
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
 PROIECT 
 

        HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii 

„Construcţie sală de sport” la Şcoala Gimnazială „Gheorghe Ţiţeica” Craiova 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
21.12.2017; 
          Având în vedere raportul nr.176328/2017 întocmit de Direcţia Investiţii, 
Achiziţii şi Licitaţii  prin care se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru 
obiectivul de investiţii „Construcţie sală de sport” la Şcoala Gimnazială „Gheorghe 
Ţiţeica” 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  Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Construcţie 

sală de sport” la Şcoala Gimnazială „Gheorghe Ţiţeica” Craiova-varianta I, 
având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei(inclusiv TVA): 2.588.171,46 lei  

           din care construcţii+montaj (C+M)                       1.883.197,61 lei 
                       (inclusiv TVA)  

        2. Durata de realizare a investiţiei                          24 luni      
        3. Capacităţi: 
            Ac=Adc=604,94 mp. 
            Volumul = 2.919,16 mc.    
            Înălţimea liberă este cuprinsă de 3,0 la anexe şi 6,0 m la sala de sport,             

             prevăzut 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 

 



  

           
 

 

  
 

  
  
  

 



1 

Municipiul Craiova 
Primăria municipiului Craiova 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr. 176328 /                                                              Se aprobă, 
             Primar,                                                                                                         
                  Mihail Genoiu 
 
 
 

RAPORT 
 

Pentru adoptarea  unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Craiova 
privind   aprobarea  studiului de fezabilitate 

pentru obiectivul de investiții 
  „Construcţie sală de sport” 

la Şcoala Gimnazială Gheorghe Ţiţeica Craiova 
  
Situația existentă a obiectivului de investiții: 

Școala gimnazială ”Gh. Țițeica” instituție aflată în subordinea Municipiului Craiova a 
făcut numeroase demersuri către administrația locală pentru  finanțarea unei săli de sport, 
de care școala are absolut nevoie. În prezent activitățile disciplinei ”educație fizică și sport” 
se desfășoară într-o sală de clasă care a primit această destinație de sală de sport, 
dimensiunile sale nefiind adaptate cerințelor diverselor activități sportive, cum ar fi cele de 
jocuri pe echipe, atletism etc. Se precizează că nici spațiile auxiliare( vestiare pentru elevi și 
profesori, magazie pentru materiale sportive) unei săli de sport nu sunt asigurate 
corespunzător normelor școlare. 

Realizarea noului corp de clădire, va detensiona aglomerarea funcțiunilor din clădirea  
școlii.  

Acest corp propus răspunde nevoilor funționale actuale, ale școlii privind activitățile 
sportive, iar volumetria propusă cu un parter înalt de 6,00 m (înălțime liberă) pentru sala de 
sport propriu-zisă și un parter cu înălțime liberă normală de 3,00m pentru spațiile anexă, ține 
cont de necesitățile specifice funcțiunilor care se desfășoară în ele.  

Construcția propusă va avea gradul I de rezistență la foc, se va amplasa pe latura de 
vest a școlii și se distanțează  de clădirea acesteia cu cca. 4,00 m. Circulația dintre cele 
două clădiri, a școlii și a sălii de sport, se realizează pe direcția coridorului longitudinal din 
școală, pe un palier deschis, de pe care prin intermediul a trei trepte se coboară la cota 
terenului amenajat, atât spre nord, către terenul de sport în aer liber, cât și către sud .  

Se precizează că s-a analizat și constatat că sala de sport se poate alimenta din 
rețelele din incintă, de apă rece și canalizare și cea de termoficare care alimentează și 
corpul școlii, precum și energie electrică.  

