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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 Comăneşti” 

 
  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de  
30.07.2015; 
           Având în vedere raportul nr.103650/2015 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 Comăneşti” ; 
          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 Comăneşti”– varianta maximală, având următorii indicatori tehnico – 
economici: 
Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei):           276.906  lei 
                                                  
din care 
- construcţii+montaj (C+M), inclusiv TVA                   209.220 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. 103650 /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 Comanesti”  

 
Amplasamentul:  satul Pojogeni, orasul Targu Carbunesti, judetul Gorj 

 
Situatia existenta 

Biserica din lemn din catunul Comanesti, satul Pojogeni, orasul Targu Carbunesti, judetul 
Gorj, este inscrisa in Lista Monumentelor istorice din Romania aprobata prin Ordinul Ministrului 
Culturii si Cultelor nr. 2361/2010 la nr. 377, avand hramul Inaltarea Domnului. 

Biserica a fost ridicata in anul 1796, fiind construita din lemn de stejar, la origine, ulterior 
fiind refacute anumite elemente din lemn de brad. Dimensiunile acestui edificiu sunt de 10,09 m 
lungime, iar latimea este de 4,10 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 Parcul Tineretului (Parcul Lunca Jiului), 
strada Banul Stepan nr.2A, accesul nr.2-sudic. 
 
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 Parcul Tineretului (Parcul Lunca 

Jiului), strada Banul Stepan nr. 2A, accesul nr. 2-sudic. Terenul apartine domeniului public al 
municipiului Craiova  

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

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

recomandarea confectionarii si montarii stranelor, realizarea unui trotuar perimetral si a 
sistematizarii intregii incinte. 
• Scenariul recomandat  de elaborator :  varianta maximala este cea recomandata. 
SOLUTIA ADOPTATA : varianta maximala, scenariu recomandat si  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 
Comanesti” - 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):    276.903 lei 
 Din care C+M (inclusiv TVA)          209.220 lei    
 Durata de realizare:                                           6 luni  
      
   

  
            Director executiv,                                              Întocmit, 
                            Maria Nuță                                             insp. Laura Georgescu 
 



OBIECTIV: RELOCARE si RESTAURARE
BrsERrcA DE LEMN COrirANEgil,
sat Pojogen i, orag_Tirg u-Girbu negti, j ud. Gorj
FAZA: HXFERTIZA TEHNICA

1. MofvuL EFEcruErr exnfit 
'

Prezenta expertizd tehnicd s-a intoi'hrftlasolicitarea S.C. CARDIIMT S nl.{a6ti.Jiu,
in vederea intocmirii documentaliei tehnice de Re/ocare gi restaurare bisirica dln temn
Comdnegfi, din punct de vedere al rezistentei 9i mdsurile de intervenfie structurale care se
impun, linAnd seama gi de propunerile specialitdtii de arhitectura, in cadrul acestui proiect.
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Biserica din lemn din cdtunul Comdnegti, satul Pojogeni, oragulT6rgu Cdrbunegti, este
inscrisd in Lista Monumentelor lstorice din Romdnia aprobatd prin Ordinul Ministrului Culturii si
Cultelor nr.236112010la nr.377, pozi{ia GJ-ll-m-B-09402, avdnd hramul Tnd[area Domnului.

Pentru realizarea expertizei tehnice s-au folosit urmdtoarele documentatii:
- releveul de arhitectura;
- documentatii de arhivd;
- studiul geotehnic al amplasamentului existent, nu mai este necesar intruc6t

obiectivul, Biserica din lemn, urmeazd a fi strdmutatd intr-o altd loca{ie, unde va fi
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' necesar un studiu de specalitate pentru adaptarea fundafiilor propuse, la
caracteristicile geotehnice ale terenului;

Pentru realizarea expertizei tehnice s-a realizat releveul de structura al construcfiei gi
analiza materialelor ce intrd in compunerea monumentului, pentru determinarea principalelor
elemente necesare stabilirii sigurantei structurale, Tn concordanta cu cerintele codurilor
Pl00-1 /2006, Pt00-3/2008, pt00-1 /201 3.

S-au fdcut propuneri de intervenfii structurale, care sd tind seama de posibilitdfile
tehnico- economice gi de exploatare actuale gi de perspectivi ale construcfiei.

