
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
 PROIECT 
 

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

obiectivul de investiţii „Conectare generator clădire” – Spitalul Clinic Municipal 
„Filantropia” Craiova 

 
  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
21.12.2017; 
          Având în vedere raportul nr.175331/2017 întocmit de Direcţia Investiţii, 
Achiziţii şi Licitaţii  prin care se propune aprobarea Documentaţiei de avizare a 
lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Conectare generator clădire” – 
Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova;   
 În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, modificată şi completată şi ale Hotărârii Guvernului 
nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 
          În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.1, art.61 alin.2  şi 
art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală;  
 
     HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul 

de investiţii “Conectare generator clădire” – Spitalul Clinic Municipal 
„Filantropia” Craiova, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a lucrărilor: 43.977,59 lei(fără TVA), respectiv 

52.333,33 lei (cu TVA)  
           din care construcţii+montaj (C+M)    12.777,59 lei(fără TVA), respectiv              

15.205,33 lei (cu TVA)  
        2. Durata de realizare a investiţiei        5 zile                          

             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

        INIŢIATOR, AVIZAT, 
          PRIMAR, 
     Mihail GENOIU 

PT. SECRETAR,   
  Ovidiu MISCHIANU 
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Municipiul Craiova 
Primăria municipiului Craiova 
Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii 
Serviciul Investiţii şi Achiziţii 

Nr. 175331/12.12.2017                             Se aprobă, 
               Primar, 
                Mihail Genoiu 
 

 
 

RAPORT 
 

Pentru adoptarea  unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Craiova privind   aprobarea    
documentatiei de avizarea a lucrarilor de interventii pentru obiectivul de investiţii   

 „Conectare generator clădire”  Spital Clinic Municipal FILANTROPIA 
 

 Necesitate si oportunitate: 
 Unitatea de primiri urgenţe nu dispune de o a II-a alimentare dintr-o sursă asigurată, care sa preia 
 automat consumatorii existenţi, în cazul căderii alimentăării cu energie electrică din sursa de bază. 
 Nu există  surse de tensiune independenta de sursa de baza pentru centrala termica fapt ce creaza 
 dificultati in asigurarea temperaturii in unitatea spitaliceasca pe durata intreruperilor energiei electrice; 
 Amplasament:   Spitalul Clinic Municipal ,,Filantropia” 
 Situaţia existentă a obiectivului de investiţii  
 Instalația electrica ce deserveste amplasamentul medical este alimentata din PT proprietate SC CEZ 
 DISTRIBUTIE S.A. prin retea subterana LES 
 Nu există  surse de tensiune independenta de sursa de baza pentru centrala termica fapt ce creaza 
 dificultati in asigurarea temperaturii in unitatea spitaliceasca pe durata intreruperilor energiei electrice; 
 Instalaţia electrică  este alcătuită din circuite la Un= 230 Vc.a., 50 HZ, alimentate din 6 tablouri  de 
 distribuţie de etaj,  cu Un. 400/230 V c. a. Clădirea este alimentată dintr-un tablou general de distribuţie. 
  

     Deficienţele puse în evidenţă de raportul de expertiză: 
• Nu există  surse de tensiune independenta de sursa de baza pentru centrala termica 

fapt ce creaza  dificultati in asigurarea temperaturii in unitatea spitaliceasca pe 
durata intreruperilor energiei electrice; 

 Raportul de expertiză tehnică prezintă  două scenarii de intervenţie: 
  Scenariul A  
  Inlocuirea generatorului cu unul cu putere superioara care sa poata prelua puterea de 55 kW necesara 
 functionarii centralei termice sau achizitionarea unui generator cu puterea de 63 kW echipat cu tablou AAR 
 ce va intra in functiune si va putea prelua automat sarcina in cazul disparitiei sursei de baza;  

  Scenariul B  
 -Montarea unei cutii de derivatie in zona cladirii unde fiinteaza Sectia de Cardiologie; 