 
Amplasament  

Amplasamentul studiat se află în intravilanul municipiului Craiova, în zona I,  la limita 
centrului orașului, pe strada Calea București, la nr.31, între blocuri de locuințe colective P+4,  
cu următoarele vecinătăţi: 

- la nord : proprietăți private- Pîrlea Ion, Paraschiv Marian, Groza Anca, Bitica 
Valeriu,Patrun Amioara,  Gîrlișteanu Radu, Nicolivici 

- la est : proprietate privată Dobrinoiu Virginia și Primăria Craiova 
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- la sud: Primăria Craiova (alei și parcare) și proprietați private cu nr. Cad. 
37772007 și 22121/2007 

- la vest : Primăria Craiova ( alee și Punct termic) 
Suprafața de teren a incintei este de 7.335mp din măsurătorile cadastrale și 7.500 mp 

din acte.  
Forma aproximativă a terenului este de dreptunghi, cu o mică evazare spre nord și un 

decupaj , în partea de est,spre nord,  iar dimensiunile în plan sunt: 
pe latura nord          67,52 m 
pe latura est          107,35 m 
pe latura sud  73,17 m  
pe latura vest 94,22 m 
 
Situaţia proiectată 

Prin prezenta documentație se propun lucrări de realizare a unui corp de clădire pe 
parter (Sc= 604,94mp), constituit din două volume cu gabarite și înălțimi diferite, unul- sala 
de sport înscriindu-se în dimensiunile de 15,80 x 25,9m (Sc= 409,22mp), cu înățimea liberă 
de 6,00m  și cel de al doilea cu anexele sălii de sport, înscriindu-se în dimensiunile de 
23,30x8,4m (Sc=195,72mp), cu  înățimea liberă de 3,00m. 

O dată cu construirea noului corp de sală de sport cu anexe, se propune 
soluționarea mai economică a sistemului de asigurare  a apei calde pentru dușuri și lavoare, 
prin folosirea de panouri solare . Prin această soluție se încearcă eficientizarea consumurilor 
și a costurilor cu încălzirea apei pentru dușuri, asigurându-se pe o mare perioadă a anului 
apa caldă cu panourile solare. Aceasta va conduce la condiții mai bune de confort și igienă 
pentru elevi, dar și pentru profesori. 
 
Scenarii / Variante propuse: 

In cadrul prezentului proiect, se propun urmatoarele variante de realizare a 
obiectivului de investitii:  

-  Varianta 0 - în care nu se fac intervenţii; este exclusă, deoarece școala nu  
mai poate desfășura activitatea didactică pentru educația fizică corespunzător, în spatiul pe 
care îl deține în prezent. 
  -  Varianta I (varianta recomandată) - în care se realizează investiţia cu 
structură din cadre de b.a, cu planșee din b.a., închideri perimetrale și compartimentări 
interioare din zidărie de cărămidă, și 2 panouri solare amplasate pe acoperișul anexelor sălii 
de sport 

-   Varianta a II-a - în care se realizează investiţia similar dar se asigura 
energie necovențională pentru apa caldă de la panourile amplasate pe clădirea școlii, 
conform descrierii de la pct. 3.2.b. de mai jos 

 
Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural şi 
tehnologic: 

 
o caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii; 

 
 VARIANTA I - varianta optimă, recomandată pentru aprobare 
Obiectivul de investiţie se va executa din cadre b.a. și plansee din b.a. la zona de 

anexe și cadre din metal la sala de sport cu acoperire și închideri perimetrale din panouri 
metalice termoizomante cu protecție la foc diferențiată. 

-  Planul are o formă regulată care se încadrează, în gabaritele maxime de: 
La zona anexelor gabaritul este de  8,40 x23,30 m 
La sala de sport gabaritul este de  15,80m x 25,90 m. 
-  Regimul de înălțime al clădirii este parter .  
-  Date tehnice ale corpului propus 
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  Sc    =    604,94 mp 
  Sdc propus    =    604,94 mp 
-  Înălțimea liberă, rezultată în urma propunerii realizată de firma Getrix S.A. este 

următoarea:  
- Înălțime liberă sala de sport propriu-zisă   = 6,00 m 
- Înălțime liberă zona anexe     = 3,00 m 

În această variantă se propune asigurarea sursei de energie regenerabilă pentru 
producere apă caldă sanitară, cu un sistem de 2  panouri solare amplasate pe acoperișul tip  
terasa al anexelor sălii de sport și un boiler bivalent de 300 l amplasat în camera tehnică. 