2. CADRUL LEGAL
Prezenta expertizd tehnicd a elaboratdinbaza urmdtoarelor legi:
- Ordonanla Guvernului RomAniei nr.67128.08.1997, pentru modificarea gi completarea

Ordonantei Guvernului nr.20/1994, privind punerea in siguranfd a fondului construit existent,
prevede la art.2:,,.....proprietarii constructii lor, persoane fizice gijuridice, precum gi persoanele
juridice care au Tn administrare construclii vor acfiona pentru: expertizarea tehnicd a
constructiilor de cdtre experti tehnici atestati, ?n conformitate cu reglementirile tehnice;

Legea 10/1995 privind calitatea in construcfii, care la art. 18 prevede:
,,lnterventiile la constructii existente care se referd la lucrdri de reconstruire, consolidare,

transformare, extindere, desfiintare parfia15, precum gi la lucrdri de reparafii, se fac numai pe
baza unui proiect avizat de proiectantul inifial al clddirii, sau pe baza unei expertize tehnice
intocmitd de un expert tehnic atestat."

Hotdrdrea Guvernului nr.92511995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare 9i
expertizare tehnicd de calitate a proiectelor, a executiei lucrdrilor gi construcfiilor;

- Legea nr. 7211998 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 6711997 pentru
modificarea gi completarea Ordonanfei Guvernului nr. 2011994 privind punerea in siguranf5 a
fondului construit existent;

- Legea nr.42212001 privind protejarea monumentelor istorice;
- Legea 25912006 privind modificarea gi completarea Legii nr. 42212001

PRESCRIPTil TEHNTCE iN V|GOARE I

- P 100 - 112013 - Cod de proiectare seismicd, partea l, prevederi de proiectare pentru
clddiri;

- Cod de proiectare seismicd, partea a lll-a, prevederi pentru evaluarea seismicd a j
clddirilor existente; i

- metodologia de calcul din MP02512004 - "Metodologie pentru Evaluarea Riscului si
Propunerile de Intervenlie Necesare Construcfii lor Monumente lstorice in Cadrul Lucrdrilor de
restaurare a acestora".

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

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

- SR EN 1998-1-1_NB Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenfa la cutremur.
Partea 1: Reguli generale, ac[iuni seismice 9i reguli pentru clddiri;

- CR 0 - 2012 Cod de proiectare. Bazele proiectdrii constructiilor
- CR 1 -1-312012 Cod de proiectare. Evaluarea acfiunii zdpezii asupra constructiilor
- CR 1 -1-412012 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vAntului asupra constructiilor
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. 3. ittcRonRREA cLADtRr in clrecoRn gt cLAsE DE TMPoRTANTA
- categoria de importan!5 C - 2. Construcfii cu caracteristici gi func[iuni obignuite,

dar cu valori de patrimoniu, (clddiri de cult, muzee de importanfd localS)
- clasa de importanfi ll - clddire din patrimoniul nafional, muzee etc.

4. METODELEDEINVESTIGARE"FOLOSITE
Cerinta exprimata prin tema, avizata de beneficiar, impune cunoagterea amdnunfita a

condifiilor de execufie 9i a stdrii actuale a monumentului. Au fost intreprinse cerceteri de arhivd
pentru determinarea perioadei de edificare, andliza condi[iilor de fundare, releveul de
arhitecturi gi ridicarea topograficd a zonei limitrofe monumentului.

5. DESCRTEREA GONSTRUCT|E| DtN PUNCT DE VEDERE ARHITECTURAL,
FUNCTTONAL 9l AL TNSTALATilLOR

Biserica de lemn cu hramul indlfarea Domnului, - parohia Pojogeni, este situatd in satul
Pojogeni, cartier Comdnegti, oragul Tdrgu-Cdrbunegti, judeful Gorj, in partea centrald a satului,
intr-o incintd cu cimitirul satului, fiind utilizatd ca bisericd paraclis.

