
  

MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
 PROIECT 
 

        HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru 

obiectivul de investiţii „Schimbare sistem învelitoare la corp C1 Şcoala 
Gimnazială Traian” (Scenariul 1) 

 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.10.2013; 

Având în vedere raportul nr.154387/2013 întocmit de Direcţia Investiţii, 
Achiziţii şi Licitaţii prin care se propune aprobarea documentaţiei de avizare a 
lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Schimbare sistem învelitoare la 
corp C1 Şcoala Gimnazială Traian” (Scenariul 1);   
 În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, modificată şi completată şi Hotărârii Guvernului 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 documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul 

de investiţii „Schimbare sistem învelitoare la corp C1 Şcoala Gimnazială 
Traian” (Scenariul 1), având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei     - 466,464  mii lei                     

     din care construcţii+montaj (C+M)      - 412,746  mii lei  
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 30 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,    SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 
 
 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
DIRECŢIA INVESTIŢII ACHIZIŢII ŞI LICITAŢII 
SERVICIUL INVESTIŢII ŞI ACHIZIŢII 
Nr. 154387/16.10.2013 

                                                                                      Se aprobă 
                                                                                                        PRIMAR, 

                                                                                         Lia Olguta Vasilescu 
 
 
 
 

RAPORT 
Pentru adoptarea unei Hotarari a Consiliului Local al Municipiului Craiova privind 
aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul de 

investitii  
„SCHIMBARE SISTEM  ÎNVELITOARE LA CORP C1 SCOALA GIMNAZIALĂ 

TRAIAN” din municipiul Craiova 
 

In Programul de investiţii publice, anexa nr. 15 a bugetului Consiliului Local 
al Municipiului Craiova pe anul 2013, aprobat prin HCL nr. 166/2013, la capitolul 
74.02, a fost prevăzuta poziţia „SCHIMBARE SISTEM  ÎNVELITOARE LA CORP 
C1 SCOALA GIMNAZIALĂ TRAIAN” din municipiul Craiova - faza documentaţie 
de avizare a lucrărilor de investiţii. La acest obiectiv de investitie  s-a realizat 
documentatia de avizare a lucrarilor de interventii intocmit de catre SC GETRIX 
S.A. Craiova, proiect nr.1962/ 2013.  
 
Situaţia existenta:  

Amplasamentul corpului C1 studiat se află în intravilanul municipiului 
Craiova, pe strada Principatele Unite, la nr.7, județul Dolj, în partea de sud a 
incintei școlii.  

Corpul C1 al Școlii Gimnaziale „Traian” a fost executat în a doua jumătate 
a secolului XIX, cu destinația inițială de școală, destinație păstrată până în 
prezent. 

Clădirea este independentă, având o formă dreptunghiulară, cu mici 
extinderi în plan, cu dimensiuni generale de 47,70m x 15,25m și regim de înălțime 
P+1. 
Structura de rezistență este realizată din pereți structurali de zidărie de cărămidă, 
planșeu din beton armat peste parter și din lemn peste etaj, fundații din zidărie 
de cărămidă.  

1. Acoperișul este de tip șarpantă din lemn, cu învelitoare din țiglă ceramică 
așezată pe șipci de lemn. Panta acoperișului este de 70% (cca.35º). 

2. Pe contur, podul este mărginit de pereți din zidărie de cărămidă cu 
înălțimea de 1,40m. Pereții din pod nu sunt rigidizați cu stâlpișori și centuri 
din b.a. 

3. Pentru reducerea lungimii de lucru a grinzilor planșeului, acestea sunt 
suspendate la mijlocul deschiderii cu elemente metalice, de câte o grindă 
longitudinală de lemn ecarisat, montată în pod, deasupra tălpilor fermelor 



  

acoperișului. 
4. La nivelul podului, coșurile de fum au fost consolidate cu tencuieli armate. 
5. Din punct de vedere arhitectural, nu s-au făcut modificări la 

compartimentările interioare, clădirea având aceeași compartimentare ca și 
la data execuției. 

6. Finisajele sunt obișnuite: tencuieli drișcuite și spoieli cu lapte de var, 
precum și vopsitorii în ulei pe tâmplărie și lambriurile de la spațiile de 
acces. 

7. Pardoselile sunt realizate din mozaic și gresie în spațiile de acces și din lemn 
în sălile de clasă și birouri. 

8. Clădirea este prevăzută cu trotuar din dale de beton. 
9. Conform HG 766/1999, categoria de importanță a construcției este ”B” 

(deosebită). 
Conform STAS 10100/0-75 - anexa II și a articolului 4.4.5. din Normativul P100-
1/2006, tabelul 4.2., clasa de importanță a construcției este II ( = 1,2). 

Starea tehnică, din punctul de vedere al asigurării  
cerințelor esențiale de calitate în construcții, potrivit legii 

În conformitate cu normativul P100-1/2006 Cod de proiectare seismică, 
amplasamentul se află în zona de hazard seismic cu valoarea de vârf a accelerației 
terenului ag=0,16 pentru un interval mediu de recurență IMR=100 ani și perioada 
de colț Tc=1,0 sec, corespunzătoare gradului VII pe scara MSK. 