 
 VARIANTA II   
În această variantă, obiectivul de investiţie se va executa la fel ca în varianta I, din 

punct de vedere structural și arhitectural. 
În această variantă se propune însă, asigurarea sursei de energie regenerabilă 

pentru producere apă caldă sanitară, prin sistemul de panouri solare existent, amplasat pe 
acoperișul școlii, din boilerul existent în clădirea școlii. În acest caz se va realiza o rețea 
exterioară din țeavă preizolată din mase plastice (PEX) amplasată îngropat în șanț în 
lungime de cca. 50 ml, până la camera tehnică. 

În ambele variante se vor realiza alei pietonale aferente noului corp de clădire propus 
pentru sala de sport, refacerea aleilor/platformelor pietonale pe traseele pe care se vor 
executa săpături pentru șanțurile de pozare a rețelelor de branșamente și cămine, după caz 
și refacerea spațiilor verzi pe zonele adiacente sălii de sport, acolo unde vor fi afectate de 
lucrarile de execuție. 

Circulații pietonale  
- strat pământ compactat 
- strat balast compactat  
- strat final de uzură beton asfaltic 
Platformele vor fi delimitate cu borduri carosabile cu dimensiunile 120x500x250mm 

montate pe pat de mortar de ciment. 
 

Spații verzi 
 - strat pământ natural 
 - strat pământ vegetal 15cm 
Pentru plantații s-au propus specii indigene, cu rezistență la factorii de poluare, 

precum Quercus rubra, Acer platanoides globosum, Picea pungens, Tuia columnaris, 
Juniperus şi gazon. 

Amenajările vor respecta cotele de nivel din planurile de amenajare de teren, precum 
şi planurile de trasare, astfel încât să asigure îndepărtarea apelor de lângă construcție, către 
spațiile verzi şi evitarea băltirilor pe platformele carosabile şi pietonale. 
 

Varianta constructivă de realizare a construcției propuse din cadrul prezentei investiții 
este aceeași  în ambele variante propuse. 

Astfel pentru sala de sport , se propune o structura din cadre metalice cu deschidere 
de 15,0 m și înălțime liberă de 6,00m, acoperișul cu două ape și învelitoarea din panouri 
metalice sandwich, ca și închiderile perimetrale. 

Fundatiile se propun a se realiza izolate de tip bloc de beton armat si cuzinet de beton 
armat. Dimensiunile talpii armate vor fi de 3,00 x 2,40m si vor avea o inaltime de 0,70 m. 
Cuzinetul de beton armat va avea dimensiuni de 1,20 x 1,50m si o inaltime de 0,90m. 

Stalpii metalici se vor ancora in cuzinetul de beton armat folosind carcase de buloane, 
se vor realiza din table groase sudate si vor avea o sectiune de tip I cu o latime de 200mm si 
o inaltime de 400mm. 

Pe directia transversala stalpii vor fi legati de grinzile principale folosind flanse cu 
suruburi de inalta rezistenta. Grinzile principale se vor realiza din table groase sudate si vor 
avea sectiunie de tip I cu dimensiuni: 200mm x 450mm. 
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Pe directia longitudinala, intre grinzile principale, se vor realiza pane metalice din 
profile de tip IPE160. Acestea se vor conecta prin suruburi de inalta rezistenta. 

Structura acoperisului va fi rigidizita cu contravantuiri. 
Se vor realiza structuri secundare pentru a realiza inchiderile laterale din panouri de 

tip sandwich ale sălii de sport. 
Structura metalica de rezistenta se va proteja cu vopsea termospumanta / torcret 

pentru a se asigura gradul de rezistenta la foc II. 
Pentru anexele salii de sport se propune  o structura de tip cadre de beton armat cu 

regim de inaltime parter, inaltime libera 3.00m sub grinzile structurale. 
Fundatiile se propun a fi de tip fundatii pe grinzi continue cu bloc de beton simplu si 

grinda de fundare (cuzinet) armat. Armarea grinzilor de fundare se va face conform 
calculelor si planurilor cu bare longitudinale si etrieri transversali.  