 -Realizarea capetelor terminale la cele doua capete ale cablurilor si imbinarea acestora in cutia de 
 derivatie proiectata; 
 -Sectionarea barelor tabloului de distributie al cladirii Unitatii de Primiri Urgente si izolarea consumatorilor 
 ce necesita alimentarea continua de ceilalti consumatori, montarea tablou consumatori vitali alimentat din 
 A.A.R; 
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 -Alimentarea tabloului electric alimentare consumatori vitali si realizarea circuitelor intre acesta si 
 consumatori (8 circuite); 
 -Montarea a 8 buc prize aparent; 
 Expertul consideră că cea mai bună variantă din punct de vedere tehnico-economic o constituie 
 scenariul A deoarece: 
 -este mai ieftin 
 -necesita timpi mult mai mici de oprire a alimentarii cu energie electrica; 

 
 DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI 

 
     I. Obiectivele de atins prin realizarea investiţiei  

Inlocuirea generatorului cu unul cu putere superioara care sa poata prelua puterea de 55 kW 
necesara functionarii centralei termice sau achizitionarea unui generator cu puterea de 63 kW 
echipat cu tablou AAR  ce va intra in functiune si va putea prelua automat sarcina in cazul 
disparitiei sursei de baza;  

   II. Soluţia de intervenţie   
 Inlocuirea generatorului cu unul cu putere superioara care sa poata prelua puterea de 55 kW necesara 
 functionarii centralei termice sau achizitionarea unui generator cu puterea de 63 kW echipat cu tablou 
 AAR ce va intra in functiune si va putea prelua automat sarcina in cazul întreruperii alimentării din PT 
 proprietate SC CEZ DISTRIBUTIE S.A. prin retea subterana LES. 
  Indicatorii tehnico-economici  ai investiţiei 
 Achizitionarea unui generator cu puterea de 63 kW echipat cu tablou AAR care  va  prelua automat sarcina 
 in cazul întreruperii alimentării din PT proprietate SC CEZ DISTRIBUTIE S.A. prin retea subterana LES. 
 
valoarea  totală a lucrărilor :  43.977,59 lei (fără TVA) respectiv  52.333,33 lei (cu TVA) 
valoarea  C+M :               12.777,59 lei (fără TVA) respectiv  15.205,33 lei (cu TVA) 

             durata de realizare a lucrărilor va fi de 5 zile 
 

 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. 907/2016 privind etapele de elaborare şi  conţinutul cadru al 
documentaţiei tehnico- economice aferente investiţiilor publice, propunem spre aprobare  
 documentaţia de avizarea a lucrarilor de interventii pentru obiectivul de investiţii   
 „Conectare generator clădire spital clinic municipal FILANTROPIA”, faza DALI , anexată la 
prezentul raport 
 Indicatorii tehnico-economici  
 
valoarea  totală a lucrărilor :  43.977,59 lei (fără TVA) respectiv  52.333,33 lei (cu TVA) 
valoarea  C+M :       12.777,59 lei (fără TVA) respectiv  15.205,33 lei (cu TVA 
durata de realizare a lucrărilor va fi de 5 zile 

 
 
  

 Director Executiv,        Şef Serviciu,      Vizat,        Întocmit, 
    Maria Nuţă         Marian Deselnicu      c. j. Isabela Cruceru                      cons. Neagoe Ctin 
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CONECTARE GENERATOR, Spitalul Clinic 

Municipal ,,Filantropia'', Craiova, Judetul Dolj 

Faza: 

DALI 

Beneficiar: 

Spitalul Clinic Municipal ,,FILANTROPIA'', Craiova, Judetul Dolj 

Ex. nr.  
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LISTA DE SEMNĂTURI 

 
 
Denumire Lucrare : CONECTARE GENERATOR Spitalul Clinic Municipal 
,,FILANTROPIA''   Craiova, Județul Dolj 
 
 
BENEFICIAR: Spitalul Clinic Municipal ,,Filantropia'' Craiova, Județul Dolj 

 

 
 
PROIECTANT: S.C. TOP ENGINEERING DESIGN S.R.L. , Strada Milcov 
nr.22 

 

 
SIMBOL:  030/2017 
FAZA:       DALI  
 
 
 
 
 