Biserica a fost ridicatd la 1796. de cdnd s-au fdcut temelia bisericii.
Biserica a fost construitd din lemn de stejar (Quercus robur), 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 gialtar,

fdrd turld. Dimensiunile acestui edificiu sunt de 10,09 m. lungime iar ld{imea este de 4,10 m.
Pridvorul este spaliul cu caracter

introductiv intr-o bisericd, preceddnd
pronaosul.

Acesta a fost tratat, ca o incipere
deschisd, fiind strdjuit pe latura de vest de
patru stdlpi din lemn cu sec[iunea pdtratd
avAnd la partea superioard frumos
sculptat.

Pe acegtia sprijind fruntarul de
asemenea sculptat. Pdlimarul este realizat
din scdnduri de stejar.

Acesulin acest spafiu se realizeazd
pe o scard din lespezi de piatri, cu o
singurd treaptd.

Pronaosul, aga cum apare in
planimetria bisericilor ortodoxe din
RomAnia, este al doilea spatiu situat pe
axul V-E. El a fost tratat ca o Tncdpere
distinctd. Este acoperit cu o boltd din
dulapi de stejar, semicilindricd, montatd la
cca 15 cm. maijos decdt bolta naosului.

Acesul in acest spafiu se face din
pridvor pe o ugd din lemn ce sprijind pe doi
montanfii vericali din lemn masiv.

intregul material lemnos a fost
acoperit cu un strat subfire din argild, peste care fie s-a zugrdvit (la exterior) fie s-a pictat, la
interior.
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' Pardoselile sunt din cdrdmizi de epoci agezate pe lat, avdnd un grad avansat de uzuri.
Naosuleste spatiul centralde cult, incipere ce precede altarul, de care este separat prin

tdmpl5 sau iconostas, avdnd in plan forma (3,87 x 3,86 ). DespS(it de pronaos printr-o deschide
de dimensiuni 0,62 x 1,66 m. Lumina este asiguratd prin doui goluricu dimensiunile 0,35 x 0,40
m, agezate in simetrie pe laturile de nord si respectv sud.

Altarul este spafiu] rezervat sanctuarului 9i avea ca anexe obligatorii proscomidarul gi
diaconiconul, in mijlocul lui afldndu-se masa altarului- prestolul.

Tipologic, acesta are in plan forma pdtratd (exceptdnd iconostasul), decrogat simetric in
plan orizontal, avdnd lumina asiguratd de treiferestre dispuse asimetric.

Proscomidiarul, amplasat pe latura de nord a altarului, este realizat printr-un blat de
lemn montat in consold

Diaconicon ul destinat adipostiri i vegm i ntelor preolegti, I ipsegte.
Decorafia exterioard este simpld, edificiul exceldnd prin proporliile volumetrice gi

decora[ia de la nivelul fruntarelor pridvorului cdt gi sculpturile cosoroabelor perimetrale.
Trebuie menlionatd 9i sculptura tocului ugii de intrare in pronaos.
Acoperigul urmdregte conturul constructiei 9i are Tnvelitoare din gindrild de stejar ce a fost

Tnlocuitd in mai multe rdnduri de-a lungul existenfei monumentului.
Ca o particularitate se remarcd existenfa, pe latura de sud a grinzii pentru sfatul

bdtrAnilor, realizatd din stejar.
Biserica are instala[ie electricd interioard, improvizati.

6. DESCRIEREA CONSTRUCTTET DrN PUNCT DE VEDERE STRUCTURAL
Fundafiile 9i elevatiile sunt realizate din bolovani de r6u legafi cu mortar de var, pe

Perefii sunt din b6rne de stejar (Quercus robur), avdnd grosimea de 10-12 cm. funclie de
modul de cioplire al grinzilor. Starea de conservare a grinzilor din stejar este bund, exceptand
tdfpile care au porliunidegradate labazd sub forrhd de putregai brun, produs de un atac fungic
vechi, in zonele de contact cu pdm6ntul ce constituie stratul suport al pardoselilor din cirimidi.

Grinda pentru sfatul bitr6nilor este degradati 9i lipsegte pa(ial.
F
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-Cosoroabele de la nivelul cornigei sunt intr-o stare de conservare bun5.
Sistemul de acoperire al spaliuluide cult este format din dulapi de stejar (Quercus robur),

ageza[iin:
- sistem plangeu drept in pridvor (lipsn parfial),
- bolfi semicilindrice in pronaos, naos gi parlial in altar gi triunghiuri sferice care fac

legitura cu pere{ii poligonali ai acestuia. Circa o heime 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 10-12 cm. au fost inlocuili pa(ial Tn timp 9i
repozifionafi dupn necesitdli.