Talpa de beton simplu va avea latimi de 60cm si 70cm cu inaltime de 40cm. 
Grinzile de fundatii din beton armat vor avea latimi de 35cm si 45cm, cu inaltimi de 

1,00m. 
Pardoseala de la cota -0.05m, se va realiza din beton armat de 10cm grosime si 

armat cu plase sudate de 5.1x100x100. 
Stalpii vor fi de doua tipuri ce vor avea sectiuni de 30x40cm si 30x30cm. Acestia se 

vor arma conform calculelor si procentelor minime din normativ. 
Grinzile de beton armat vor lega stalpii pe toate directiile structurii si vor avea o 

sectiune de 30x50cm (incluzand grosimea placii de peste parter, de 15cm). Acestea vor fi 
armate la randul lor conform calculelor si procentelor minime din normativ. 

Placa de peste parter, din beton armat, va face legatura intre grinzile structurii si va 
avea o grosime de 15cm. 

Inchiderile perimetrale se vor realiza din zidarie BCA cu grosimea de 30 cm,cu 
termosistem de 10cm grosime din polistirent extrudat ignifugat sau vată minerală bazaltică 
ignifugată, iar compartimentarile interioare se pot realiza din caramida sau pereti usori de 
gips carton, pereti a caror greutate proprie nu va depasi 1kN/ml. 

Se va avea in vedere rigidizarea inchiderilor perimetrale, conform normativ, panoul 
maxim de 12mp, cu centuri si bulbi de beton armat cu sectiuni de 25x25cm, armati cu minim 
4 bare de 8mm diametru si etrieri din 15cm in 15cm cu diametrul minim de 6mm. 

Golurile de usi si ferestre se vor borda cu buiandrugi din beton armat, idem bulbi si 
centuri inchideri perimetrale. 

Acoperisul este de tip terasa necirculabila cu izolatie termica si hidroizolatie. 
Clădirea sălii de sport va fi echipata cu urmatoare tipuri de instalatii: 
- Instalația electrică interioară va fi de iluminat și prize, forță pentru spațiul tehnic și 

iluminat pentru marcarea căilor de evacuare. 
- Instalația de alimentare cu apă rece este pentru toți consumatorii (grupurile 

sanitare, dușuri)  alimentată din rețeaua de apă a școlii.  
- Clădirea se va echipa cu conducte de canalizare menajeră (pentru obiectele 

sanitare),  care se vor racorda la rețeaua de canalizare din incinta școlii prin 
cămine nou-propuse. 

- Apa caldă sanitară se va asigura în cele două variante ale S.F.-ului astfel: 
• varianta I recomandată : printr-un sistem de 2  panouri solare amplasate 

pe acoperișul tip  terasa al anexelor sălii de sport și un boiler bivalent de 
300 l amplasat în camera tehnică, care păoate utiliza și agent termic 
primar de la termoficare. 

• varianta II : prin sistemul de panouri solare existent, amplasat pe 
acoperișul școlii, din boilerul existent în clădirea școlii. În acest caz se va 
realiza o rețea exterioară din țeavă preizolată din mase plastice (PEX) 
amplasată îngropat în șanț în lungime de cca. 50 ml, până la camera 
tehnică. În perioada în care sistemul de panouri solare nu poate asigura 
apa caldă necesară, încălzirea apei se va realiza eelctric cu rezistențe 
electrice emersate în boiler. 
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- Preluarea apelor meteorice se va face cu jgheaburi și burlane cu descărcare la 
teren. 

- Încălzirea spațiilor anexe ale salii de sport se va face cu radiatoare din fontă cu 
agent termic apă caldă de la termoficare. 

- Încălzirea sălii de  sport se va realiza cu două aeroterme  montate la plafon, 
utilizând agent termic tot apă caldă de la termoficare 

 
Clădirea va fi dotata cu mobilier, dupa cum urmeaza:  