PROIECTANT DE SPECIALITATE: 
           ing. Horia Barbuleanu  
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FILA FINALĂ 
 
Denumire Lucrare : CONECTARE GENERATOR Spitalul Clinic Municipal 
,,FILANTROPIA''   Craiova, Județul Dolj 
 
 
BENEFICIAR: Spitalul Clinic Municipal ,,Filantropia'' Craiova, Județul Dolj 

 

 
PROIECTANT: S.C. TOP ENGINEERING DESIGN S.R.L. , Strada Milcov 
nr.22 

 

 
SIMBOL:  030/2017 
FAZA:       DALI 
 
 
 
Contine : 
 
-------------file scrise 
 
------------- piese desenate 
 
 
Lucrarea a fost  elaborata in 4(patru) exemplare: 
 
 

-3 exemplare la beneficiar 

-1 exemplar la proiectant 

 
 
Intocmit, 
 
ing. Horia Barbuleanu 
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Proiectant 

SC TOP ENGINEERING DESIGN SRL 

Ing.Horia Barbuleanu 

DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE A 

LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII 
Nr. Contract: 

14909 

Dată Contract: 

18.09.2017 

Beneficiar: Spitalul Clinic Municipal 

,, Filantropia 

Adresă investiţie: Craiova, Strada Nicolae Titulescu 

nr.40 

Cod proiect: DALI 

Anul întocmirii: 2017 

Elaborator:  S.C. TOP ENGINEERING 

DESIGN S.R.L. Craiova 

Şef proiect:  Horia Barbuleanu 

Proiectant arhitectură:   

Proiectant structură rezistenţă:   

Proiectant instalaţii:  S.C. TOP ENGINEERING 

DESIGN S.R.L. Craiova 
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A. PIESE SCRISE 

 

1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii 

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 

Conectare generator cladire spital clinic municipal ,,FILANTROPIA” 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor 

Primaria Craiova 

1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar) 

 

1.4. Beneficiarul investiţiei 

 Spitalul Clinic Municipal ,,Filantropia” 

1.5. Elaboratorul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie 

S.C. TOP ENGINEERING DESIGN S.R.L. Craiova 

2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării lucrărilor de intervenţii 

 

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri 

instituţionale şi financiare 

S-a intocmit raportul de expertiza care impune executia lucrarilor ce fac obiectul prezentei 

documentatii. 

 

2.2. Analiza situaţiei existente şi identificarea necesităţilor şi a deficienţelor 

Conform raport expertiza s-au identificat urmatoarele neconformitati ce trebuiesc 

solutionate: 

In prezent unitatea de primiri urgente nu dispune de o a-II-a alimentare dintr-o sursa 

asigurata care sa preia in mod automat consumatorii existenti in cadrul Unitatii de Primiri -Urgente 

din cadrul Spitalului Clinic Municipal ,,Filantropia” in cazul disparitiei alimentarii din sursa de 

baza 

 

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice 

Inlocuirea generatorului cu unul cu putere superioara care sa poata prelua puterea de 55 kW 

necesara functionarii centralei termice sau achizitionarea unui generator cu puterea de 63 kW 

echipat cu tablou AAR ce va intra in functiune si va putea prelua automat sarcina in cazul 

disparitiei sursei de baza;  

3. Descrierea construcţiei existente 

3.1. Particularităţi ale amplasamentului:  

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa 

terenului, dimensiuni în plan);  

Teren intravilan. 

mailto:trusculetemarius@yahoo.com
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b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;  

Se utilizeaza caile de acces existente. 

c) datele seismice şi climatice;  

Obiectivul este amplasat în zona meteorologicã B caracterizatã printr-un indice 

cronokeraunic de 115 ora furtuna /an, conform NTE 001/03/00.  

Terenul normal, zona de seismicitate D cu coeficientul de intensitate seismicã Ks=0,16.  