Clegtii, tot datoritd lipsei invelitorii, au fost inlocuifi in timp.

$ila din brad este relativ bund, la fel ca 9i lantefii (6 x 10-15 cm) tot din stejar. in condiliile
strdmutdrii sita se inlocuieste in totalitate, iar lantetii la fel.

La nivelul cornigei se afld o grindd cosoroabd, perimetrald, cu rol de centurd la partea
superioard a monumentului, pe aceasta rezem6nd cdpriorii din stejar cu dimensiunide 8x10-12
cm, peste acegtia fiind montali lafii, tot din stejar cu secfiunea de 6 x 10-15 cm. Pringi in cdpriori
prin cuie de lemn. $i[a din stejar este bdtutd in trei rAnduri si are dimensiunea de *J0 " 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
coNsTRUCTrEl

Biserica din lemn, monument istoric este dezafectatd 9i prin strdmutarea acesteia pe un
nou amplasament odatd cu restaurarea ei, se va urmdriin special asigurarea pragului minim de
Tndeplinire al standardelor funcfionale gi de uzur5.
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" 8. DESCRTEREA CONDTTilLOR DE AMPLASARE ALE CONSTRUGT|EI
a.TOPOGRAFIA TERENULUI

Situati in satul Pojogeni, cartier (citun) Comdnegti, orasulTdrgu-Cdrbunegti, biserica se
afld in cimitirul satului, pe un drum vicinal aflat in nord de drumul comunal Pojogeni-licleni.

Biserica va fi strdmutatd ?n municipiul Craiova, in Parcul Lunca Jiului, strada Banul
Stepan, nr.2 A.,  accesul nr.2 - sudic.

b. coNDtTi l  GEOTEHNTCE ALE TERENULUI
AvAnd Tn vedere cd acest obiectiv urmeazd a fi relocat (strdmutat), nu se impune

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

sta la baza proiectului tehnic ce se va elabora.

9. DESCRIEREA LUCRARTLOR DE TNTERVENTTE EXECUTATE tN TRECUT
Avdnd in vedere cd durata de viald a gifei este de 20 - maxim 40 ani, este de la sine

in[eles cd aceasta a fost inlocuitd in timp de mai multe ori, ultima datd fiind la Tnceputul secolului
al XXI-lea.

O altd interven{ie realizald in perioada de funclionare a monumentuluieste cea a montdrii
unei pardoseli din beton sclivisit in pridvor.
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Putem consemna de asemenea si executarea unor mici reparafii la nivelul fundafii lor din
piatrd de r6u.

I0.S|NTEZA PROCESULUI DE EVALUARE (cf. P 100-3/2008 cap. 8.3.)
a. DATELE ISTORIGE REFERITOARE LA PERIOADA CONSTRUCTIEI $l
NIVELUL REGLEMENTARILOR DE PROIECTARE APLICATE

Documentele indicd ca perioadd de edificare anul 1796, perioadd in care nu existau
reglementdri de proiectare. lmobilul are o perioada de via(d de peste 200 ani.

s'l
x4
al
I



'  b. coNDrTrLE DINAMICE ALE AMPLASAMENTULUI
Cartierul(citunul) Comdnegti, satul Pojogenidin oragulTdrgu-Cdrbunegtise situeazd, pe

harta accelerafiilor de vdrf ale terenu]ui 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 -312012incarcarea din zepada, 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 tilpilor prin chertdri Tz din
inilfime gi sistem coadi de rdndunicd in rest.

vedere nord - est

d. DESCRTEREA STAR|I CONSTRUCTIEI LA DATA EVALUARII
Data

Addncimea focarului (km)
Ulagnitudine

26.11.1829 r50 t.3
23.01.{838 t50 t.5
3{.03.1901 l 4 f .2
t0 .11.1940 r50 t.7
04.a31977 g4 f,7
30.08.1986 t31 f,1
t0.05.1990 t0.9 6.9

Nu existd documentafie inifiald de executie sau informalii despre avariile suferite in urma
cutremurelor, a vijeliilor gi a cdderilor de zapada la care a fost supusd construcfia. Tn perioada de
viafd scursd nu s-au inlocuit elementele structurale principale datorate acfiunilor dinamice gi
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statice amintite, aceasta demonstrdnd corecta conformare 9i dimensionare structurald.
De altfel sistemul constructiv - grinzi de lemn - este foarte elastic, deforma{iile datorare

cutremurelor fiind 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 interventii, excluzAnd posibilitatea de a vedea deformdri survenite in timp.

