 - ,,Normativ privind proiectarea constructiilor din lemn"
- CR 1-1-312012 ,,Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor",
- CR 1 -1 -412012,,Evaluarea actiunii vAntului asupra constructii lor",

Scheme si ipoteze de calcul
Calculul s-a fdcut in pe structura de rezistenfd a imobilului alcdtuitd integral din lemn

(pereti, plansee, structura sarpanta, invelitoare). i.
Intreaga sarcind dinamica este preluatd de peretii de lemn, de pe cele doud direclii 

;
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principale.
Etapele de calcul
Calculele au fost efectuate pentru schema statica a sarpantei in sectiune transversala si

pe o travee de perete din lemn (intre doua imbinari) din:
- incdrcdrilor gravita[ionale;
- solicitirilor orizontale pe traveea analizala, P 100'312008, P10012013
- verificareacapacitatiielementeloranalizate
- determinarea coeficientilor de asigurare dinamica "R3"

Concluzi i :
Avdnd in vedere vechimea bisericii - doua sute de ani - putem spune cd imobilul

expertizat a avut o comportare bund la solicitdrile seismice la care a fost supus. Rezultatele

verificarii prin calcul, indicd o conformare initiald bund.

13. 1NcADRAREA CONSTRUCTIEI itt CmSeLE DE RISC SEISMIN
Conform codului de proiectare P 100 - 312008, clddirea se Tncadreazdin clasa de risc

seismic RS lll Tn care se incadreazd constructiile care sub efectul cutremurului de proiectare

pot prezenta degraddri structurale, dar la care pierderea stabilitdlii este putin probabild.

14. SOLUTIILE DE INTERVENTIE PROPUSE :

A. VARIANTA MINIMALA BISERICA
Intervenliile propuse gi ordinea executdrii lor sunt urmdtoarele:
- demontarea, marcarea, tratarea 9i depozitarea pieselor demontabile (ugi, cercevele, t

elemente feronerie etc.) , concomitent cu fotografierea acestora.
- desfacerea invelitorii gi depozitarea ei.
- demontarea gi depozitarea latilor (riglelor).
- demontarea 9i depozitarea a cdpriorilor (panelor) 9i contravdntuirilor.
- marcarea, demontarea gi depozitarea a bollilor (de la centru cdtre margine) in paralel

cu a timpanelor.
- marcarea, demontarea 9i depozitarea grinzilor cosoroabd.
- marcarea, demontarea 9i depozitarea grinzilor fruntar. I

- marcarea, demontarea 9i depozitarea elementelor pridvorului.
- marcarea, demontarea gi depozitarea grinzilor perelilor;
- marcarea, demontarea 9i depozitarea tdlpilor. ,
- desfacerea gi depozitarea pardoselii. I

- transportarea elementelor pe amplasamentul propus si protejarea temporara de

intemperii.
in paralel pe amplasamentul propus se vor executa fundafiile, conform proiectului

Tntocmit in acest sens.
- montarea tdlpilor.
- montarea grinzilor Peretilor;
- montarea elementelor pridvorului.
- montarea fruntarelor.
- montarea grinzilor cosoroabd.
- montarea in paralel a timpanelor;
- montarea cdpriorilor 9i a contravdntuirilor'
- montarea latilor (riglelor).
- confecfionarea gi montarea crucilor.

1 1



. - baterea gitei.
- montarea pieselor mobile, usi, feronerie, etc.
- montarea pardoselilor
- bransarea imobilului la reteaua de curent electric si realizarea instalatiei interioare in

tun metalic si piese de comutatie ignifuge.
- tratarea intregii structuri din lemn, inclusiv invelitoarea din sita, cu substante anti

fungice, anti xilofage, si ignifuge
- protejarea cladirii monument cu sistem paratrasnet, si sistem electronic impotriva

rozatoarelor.

b. VARIANTA MAXIMALA BISERICA
in varianta maximald sunt prevdzute aceleagi lucrdri ca in varianta minimald cu

recomandarea confecfiondrii gi montirii stranelor, realizarea unui trotuar perimetral gi a
sistematizdrii intreg ii incinte.

TEREN DE FUNDARE
?n ceea ce privegte terenul de fundare propunem ca pe noul amplasarnent sd fie realizat

un studiu geotehnic, fundalii le urmAnd a fi dimensionate in funcfie de parametrii terenului de
fundare. Ultimele trei randuri de zidarie pentru fundatia de piatra vor fi uscate.

coNcLUzilLE $t PROPUNERTLE EXPERTULUI
Expertiza tehnicd indicd prin piesele scrise, plange gi note explicative mdsurile de care

trebuie luate gi etapele ce trebuiesc parcurse pentru realizarea procesului tehnologic de
strimutare.

Se propune spre realizare cerinta exprimata de beneficiar (stramutare), insotita de
lucririle pentru stabilirea caracteristicilor terenului de fundare pentru noul
amplasament.

Conform codului de proiectare P 100-3/2008, cap.8 clddirea seincadreazdin clasa de
risc seismic RS lll (cuprinde construcfiile care sub efectul cutremuru,lui,.de",p.goiectare pot
prezenta degraddri structurale care nu afecteazd semnificativ siguranla structuralaid?r la care
degraddrile nestructurale pot fi importante). In q.1rna,stlamutarii'cphstrucfia se va Tncadra Tn
aceeasi clasa RS ll l .

martie 2015

Expert tehnic atestat MDRAP nr. E
Expert tehnic atestat MCC nr. E
Ing. Sabo Emil
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Anexa 1

Evaluarea incircirilor
- Incarcari permanente (Qp):

Nr. Element
crt.