 

d) studii de teren:(i) studiu geotehnic pentru soluţia de consolidare a infrastructurii 

conform reglementărilor tehnice în vigoare;(ii) studii de specialitate necesare, precum 

studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, 

după caz;  

e) situaţia utilităţilor tehnico-edilitare existente;  

Se mentin toate utilitatile tehnico-edilitare existente. 

f) analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de 

schimbări climatice ce pot afecta investiţia;  

S-a intocmit raportul de expetiza ce impune executarea lucrarilor ce fac obiectul prezentei 

documentatii. 

g) informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau 

situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa 

condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate. 

Nu este cazul deoarece nu interfereaza cu monumente istorice/de arhitectură sau situri 

arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată. 

3.2. Regimul juridic:  

a) natura proprietăţii sau titlul asupra construcţiei existente, inclusiv servituţi, drept 

de preempţiune;  

Instalaţiile proiectate sunt amplasate ȋn incinta Spitalului Clinic Municipal Filantropia, 

Municipiul Craiova, Judetul Dolj; 

 

b) destinaţia construcţiei existente;  

Spital Clinic Municipal ,,Filantropia” 

 

mailto:trusculetemarius@yahoo.com


      

Top Engineering Design S.R.L. 

 

 
  Pagină 4 din 11 

 

J16/690/25.03.2016,CUI:RO35869112/28.03.2016, 

Cont:RO78BTRLRONCRT0343978101 deschis la Banca Transilvania, 

RO40TREZ2915069XXX019565 deschis la Trezoreria Craiova Craiova, 

Strada Milcov nr.22, Județul Dolj, mail:trusculetemarius@yahoo.com, 

tel/fax:0351416955, mobil: 0740 850 450.Atestat ANRE 12169 tip C1A, 

Atestat ANRE nr.12168 tip Be, Sistem de Management al Calității în 

Conformitate cu ISO 9001/2015, Certificat RO2101.1 

 

c) includerea construcţiei existente în listele monumentelor istorice, situri 

arheologice, arii naturale protejate, precum şi zonele de protecţie ale acestora şi în 

zone construite protejate, după caz;  

Nu este cazul deoarece constructia nu este inclusa in listele monumentelor istorice, situri 

arheologice, arii naturale protejate, precum şi zonele de protecţie ale acestora şi în zone construite 

protejate 

d) informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după 

caz. 

Nu este cazul. Lucrarile efectuate nu necesita certificat de urbanism. 

3.2. Caracteristici tehnice şi parametri specifici:  

a) categoria şi clasa de importanţă;  

Constructie de importanta redusa, clasa D. 

b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz;  

c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcţie;  

d) suprafaţa construită;  

e) suprafaţa construită desfăşurată;  

f) valoarea de inventar a construcţiei;  

g) alţi parametri, în funcţie de specificul şi natura construcţiei existente. 

3.3. Analiza stării construcţiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice şi/sau ale 

auditului energetic, precum şi ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul 

imobilelor care beneficiază de regimul de protecţie de monument istoric şi al 

imobilelor aflate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice sau în zone 

construite protejate. Se vor evidenţia degradările, precum şi cauzele principale ale 

acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acţiuni climatice, 

tehnologice, tasări diferenţiate, cele rezultate din lipsa de întreţinere a 

construcţiei, concepţia structurală iniţială greşită sau alte cauze identificate prin 

expertiza tehnică. 

Conform raport expertiza s-au identificat urmatoarele neconformitati ce trebuiesc 

solutionate: 

In prezent unitatea de primiri urgente nu dispune de o a-II-a alimentare dintr-o sursa 

asigurata care sa preia in mod automat consumatorii existenti in cadrul Unitatii de Primiri -Urgente 

din cadrul Spitalului Clinic Municipal ,,Filantropia” in cazul disparitiei alimentarii din sursa de 

baza; 

. 
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3.4. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural şi analiza diagnostic, din punctul de 

vedere al asigurării cerinţelor fundamentale aplicabile, potrivit legii. 

 

In prezent unitatea de primiri urgente nu dispune de o a-II-a alimentare dintr-o sursa asigurata care 

sa preia in mod automat consumatorii existenti in cadrul Unitatii de Primiri -Urgente din cadrul 

Spitalului Clinic Municipal ,,Filantropia” in cazul disparitiei alimentarii din sursa de baza. 