E. REZULTATELEITCENCARILORNEDISTRUCTIVE
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),
inregistrandu-se degradarile su perficiale.

Pentru evaluarea complexa a elementelor structurale se va realiza o analiza biologica
detaliata, inainte de remontarea ansamblului, tratandu-se elementele ce prezinta atacurifungice
sau de insecte, nesemnificative. Elementele puternic degradate se vor inlocui cu altele noi
realizate din acelasi material. cu aceleasi dimensiuni.

f. VALoRTLE REZTSTENTELOR CU CARE SE FAC VERIFICARILE3
- Stabilirea factorului de incredere GF

Se stabilegte nivelul de cunoagtere KL1 - cunoagtere limitatd.
Geometria consturctiei este cunoscutd din relevee.
Factorul de incredere se considerd CF=1 ,35 (tabel 4.1 din P100-3/2006)
- Rezistente caracteristice ale lemnului natural

Rezistenta la incovoiere statica (lemn stejar sau gorun), Ri" = 28 N/mmp

g. OBIEGTIVE DE PERFORMANTA
Obiectivul de performan[d este determinat de nivelul de performanld structurald al clddirii

evaluat pentru un anumit nivel de hazard seismic.
Nivelul de performan[d de limitare a degraddrilor, aga cum este definit de P 100-3/2006,

Anexa A, cap. A.4.(a), se considerd indeplinit dacd, in urma solicitarilor apar degraddri 
Istructurale / nestructurale limitate.

Sistemul structural de preluare a incdrcdrilor verticale 9i cel ce preia incdrcirile laterale
pdstreazd aproape in intregime rigiditatea 9i rezistenfa initiald.

Riscul de pierdere a viefii sau de rdnire este foarte scdzut. :
Pot fi necesare unele reparafii structurale minore. Ocupanfii clddirii pot rdm6ne in I

siguranfd in clddire. Alimentarea cu energie electrica, poate deveni temporar indisponibila.
Riscul de pierdere a viefilor sau de rdnire datoritd degraddrilor nestructurale este foarte mic.
Obiectivul de performanfd propus este - OPS - obiectivul de performanfd superior.

h. STABILIREA INDICATORILOR RI, R2, R3
Determinarea coeficientului Rl - gradul de indeplinire a condifiilor de alcdtuire statica si

dinamica, este prezumat. Valoarea coeficientului Rl = 76.
Determinarea coeficientului R2 - gradul de afectare structural
Avariile ce au putut fl identificate au fost relevate gi sunt prezentate in releveul fotografic

de avarii.
Se apreciazd existenta avariilor moderare Tn elemente verticale pe circa 35 % din

suprafata acestora, iar la nivelul sistemuluide boltire estimdm prezenta avariilor moderate pe 60 i
% din suprafafa acestuia. 

*



'  Conform tabelului D.3. din Anexa D la P 100-3/2008 (asimilat) se obtine urmitoarea
valoare: R2 = Av + Ah = 65+20 = 85

Pentru determinarea indicatorului R3 - ce evidenfiazi capacitatea de rezistenfd a
strucuturii in ansamblu - s-au folosit principile enuntate in cap 9 al P100/2013.