Sală sport:banca de gimnastica (4 buc.), capra pentru sarituri (1 buc.), lada de gimnastica 
(1 buc.), masa de tenis - palete si fileu (1 buc.), panou de baschet cu inele cu sistem de 
prindere (6 buc.), poarta de handbal (2 buc.), spalier (6 buc.), stalpi pentru volei (1 buc.), 
saltea (30 buc.), trambulina dura (2 buc.), instrumente de masura-cronometru cu 10 timpi (3 
buc.), instrumente de masura – ruleta de 10m (2 buc.), joc de sah (15 buc.), mingi pentru 
jocuri sportive – fotbal (10 buc.), mingi pentru jocuri sportive – handbal (10 buc.), mingi 
pentru jocuri sportive – rugbi (4 buc.), mingi pentru jocuri sportive – volei (10 buc.), mingi 
pentru jocuri sportive – baschet (10 buc.), mingi de oina (15 buc.), mingi medicinale (6 buc.), 
plase pentru jocuri sportive – handbal (2 buc.), plase pentru jocuri sportive – baschet (6 
buc.), filee pentru jocuri sportive – volei (1 buc.); 

Cabinet profesori: Birou calculator prevazut cu suport calculator si tastaura (2 buc.), 
scaune (2 buc.), dulap 2 usi, din lemn, pentru haine (2 buc.), fiset metalic 2 usi (2 buc.), 
Calculator cu monitor și tastatură (2 buc.); 

Vestiar băieti: dulap metalic tip vestiar cu 3 usi (10 buc.), bancheta de lemn masiv (8 
buc.); 

Vestiar fete:dulap metalic tip vestiar cu 3 usi (10 buc.), bancheta de lemn masiv 1 m 
lungime(8 buc.); 

Dotari PSI: Stingatoare de incendiu portabile tip P6 (6 buc.). 
 

 
Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opţiuni tehnico- economic(e) propus(e) 

Ambele scenarii tehnico-economice propun realizarea unui corp de clădire cu 
destinatia sala de sport in incinta Școlii gimnaziale ”Gh. Țițeica”. 

 Aleile din incintă și spațiile verzi, împrejmuirea, își păstrează aceleași  elemente 
geometrice, gabaritice. 

 Diferența dintre cele două scenarii  constă în soluțiile alternative de asigurarea a 
sursei de energie regenerabilă pentru producerea apei calde sanitare necesară la dușuri și 
obiectele sanitare. 

Astfel, în varianta I (recomandată) se propune construirea corp de clădire nou pentru 
sala de sport  si anexele ei care răspunde necesităților stringente de funcționalitate ale școlii, 
folosindu-se ca soluție alternativă de asigurarea sursei de energie regenerabilă pentru 
producere apă caldă sanitară, un sistem de 2  panouri solare amplasate pe acoperișul tip  
terasa al anexelor sălii de sport și un boiler bivalent de 300 l amplasat în camera tehnică.    

În varianta a II-a se propune același tip de construcție, cu diferența în ceea ce 
privește soluția alternativă de asigurare a sursei de energie regenerabilă pentru producere 
apă caldă sanitară, care va fi realizată prin sistemul de panouri solare existent, amplasat pe 
acoperișul școlii, din boilerul existent în clădirea școlii, pentru aceasta urmand a se realiza o 
rețea exterioară din țeavă preizolată din mase plastice (PEX) amplasată îngropat în șanț în 
lungime de cca. 50 ml, până la camera tehnică. 

Așa cum s-a prezentat în continutul prezentei documentații creșterea numărului de 
elevi, în structura aprobată a școliii, a condus la aglomerarea spațiilor, suprapunerea mai 
multor funcțiuni în aceleași spații,  în această categorie intrând și sala de sport actuală, care 
neavând spații auxiliare strict necesare, nu poate asigura funcționalitatea  corectă și 
completă pentru elevi, în ceea ce privește educația fizică și sportul. 

Acest corp propus va avea structura din cadre de b.a., închideri perimetrale din 
zidărie și acoperiș tip terasă necirculabilă în zona anexelor sălii ,iar la sala de sport propriu-



6 

zisă structură metalică cu închideri perimetrale și acoperiș în două pante din panouri 
sandwich metalice. 

Din punct de vedere financiar, prima varianta este mai avantajoasă față de cea de-a 
doua, din punct de vedere al asigurării apei calde fără costurile suplimentare aferente 
consumului de energie electrică (necesară încălzirii apei calde), constante, pe perioada 
foarte rece a iernii. 
 
 Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optime, recomandate 

- Proiectantul a selectat ca fiind optim scenariul în care investiția se va executa în 
varianta I de intervenție (varianta recomandată), luând în considerare 
următoarele avantaje ale acestei variante: 

- se rezolvă în condiţii moderne spaţiile de educație fizică- sala de sport, 
soluționându-se și toate utilitățile aferente, in special apa caldă pentru dușuri si 
lavoare la elevi si cadrele didactice , din două surse ( panouri sola și termoficare în 
sezonul rece), mai economica 

- soluţionarea spaţiilor aferente cadrelor didactice în partea de anexe ale sălii 
- soluţionarea spațiilor pentru elevi (spaţii pe sexe, constând în vestiare, grupuri 

sanitare cu duş), în parterul cu anexele sălii  
- se crează un compartiment de incendiu distinct de corpul școlii, evitându-se în 

această etapă costurile greu de suportat privind intervenții de soluționare a 
instalațiilor din corpul școlii în conformitate cu actualele prevederi legale 

- gradul de rezistență la foc II, rezultat din soluția de structură de rezistență aleasă - 
b.a. cu zidărie de închidere perimetrală și de compartimentare la anexe și 
structura metalică ignifugată pentru asigurarea gradului II de rezistență la foc, 
asigură încadrarea în distanțele normate între două clădiri de gradul I-II, iar în 
situația în care nu se respectă, prin măsurile compensatorii ( perete antifoc, ușă EI 
90) se asigură compartimente la foc diferite 

 
 Descrierea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) privind: 
a) obţinerea si amenajarea terenului; 

- Terenul pe care se vor executa lucrările aparţine municipiului Craiova.  
- Pentru amenajarea terenului se propun următoarele lucrări: 
- Lucrări de pregătire a amplasamentului salii de sport, prin îndepărtarea pămantului 

vegetal,executarea săpăturilor și apoi a lucrărilor de executie .   
- Realizarea trotuarelor și aleilor pietonale cu beton asfaltic , după ce se vor face 

corecțiile de traseu și lățime 
 
b) asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului; 

- În incinta în care se propune investiția există toate tipurile de utilități. Asigurarea 
utilităților necesare funcţionării obiectelor din incintă (corp școală, corp sala de 
sport, magazii) se va face astfel: 

- Retea de alimentare cu energie electrica la școală și de la aceasta la sala de sport 
- Retea de distribuție apă rece la școală și de la aceasta la sala de sport 
- Retea de distribuție apă caldă consum menajer + recirculare a.c.m. la sala de 

sport și anexele ei doar în varianta II nerecomandată 
- Retea de incinta de  distributie agent termic de  la temoficare din care se branșază 

și sala de sport cu anexele ei 
 
c) soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-
arhitectural şi economic, a principalelor lucrări pentru investiţia de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic şi de 
performanţă ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuşi; 

- Varianta constructivă de realizare a construcției propuse din cadrul prezentei 
investiții este aceeași  în ambele variante tehnico-economice propuse. 
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- Astfel pentru sala de sport , se propune o structura din cadre metalice cu 
deschidere de 15,0 m și înălțime liberă de 6,00m, acoperișul cu două ape și 
învelitoarea din panouri metalice sandwich, ca și închiderile perimetrale. 

- Fundatiile se propun a se realiza izolate de tip bloc de beton armat si cuzinet de 
beton armat. Dimensiunile talpii armate vor fi de 3,00 x 2,40m si vor avea o 
inaltime de 0,70 m. Cuzinetul de beton armat va avea dimensiuni de 1,20 x 1,50m 
si o inaltime de 0,90m. 

- Stalpii metalici se vor ancora in cuzinetul de beton armat folosind carcase de 
buloane, se vor realiza din table groase sudate si vor avea o sectiune de tip I cu o 
latime de 200mm si o inaltime de 400mm. 

- Pe directia transversala stalpii vor fi legati de grinzile principale folosind flanse cu 
suruburi de inalta rezistenta. Grinzile principale se vor realiza din table groase 
sudate si vor avea sectiunie de tip I cu dimensiuni: 200mm x 450mm. 

- Pe directia longitudinala, intre grinzile principale, se vor realiza pane metalice din 
profile de tip IPE160. Acestea se vor conecta prin suruburi de inalta rezistenta. 