 

3.5. Actul doveditor al forţei majore, după caz. 

4. Concluziile expertizei tehnice şi, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor 

de diagnosticare: 

 

a) clasa de risc seismic;  

Terenul normal, zona de seismicitate D cu coeficientul de intensitate seismicã 

Ks=0,16.  

b) prezentarea a minimum două soluţii de intervenţie;  

Scenariul A  

   

1.Inlocuirea generatorului cu unul cu putere superioara care sa poata prelua puterea de 55 

kW necesara functionarii centralei termice sau achizitionarea unui generator cu puterea de 63 kW 

echipat cu tablou AAR ce va intra in functiune si va putea prelua automat sarcina in cazul 

disparitiei sursei de baza;  

  

 

Scenariul B  

1. -Montarea unei cutii de derivatie in zona cladirii unde fiinteaza Sectia de Cardiologie; 

-Realizarea capetelor terminale la cele doua capete ale cablurilor si imbinarea acestora in cutia de 

derivatie proiectata; 

-Sectionarea barelor tabloului de distributie al cladirii Unitatii de Primiri Urgente si izolarea 

consumatorilor ce necesita alimentarea continua de ceilalti consumatori, montarea tablou 

consumatori vitali alimentat din A.A.R; 

-Alimentarea tabloului electric alimentare consumatori vitali si realizarea circuitelor intre acesta si 

consumatori (8 circuite); 

-Montarea a 8 buc prize aparent; 

-Realizare probe şi verificãri ale instalaţiei premergãtoare punerii în funcţiune în conformitate cu 

PE 116/1994 şi întocmire dosar instalaţie de utilizare; 

  

a) recomandarea intervenţiilor necesare pentru asigurarea funcţionării conform 

cerinţelor şi conform exigenţelor de calitate. 

Scenariul A  

   

1.Inlocuirea generatorului cu unul cu putere superioara care sa poata prelua puterea de 55 

kW necesara functionarii centralei termice sau achizitionarea unui generator cu puterea de 63 kW 

mailto:trusculetemarius@yahoo.com


      

Top Engineering Design S.R.L. 

 

 
  Pagină 6 din 11 

 

J16/690/25.03.2016,CUI:RO35869112/28.03.2016, 

Cont:RO78BTRLRONCRT0343978101 deschis la Banca Transilvania, 

RO40TREZ2915069XXX019565 deschis la Trezoreria Craiova Craiova, 

Strada Milcov nr.22, Județul Dolj, mail:trusculetemarius@yahoo.com, 

tel/fax:0351416955, mobil: 0740 850 450.Atestat ANRE 12169 tip C1A, 

Atestat ANRE nr.12168 tip Be, Sistem de Management al Calității în 

Conformitate cu ISO 9001/2015, Certificat RO2101.1 

 

echipat cu tablou AAR ce va intra in functiune si va putea prelua automat sarcina in cazul 

disparitiei sursei de baza;  

  

Se recomanda varianta A din urmatoarele considerente: 

 -Este mai ieftina; 

 -Necesita timpi mult mai mici de oprire a alimentarii cu energie electrica; 

 

5. Identificarea scenariilor/opţiunilor tehnico-economice (minimum două) şi analiza 

detaliată a acestora 

 

5.1. Soluţia tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-

arhitectural şi economic, cuprinzând:  

 

a) descrierea principalelor lucrări de intervenţie pentru:- consolidarea 

elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;- protejarea, 

repararea elementelor nestructurale şi/sau restaurarea elementelor 

arhitecturale şi a componentelor artistice, după caz;- intervenţii de 

protejare/conservare a elementelor naturale şi antropice existente valoroase, 

după caz;- demolarea parţială a unor elemente structurale/ nestructurale, 

cu/fără modificarea configuraţiei şi/sau a funcţiunii existente a construcţiei;- 

introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;- 

introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic 

al construcţiei existente;  

Scenariul A  

   