Pentru ipoteza de incarcare (1.3590+1.59'+1.059") s-a calculat forta de impingere
orizontala la partea superioara a peretilor, provenita din solicitarile asupra acoperisului. La
aceasta s-a adaugat impingerea din presiunea vantului, considerata pe o fasie de perete cu
latimea de 1m. Normativul nu prevede metodologie de calcul a indicatorului R3. Se apreciaza
indicatorul R3 ca fiind in intervalul 66-95. Calculul detaliat pebaza cdruia s-a apreciat indicatorul
R3 este anexat la prezentul referat.

i. DATE pRtVrND REPARATil SAU CONSOLIDARI ANTERIOARE
S-au realizat multiple interventii de schimbare a invelitorii si a unor elemente din structura

acoperisului, a palimaruluidin lemn de rasinoase. Nu s-au realizat interventii structurale majore.

j. coNsrDERATil ASUPRA STSTEMULUT STRUCTURAL GOMPARATTV CU
pRESCRtpTilLE iN VTGOARE REFERTTOARE LA ALCATUIREA 9l CONFORMAREA
ANTISEISMICA

La data edificdrii imobilului nu existau prescripfiitehnice de proiectare la sarcinidinamice,
clddirea fiind construitd pe baza priceperii megterilor vremii.

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

Clddirea se Tncadreazdin categoria "clddiri regulate cu regularitate in plan 9i elevalie
Clddirea se incadreazdin clasele de importanfd ll - monument istoric
Sistemul de amplasare a perefilor este de tip ,,pereti rari" indlfimea de nivel 2,15 m la

nasterea boltii din lemn si 3.55 la chiea acesteia;

k. APREC|ERT ASUPRA CONDTTilLOR DE EXECUTTE, FXPLOATARE 9l
inrneTrnERE vrs-A-vrs DE pRotEcruL tNtTtAL

Biserica nu a fost construitd dupd planurile unui proiect de executie in accepfiunea de
astdzi, ci a fost edificati pebaza experienteisimilare a megterilor lemnaride la sf6rgitul secolului
xvil l.

Se pot face aprecieri asupra modului de execufie al cladirii, ca fiind ingrij it, fara greselide
conceptie si executie.

1 1. INCERCANI NEDISTRUCTIVE
icercdrile nedistructive au constat Tn cercetarea vizuala, pe teren, a starii structurii din

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

12. EVALUAREA ANALITICA pnlru CALCUL Baza normativi pentru intocmirea
expertizei
Calculele manuale 9i automate prezentate in aceastd expertizi tehnicd au fost elaborate in
baza u rmdtoarelor prescrip[ii tehn ice:

- P 100-1/2013 - "Cod de proiectare seismicd - Partea l- Prevederi de proiectare pentru
clddiri"

- P 100-3/2008 - "Cod de proiectare seismicd - Partea a lll-a - Prevederi pentru evaluarea



seismicd a clddirilor existente"
- NP 005-03 -,,Normativ privind proiectarea constructii lor din lemn"
- CR 1-1-312012 ,,Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor",
- CR 1-1-412012 ,,Evaluarea actiunii vdntului asupra constructii lor",

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

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

. 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 gravitafionale;
- solicitdrilor orizontale pe traveea analizala, P 100-312008, P10012013
- verificareacapacitatiielementeloranalizate
- determinarea coeficienlilor de asigurare dinamica "R3"

Concluzii:
Avdnd in vedere vechimea bisericii - peste 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 iniliald bund.

. t

13. INCADRAREA CONSTRUCTTETTn CUSeLE DE R|SC SETSMTN
Conform codului de proiectare P 100 - 3/2008, clddirea seTncadreazdin clasa de risc

seismic RS lll in care se incadreazi construc[iile care sub efectul cutremuruluide proiectare pot
prezenta degraddri structurale, dar la care pierderea stabilitdtii este putin probabild.

14. SOLUTilLE DE TNTERVENTIE PROPUSE
A. VARIANTA MINIMALA BISERICA

Interventiile propuse gi ordinea executdrii lor sunt urmdtoarele:
- demontarea, marcarea, tratarea gi depozitarea pieselor demontabile (ugi, cercevele,

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

a timpanelor.
- marcarea, demontarea 9i depozitarea grinzilor cosoroabd.
- marcarea, demontarea gi depozitarea grinzilor fruntar.
- marcarea, demontarea gi depozitarea elementelor pridvorului.
- marcarea, demontarea gi depozitarea grinzilor perefilor;
- marcarea, demontarea gi depozitarea tdlpilor.
- desfacerea gi depozitarea pardoselii.
- transportarea elementelor pe amplasamentul propus 9i protejarea temporard de

intemperii.
in paralel pe amplasamentul propus se vor executa funda[iile, conform proiectului

intocmit in acest sens.