- Structura acoperisului va fi rigidizata cu contravantuiri. 
- Se vor realiza structuri secundare pentru a realiza inchiderile laterale din panouri 

de tip sandwich ale sălii de sport. 
- Structura metalica de rezistenta se va proteja cu vopsea termospumanta / torcret 

pentru a se asigura gradul de rezistenta la foc II. 
- Pentru anexele salii de sport se propune  o structura de tip cadre de beton armat 

cu regim de inaltime parter, inaltime libera 3.00m sub grinzile structurale. 
- Fundatiile se propun a fi de tip fundatii pe grinzi continue cu bloc de beton simplu 

si grinda de fundare (cuzinet) armat. Armarea grinzilor de fundare se va face 
conform calculelor si planurilor cu bare longitudinale si etrieri transversali.  

- Talpa de beton simplu va avea latimi de 60cm si 70cm cu inaltime de 40cm. 
- Grinzile de fundatii din beton armat vor avea latimi de 35cm si 45cm, cu inaltimi de 

1,00m. 
- Pardoseala de la cota -0.05m, se va realiza din beton armat de 10cm grosime si 

armat cu plase sudate de 5.1x100x100. 
- Stalpii vor fi de doua tipuri ce vor avea sectiuni de 30x40cm si 30x30cm. Acestia 

se vor arma conform calculelor si procentelor minime din normativ. 
- Grinzile de beton armat vor lega stalpii pe toate directiile structurii si vor avea o 

sectiune de 30x50cm (incluzand grosimea placii de peste parter, de 15cm). 
Acestea vor fi armate la randul lor conform calculelor si procentelor minime din 
normativ. 

- Placa de peste parter, din beton armat, va face legatura intre grinzile structurii si 
va avea o grosime de 15cm. 

- Inchiderile perimetrale se vor realiza din zidarie BCA cu grosimea de 30 cm,cu 
termosistem de 10cm grosime din polistirent extrudat ignifugat sau vată minerală 
bazaltică ignifugată, iar compartimentarile interioare se pot realiza din caramida 
sau pereti usori de gips carton, pereti a caror greutate proprie nu va depasi 
1kN/ml. 

- Se va avea in vedere rigidizarea inchiderilor perimetrale, conform normativ, panoul 
maxim de 12mp, cu centuri si bulbi de beton armat cu sectiuni de 25x25cm, armati 
cu minim 4 bare de 8mm diametru si etrieri din 15cm in 15cm cu diametrul minim 
de 6mm. 

- Golurile de usi si ferestre se vor borda cu buiandrugi din beton armat, idem bulbi si 
centuri inchideri perimetrale. 

- Acoperisul este de tip terasa necirculabila cu izolatie termica si hidroizolatie. 
 
Regimul juridic  
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Terenul descris mai sus, pe care se vor executa lucrările, se află în intravilanul 
localității și aparține domeniului public, conform H G 141/2008 poz. 5076, al Municipiului 
Craiova. 
  
În concluzie 

 În conformitate cu art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale, art.36 alin.2 lit.b), alin.4 lit.d), coroborat cu art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare și 
H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, 

 Propunem spre aprobare studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții   
„Construcţie sală de sport” la Şcoala Gimnazială Gheorghe Ţiţeica Craiova” - varianta 
I-a, anexat la prezentul raport, cu următorii indicatori tehnico-economici: 
 

Valoarea totală a investiției  (inclusiv TVA):   2.588.171,46 lei 
 Din care C+M (inclusiv TVA)              1.883.197,61 lei   

 Durata de realizare:                                            24 luni    
           Capacitaţi: 
          Ac = Adc = 604,94  mp       
          Volumul este de 2.919,16 mc.  
          Înălțimea liberă este cuprinsă de 3,0 la anexe și 6,0 m la sala de sport.   

 
 
   

            Director executiv,                                                                                Șef Serviciu, 
                 Maria Nuţă                                                                                 Marian Deselnicu 

 
 
 

             Consilier Juridic,                                                                                  Întocmit, 
        Isabela Cruceru                                                                             insp. Laura Georgescu 
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