1.Inlocuirea generatorului cu unul cu putere superioara care sa poata prelua puterea de 55 

kW necesara functionarii centralei termice sau achizitionarea unui generator cu puterea de 63 kW 

echipat cu tablou AAR ce va intra in functiune si va putea prelua automat sarcina in cazul 

disparitiei sursei de baza;  

  

b) descrierea, după caz, şi a altor categorii de lucrări incluse în soluţia tehnică de 

intervenţie propusă, respectiv hidroizolaţii, termoizolaţii, repararea/înlocuirea 

instalaţiilor/echipamentelor aferente construcţiei, demontări/montări, 

debranşări/branşări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătăţirea 

terenului de fundare, precum şi lucrări strict necesare pentru asigurarea 

funcţionalităţii construcţiei reabilitate;  

c) analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, 

inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiţia;  

d) informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură 

sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa 

condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate;  
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Nu este cazul deoarece nu interfereaza cu monumente istorice/de arhitectură sau 

situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată 

e) caracteristicile tehnice şi parametrii specifici investiţiei rezultate în urma 

realizării lucrărilor de intervenţie. 

Asigurarea caracteristicilor tehnice ale reparatiei obligatorii conform normativ 

I7/2011. 

5.2. Necesarul de utilităţi rezultate, inclusiv estimări privind depăşirea consumurilor 

iniţiale de utilităţi şi modul de asigurare a consumurilor suplimentare 

Nu este cazul 

 

5.3. Durata de realizare şi etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul 

orientativ de realizare a investiţiei, detaliat pe etape principale 

       Lucrarile proiectate se vor realiza în termen de 5 zile cu o echipã de 3 oameni;     

 

 

5.4. Costurile estimative ale investiţiei:- costurile estimate pentru realizarea investiţiei, 

cu luarea în considerare a costurilor unor investiţii similare;- costurile estimative 

de operare pe durata normată de viaţă/amortizare a investiţiei. 

Conform Deviz General. 

 

5.5. Sustenabilitatea realizării investiţiei:  

 

a) impactul social şi cultural;  

b) estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de 

realizare, în faza de operare;  

Lucrarile proiectate se vor realiza în termen de 5 zile cu o echipã de 3 oameni;     

 

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a 

siturilor protejate, după caz. 

Lucrarile proiectate nu au impact asupa mediului si asupra biodiversivitatii. 

5.6. Analiza financiară şi economică aferentă realizării lucrărilor de intervenţie:  

a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi 

prezentarea scenariului de referinţă;  

b) analiza cererii de bunuri şi servicii care justifică necesitatea şi dimensionarea 

investiţiei, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung;  

c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară;  

d) analiza economică; analiza cost-eficacitate;  
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e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor. 

Functionarea instalatiei actuale prezinta un risc de incendiu . 

6. Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă) 

 

6.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, 

economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor 

Se recomanda varianta A din urmatoarele considerente: 

 -Este mai ieftina; 

 -Necesita timpi mult mai mici de oprire a alimentarii cu energie electrica; 

 

 

 

6.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e), recomandat(e) 

 

Se recomanda varianta A din urmatoarele considerente: 

 -Este mai ieftina; 

 -Necesita timpi mult mai mici de oprire a alimentarii cu energie electrica; 

 

 

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei:  

 

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată 

în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în 

conformitate cu devizul general;  

 

Inlocuirea generatorului cu unul cu putere superioara care sa poata prelua puterea de 

55 kW necesara functionarii centralei termice sau achizitionarea unui generator cu 

puterea de 63 kW echipat cu tablou AAR ce va intra in functiune si va putea prelua 

automat sarcina in cazul disparitiei sursei de baza; 

 

 

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi 

fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, 

în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare;  
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Inlocuirea generatorului cu unul cu putere superioara care sa poata prelua puterea de 

55 kW necesara functionarii centralei termice sau achizitionarea unui generator cu 

puterea de 63 kW echipat cu tablou AAR ce va intra in functiune si va putea prelua 

automat sarcina in cazul disparitiei sursei de baza; 

 

c) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. 