1

10  . '



- montarea tdlpilor, implicit revizuirea 9i completarea acestora.
- montarea grinzilor perelilor;
- montarea elementelor pridvorului.
- montarea fruntarelor.
- montarea grinzilor cosoroabd.
- montarea in paralel a timpanelor;
- montarea cdpriorilor gi a contravAntuirilor.
- confecfionarea gi montarea latilor (riglelor).
- confecfionarea 9i montarea crucilor.
- baterea gifei dupd tratarea acesteia.
- montarea pieselor mobile, u9i, ferestre, etc.
- montarea pardoselilor
- realizarea paratrdznetu I u i ;
- tratarea intregii structuri din lemn, cu substante antifungice, anti xilofage gi ignifuge

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

recomandarea confeclionirii gi montdrii stranelor, realizarea unui trotuar perimetral 9i a
sistematizirii intreg ii incinte.

TEREN DE FUNDARE
in ceea ce privegte terenul de fundare propunem ca pe noul amplasament sd fie realizat

un studiu geotehnic, fundafii le urmdnd a fi dimensionate Tn funclie de parametrii terenului de
fundare. Ultimele trei rdnduri de ziddrie pentru elevafia de piatra vor fi uscate.

coNcLuzilLE 9t PROPUNERILE EXPERTULUI
Expertiza tehnicd indicd prin piesele scrise, plange 9i note explicative mdsurile de care

trebuie luate 9i etapele ce trebuiesc parcurse pentru realizarea procesului tehnologic de
strdmutare

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 se incadreazdin clasa de risc
seismic RS lll (cuprinde construcfiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta
degraddri structurale care nu afecteazd semnificativ siguranfa structuralS, dar ib-,'q3[.9,
degraddrile nestructurale pot fi importante). In urma stramutarii construc[ia se va.incadrar,'tfi-i.,.
aceeasi clasa RS ll l .

martie 2015

Expert tehnic"ate,stat MCC flr. E 
'''1r:"'r'.:l 

'

lfn$. Sabo Ernif.'
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Eval uarea incircirilor
- Incarcari permanente (Qo):

Nr. Element
crt.

1 sindri la lemn
2 sipci
3 capriori

Total

Incarcare normata (daN/ Coeficientii
mp) suprafata inclinata incarcarilor

40  1 .3
5  1 . 1
8  1 . 1
53

Anexa 1

Incarcare de calcul (daN/
mp) suprafata inclinata
52
5.5
I
66.5

- Incarcare din zapada (Q.):

S= grspiCeCtsr.
gl.=1.1 (factor de imortanta-expunere) - clasa ll de importanta-expuner€ ,,.' irt;i
C"=1 (coeficient de expunedere)
Ct=1 (coeficient termic, , 

't,'

pr=0.8(60-45)/30=0.4; Ir=1.6 (coeficienti de forma)
sr=2.0KN/mp (valoarea cacacteristica a incarcariide zapada la sol) ',,,.
S=88daN/m p (zapada normala)
S= 352daN/mp (zapada aglomerata)

- Incarcare din vant (Q"):
qo=coo(z)c.2(z)q6 (valoarea de varf a presiunii dinamice a vantului)
qo=0.4KPa (presiunea dinamica a vantului pentru loc. TArgu-Cirbunegti)
ce(z)=1.2; c"=cro(z)c,2(z) (factorul de expunere), teren categoria.-111--;a-i^* -^-.-l.'..
gp=48daN/mp

' , ' , . i : ' t  
i , ;  l  ' , ' f : '.:1

,,':'1:".
';',ti " i

i:.,!, !::

valorile coeficientilor aerodinamici de presiune (cei care infiuenteandefavorabil):
zona H(acoperis) cpe,ro=+0.6i cpe=+0.6 ; i  , , i  \  I  :  : i , '  

. ' '  , \  lL v t t a t  r \ q w y e r r o , r u p e , l u - , v . u , u p e - , v . u  
: ;  : '  S , /  i ; .  \

zona l(acoperis) cpe,ro=-O.3; co"=-0.3 , i , \[ t '1
: i  :  ^ V  I

Gruparea de incarcari de calcul: 
' 

/- a i
q

9=1.359p+1,59'6+1,059u '  , .  ,  l i  ,
t t r ' r .  