1 sindrila lemn
2 sipci
3 capriori

Total

Incarcare normata (daN/
mp) suprafata inclinata

40
5
8
53

Incarcaro de, ealcul (daN/
m p).,puprafatd"i nol i n9:61

Coeficientii
incarcarilor

1 . 3
1 . 1
1 . 1

s z '
5.5
I
6o.s

- Incarcare din zapada (Q.): i., .
S=grspiCeCtsr .  :  i  : ' ,
grs=1.1 (factor de imortanta-expunere) - clasa ll de importanta-expunere
C"=1 (coeficient de expunedere)
Ct=1 (coeficient termic)
pt1=0.8(60-45)/30=0.4; nr=1.6 (coeficienti de forma)
sr=2.OKN/mp (valoarea cacacteristica a incarcarii de zapada la sol)
S=88da N/m p (zapada normala )
S= 352daN/mp (zapada aglomerata)

- Incarcare din vant (Qu):
qo=coo(z)ci(z)qu (valoarea de varf a presiunii dinamice a vantului)
q5=0.4KPa (presiunea dinamica a vantului pentru loc. Tismana)
c"(z)= 1 .2; c"= cro(z)c,2 12lr (factoru l d e expu ne re ), teren catego ria lll

9p=48daN/mp
valorile coeficientilor aerodinamici de presiune (cei care influenteaza defavorabil):
zona H(acoperis) cpe,ro=+0.6i co"=+0.6 ,,,  i '  i l  -  

' '  t , , ,  ' , , ,

zona l(acopeds)cpe,ro=-O.3; co"=-0.3 ^W i 
i

Gruparea de incarcari de calcul: I 
" . :

g=1 .359p+1 ,59'6+1 ,059u 'r ' , i '  , , ,  , .  ;  :

Galculul capriori lor:
- distanta intre capriori var dr= 1.011.49 m,
- lungimea de calcul a capriorului ( incl inata) L= 3.15m,
- distanta pe orizontala intre reazemele capriorului dz=2.20m

- incarcarea permanenta: $cp=QpXdrXcos2cr=66.5x1.49x0.5=49.6daN/m
-incarcaredinzapada gczr=QzrXdrxcos2c,t==88x1.49x0.5=65.56daNim

gcz=Q=zXd r xcos2o== 352x1. 49x0. 5=26 2.24daNl m
-incarcare din vant (variante incarcare):

v ar . 1 : gcvr =Q pcpe, r o d r 42.9 1 daN/m ; g"u2=q pcp"d F 42.91 da N/m ;
var.2: gcvr=Qpcpe,rodf-21.46daN/m; gcvz=Qpcpedr=-21 .46daN/m;

- incarcari utile: 1 00x1 .2=12OdaN, Pu=1 20xcoscr=84.85daNim
lncarcarea totala de calcul: 1.35x49.6+1.5x65.56+1.05x(42.91+84.85)=299.45daN/m
Efortu I i n capriori : Mcalcul=299.45x3. 1 52 | 8=37 1.4daNm
Capriori din lemn de stejar sau gorun, cls. a ll-a de calitate, sectiune 12x12, Wx=288cm3, Ri"=28OdaNm

Mr=Ri"W"ffit,ryl,-=[(280x,1x0.9)/1 .1]x288xl x1=461.85daNm>Mcalcul=299.45daNm
lmpingerea orizontala din capriori - Reactiunea pe reazem = 471.63daN => Componenta orizontala
Hc= 333.SdaN

I
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' Verificarea peretelui din lemn:
Evaluare incarcari:

- din impingerea acoperisului Hp=333.5daN/m
- din vant orizontal pe perete: QPvo= 48*0.8*1=38.4daN/m, QpvE= -48x0.5x1=24daN/m

Qp=48daN/mp, zona D(pereti) cpe,ro=+0.8i cpe=t1 .0, hperete=2 .2m, zona E(pereti) cpe,10= cpe=-0.5

Efortul maxim indus in perete: Mp=-333.5x2'2-?8'4x1'49x2'2212=2121.933daNm
Verificare sectiune perete din lemn:

Grinzi suprapuse din lemn de stejar sau gorun, cls. a ll-a de calitate, sg.gJiyne perete 100x1Ocm
(pe latimea de 1m), Wx=1666.7cm3, R,'=2g0daNm .,"' ; ffi-F

l\Irnan=R,cW^nfh:r.nr =l()*Ox1xO 9)/1 1Ix1666.7x1x1=3818.26ddNfn>Mp=212Y.1Mrcap=Ri"Wcmrimr=[(280x,1x0.9)/1.1]x1666.7x1x1=3818.26dqNm>Mb=212T.6?;
.,,:',,"1,; _,",..;'j"0f; ?:t. .

l" ' ; i l :  
'  '+" a tu

.---:.- "-' ' --"-.,r;, t r+i*"c&ffi i:  i , .-r: ,  ' , , i i . '  ' 'yMr" 
" i '

;  : t  
' ,  

, ,  , i ' t { \ io '  
"c a r

i i,rj. t"'ii r-,"--;-;*;.:"i,::$
i .W ], tri3-;" r:il;ti
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	1 proiect+raport
	 Statutul juridic si suprafata terenului care urmeaza sa fie ocupat: 22TBiserica va fi stramutata in municipiul Craiova, in Gradina Mihai Bravu, strada Brestei.
	
	 Scenarii tehnico-economice:
	 Varianta minimala:
	
	 Varianta maximala:
	 In varianta maximala sunt prevazute aceleasi lucrari ca in varianta minimala cu recomandarea confectionarii si montarii stranelor, realizarea unui trotuar perimetral si a sistematizarii intregii incinte.
	 Scenariul recomandat  de elaborator :  varianta maximala este cea recomandata.
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