 

Lucrarile proiectate se vor realiza în termen de 5 zile cu o echipã de 3 oameni;     

 

6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice 

funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor 

fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al 

propunerilor tehnice 

 

Inexistenţa protecţiei suplimentare prin deconectarea automata la apariția unui defect 

periculos prin utilizarea dispozitivelor de protecție la curent diferențial rezidual (DDR), fapt ce 

contravine ,,Normativ pentru proiectarea, execuția şi exploatarea  instalațiilor electrice aferente 

clădirilor “,  indicativ I7/2011, pct4.1.5.2.1, ,,In sistemele de tensiune alternativă trebuie prevăzută 

o protecție suplimentară printr-un dispozitiv de protecție la curent diferențial rezidual (DDR) care 

nu depăşeşte 30mA pentru (conform cu recomandările din SR HD 60364-4-41) pentru prize cu 

curent nominal care nu depăşeşte 20A, folosite de obicei de persoane obişnuite;  

 

Circuitele şi aparatele de comutație/protecție  nu sunt etichetate, fapt ce contravine: 

Normativ pentru proiectarea, execuția şi exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor 

“,  indicativ I7/2011, 5.1.4.2,,Sistemele de pozare trebuie realizate sau marcate astfel încat să poată 

fi identificate pentru verificări, încercări reparații ori modificări ale instalației”; 

 

“Normativ pentru proiectarea, execuția şi exploatarea instalațiilor electrice aferente 

clădirilor “,  indicativ I7/2011, 5.3.3.31.,, Aparatele de protecție, comandă, de separare, de 

conectare etc cat şi circuitele de intrare şi de ieşire din tablourile de distribuție, se etichetează clar 

şi vizibil astfel încat să fie uşor de identificat pentru menevre, reparații şi verificări. Pe etichetele 

siguranțelor fuzibile se menționează curenții nominali ai acestora”. 

Inexistenta unei surse de tensiune independenta de sursa de baza pentru centrala termica fapt 

ce creaza dificultati in asigurarea temperaturii in unitatea spitaliceasca pe durata intreruperilor 

energiei electrice; 

 

Conexiuni necorespunzatoare in dozele de ramificatie. Conexiunile au fost initial realizate 

prin cositorire, insa pe parcurs ,,s-au adaugat’’ noi circuite prin derivatii din circuitele existente 

realizate in dozele de ramificatie. Aceste conexiuni au fost realizate prin rasucire fara cositorire; 

 

mailto:trusculetemarius@yahoo.com


      

Top Engineering Design S.R.L. 

 

 
  Pagină 10 din 11 

 

J16/690/25.03.2016,CUI:RO35869112/28.03.2016, 

Cont:RO78BTRLRONCRT0343978101 deschis la Banca Transilvania, 

RO40TREZ2915069XXX019565 deschis la Trezoreria Craiova Craiova, 

Strada Milcov nr.22, Județul Dolj, mail:trusculetemarius@yahoo.com, 

tel/fax:0351416955, mobil: 0740 850 450.Atestat ANRE 12169 tip C1A, 

Atestat ANRE nr.12168 tip Be, Sistem de Management al Calității în 

Conformitate cu ISO 9001/2015, Certificat RO2101.1 

 

Inexistenta unui proiect tehnic al instalatiei electrice. Conform Legii 10/1995 Art.36 II g 

cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiarul are obligatia pastrarii cartii tehnice a 

constructiei (Proiectul Tehnic al instalatiei electrice fiind o componenta a acesteia). 

 

 

6.5. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei 

financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de 

stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri 

externe nerambursabile, alte surse legal constituite 

7. Urbanism, acorduri şi avize conforme 

 

7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire 

Lucrarile proiectate nu necesita obtinerea unui certificat de urbanism. 

 

7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

Lucrarile proiectate nu necesita realizarea unui studiu topografic. 

7.3. Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege 

Nu este cazul. 

7.4. Avize privind asigurarea utilităţilor, în cazul suplimentării capacităţii existente 

Nu este cazul. 

7.5. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de 

diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a 

prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentaţia tehnico-

economică 

Nu este cazul. 