.  _ . . - ,  
' ^  r :  . '  . . . . . . i . ,

Cafculul capriorilor: ",it'l". ;' ' ' . ..':: ':' 't

-  distanta intre capriori var dr= 1.011.49 m,
- lungimea de calcula capriorului ( incl inata) L= 3.15m,
- distanta pe orizontala intre reazemele capriorului dz=2.20m
- incarcarea permanenta: $cp=Qpxdlxcos2cr=66.5x1.49x0.5=49.6daN/m
-incarcaredinzapada gczr=Q,rXdrxcos2cr==88x1.49x0.5=65.56daN/m

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

var.1 : gcvr =Qpcpe,rodr42.9ldaN/m; gcv2=q pcpedF42.91 daN/m;
var.2: gcvr =Qpcpe,rodr-21.46daN/m; gcvz=Qpcpedr=-21 .46daN/m;

- incarcari utile: 1 00x1 .2=120daN, Pu=120xcosa=84.85daN/m
lncarcarea totala de calcul: 1.35x49.6+1.5x65.56+1.05x(42.91+84.85)=299.45daNim
Efortul in capriori : Mcalcu l=299.45x3. 1 52 | 8=37 1.4da N m
Capriori din lemn de stejar sau gorun, cls. a ll-a de calitate, sectiune 12x12, Wx=288cm3,

Rr"=280daNm

1 2



' Mr=Ri"W"mrimr-=[(280x1x0.9/1.1]x288x1x1=461.85daNm>Mcalcul=299.45daNm
lmpingerea orizontala din capriori - Reactiunea pe reazem = 471.63daN => Componenta

orizontala Hc= 333.5daN

Verificarea peretelui din lemn:
Evaluare incarcari:
- din impingerea acoperisului Hp=333.SdaN/m
- din vant orizontal pe perete: QPvo= 48*0.8*1=38.4daN/m, Qpue= -48x0.5x1=24daN/m

Qp=48daN/mp, zona D(pereti) cpe,ro=+0.8i cpe=*1.0, hperete=2 .2m, zona E(pereti) cpe,10= coe=-0.5

Efortul maxim indus in perete: Mp=-333.5x2.2-38.4x1.49x2.2212=2121.933daNm
Verificare sectiune perete din lemn:
Grinzi suprapuse din lemn de stejar sau gorun, cls. a ll-a de calitate, sectiune perete 100x1Ocm

(pe lat imea de 1m), Wx=1666.7cm3, Ri"=28OdaNm
Mrcap=p,'111cmrimr-=[(280x,1 x0.9/1 . 1 ]xl 666.7x 1x1=3818.26daNm>Mp=2
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1C1 L.51Ui 
ROMÂN1A 

MINISTERUL CULTURII Ş I CULTELOR 

4.1r41> 

CERTIFICAT DE ATESTARE 
Nr.   64-E   /   26.03.2004 

Se atestă  D1.(Dna.)   SABO Eugen Emil 

de profesie 	 Inginer 

localitatea 

legitimat cu 

Bucureş ti  

născut(ă) în anull 	luna 

Tirnăveni  	jude ţul(sectorul)   Mureş  

la data de   22/08499761P 
 

pentru a destăsura activităţi 1n domeniul protej ării 

având calitatea de 

EXPERT 
in domeniile: 

E2. Inginerie - consolidare  şi/sau restaurare 
structuri istorice: 
A  Studii, investiga ţii, cercetari; B Verificare proiecte; 

D -  Şef proiect;  E -  Sef Iucrari; 

'G Inspec ţie ş i urtnarirea comportamentuluiîn tirnp a monumentelor i ş torice 

COMISIE ATESTARE 

SECRETAR, 

111 UK-1'  
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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 Parcul Tineretului (Parcul Lunca Jiului), strada Banul Stepan nr. 2A, accesul nr. 2-sudic. 22TTerenul apartine domeniului public al municipiului Craiova
	
	 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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