7.6. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, care pot condiţiona soluţiile tehnice, 

precum:  

a) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată 

pentru creşterea performanţei energetice;  

b) studiu de trafic şi studiu de circulaţie, după caz;  

c) raport de diagnostic arheologic, în cazul intervenţiilor în situri arheologice;  

d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;  

e) studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei. 
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B. PIESE DESENATE 

În funcţie de categoria şi clasa de importanţă a obiectivului de investiţii, piesele desenate se 

vor prezenta la scări relevante în raport cu caracteristicile acestuia, prevăzute în 

documentaţia tehnică anex: 

1. Construcţia existentă:  

 

a) plan de amplasare în zonă;  

b) plan de situaţie;  

c) releveu de arhitectură şi, după caz, structura şi instalaţii - planuri, secţiuni, faţade, 

cotate: schema electrica monofilara IE 01, schema electrica monofilara tablou 

electric TEA. 

d) planşe specifice de analiză şi sinteză, în cazul intervenţiilor pe monumente istorice 

şi în zonele de protecţie aferente. 

2. Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă):  

 

a) plan de amplasare în zonă;  

b) plan de situaţie;  

c) planuri generale, faţade şi secţiuni caracteristice de arhitectură, cotate, scheme de 

principiu pentru rezistenţă şi instalaţii, volumetrii, scheme funcţionale, izometrice 

sau planuri specifice, după caz;  

d) planuri generale, profile longitudinale şi transversale caracteristice, cotate, planuri 

specifice, după caz. 

 

 

Data: Proiectant,  

 Horia Barbuleanu 
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Valoare 

fără TVA
TVA

Valoare cu 

TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00

1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială 0,00 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2.1 0,00 0,00

2.2 0,00 0,00

2.3 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3.1 Studii 0,00 0,00 0,00

3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00

3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00

3.2
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize,

acorduri şi autorizaţii 0,00 0,00

3.3 Expertizare tehnică 0,00 0,00

3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 0,00 0,00

3.5 Proiectare 4.200,00 798,00 4.998,00

3.5.1. Temă de proiectare 0,00 0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de

intervenţii şi deviz general 200,00 38,00 238,00

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii

avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 0,00 0,00

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii

avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 0,00 0,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a

detaliilor de execuţie 100,00 19,00 119,00
3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 3.900,00 741,00 4.641,00

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,00 0,00

3.7 Consultanţă 0,00 0,00 0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 0,00 0,00 0,00
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Proiectant,

S.C.TOP ENGINEERING DESIGN SRL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiţii

CONECTARE GENERATOR, Spitalul Clinic Municipal ,,Filantropia'', Craiova, Judetul Dolj

Nr. 

crt.
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

Total capitol 2

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Total capitol 1



3.8 Asistenţă tehnică 2.000,00 380,00 2.380,00

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 0,00 0,00

3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 0,00 0,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în

programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către

Inspectoratul de Stat în Construcţii 0,00 0,00
3.8.2. Dirigenţie de şantier 2.000,00 380,00 2.380,00

6.200,00 1.178,00 7.378,00

4.1 Construcţii şi instalaţii 12.777,59 2.427,74 15.205,33

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0,00 0,00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 25.000,00 4.750,00 29.750,00

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită

montaj şi echipamente de transport 0,00 0,00

4.5 Dotări 0,00 0,00

4.6 Active necorporale 0,00 0,00

37.777,59 7.177,74 44.955,33

5.1 Organizare de şantier 0,00 0,00

5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de

şantier 0,00 0,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,00 0,00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00

5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii

finanţatoare 0,00 0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de

construcţii 0,00 0,00

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea

teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 0,00 0,00

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,00 0,00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de

construire/desfiinţare 0,00 0,00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 0,00 0,00

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00

6.2 Probe tehnologice şi teste 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

43.977,59 8.355,74 52.333,33

12.777,59 2.427,74 15.205,33

           Proiectant,

ing. Horia Barbuleanu

TOTAL GENERAL

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază

Total capitol 4

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Total capitol 5

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

Total capitol 6

Total capitol 3
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