La data execuției clădirii, nu exista o zonare seismică a amplasamentului. 
Forma în plan a clădirii corp C1 corespunde normativelor P100-1/2006 și 

CR 6-2006, privind alcătuirea, calculul și executarea structurilor din zidărie. 
Lungimea clădirii este de 47,70m și se încadrează în prevederile 

normativelor        CR 6-2006 și NP 112-2004 - privind proiectarea și executarea 
lucrărilor directe de fundații, care prevăd ca lungimea maximă a clădirilor 
amplasate pe teren bun de fundare să fie de 50m. 

Structura de rezistență a clădirii este realizată din pereți structurali din 
zidărie de cărămidă simplă, normală, plină. Prin modul de amplasare a pereților, 
sistemul structural se încadrează la tip ”sală” și tip ”fagure”. 

Analizând pereții structurali în raport cu normativul CR6-2006 Cod de 
proiectare pentru structuri din zidărie, se constată următoarele: 

- clădirea a fost proiectată și executată numai pentru preluarea  
 
 
 
 

- încărcărilor gravitaționale 
- pereții nu sunt rigidizați cu stâlpișori din beton armat 
- pereții nu sunt rigidizați cu centuri din beton armat la partea 

superioară 
Planșeul peste parter este din b.a. Planșeul peste etaj este din lemn și nu are 

capacitatea de a repartiza încărcările atât gravitaționale, cât și orizontale tuturor 
pereților structurali, fiind încadrat de CR6-2006 la ”planșee cu rigiditate 
nesemnificativă în plan orizontal”. Corpul C1 studiat nu se încadrează în niciuna 
din situațiile prevăzute la pct. 8.5.2.2. din normativul P100-1/2006. 



  

Structura de rezistență a șarpantei este realizată din ferme trapezoidale de lemn, 
dispuse transversal la distanța de 3,25m, iar la capete din câte 4 ferme trapezoidale 
dispuse longitudinal. 

emn ecarisat de brad. În sens longitudinal, fermele sunt rigidizate între ele 
prin pane și contrafise. Fiecare pană este rigidizată în sens longitudinal, de popi, 
cu contrafise. 

Panele marginale  (cosoroabele) sunt montate pe popi de lemn care sunt înglobați 
în peretele de contur al podului (atic) și care fac parte integrantă din ferma de lemn. 

 
 
Situaţia propusa:  
Se propun următoarele măsuri de intervenție: 
Varianta 1: 

refacerea nodurilor deteriorate  
repararea elementelor crăpate ale șarpantei prin înlocuire sau platuire 
înlăturarea materialului folosit ca termoizolație la planșeul peste etaj și 

înlocuirea cu materiale ușoare, vată minerală, polistiren expandat 
refacerea porțiunii de ziduri din pod, deteriorate 
realizarea în pod a unei podine din scândură sau OSB; scândura se va 

monta la un unghi de 45º față de grinzile de lemn ale planșeului 
înlocuirea învelitorii din țiglă ceramică deteriorată cu învelitoare din 

tablă tip țiglă, așezată pe astereală cu folie anticondens și șipci 
orizontale și verticale 

realizarea unui sistem de colectare și deversare la teren a apelor pluviale 
(jgheaburi, burlane) 

realizarea de trotuare etanșe din beton, cu o lățime de minim 1m și 
panta de 2% spre exterior 

desființarea coșurilor de fum din pod 
 

 Varianta 2: 
 
 
              - refacerea nodurilor deteriorate  

 - repararea elementelor crăpate ale șarpantei prin înlocuire sau 
platuire 

 - înlăturarea materialului folosit ca termoizolație la planșeul peste 
etaj și înlocuirea cu materiale ușoare, vată minerală, polistiren 
expandat 

 - refacerea porțiunii de ziduri din pod, deteriorate 
 - realizarea în pod a unei podine din scândură sau OSB; scândura se 

va monta la un unghi de 45º față de grinzile de lemn ale planșeului 
 - înlocuirea completă a învelitorii care este foarte deteriorată, având 

peste 100 ani vechime cu învelitoare din țigle ceramice 
 - realizare astereală cu folie anticondens și șipci orizontale și 

verticale 
 - realizarea unui sistem de colectare și deversare la teren a apelor 

pluviale (jgheaburi, burlane) 



  

 - realizarea de trotuare etanșe din beton, cu o lățime de minim 1m și 
panta de 2% spre exterior 

 - desființarea coșurilor de fum din pod 
 

 
 

SOLUTIA ADOPTATA 
 
Se recomandă măsurile de intervenție propuse în varianta 1 - învelitoare din 

tablă tip țiglă care este mai ușoară și duce la reducerea încărcării acoperișului pe 
structura de rezistență cu cca. 40kg/mp. 

 
Sursa de finantare a obiectivului: bugetul local. 
 

In concluzie, 
 

În conformitate cu art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele 
publice locale, art. 36 alin 2 lit. b), alin. 4 lit. d), coroborat cu art. 45 alin. 1) din 
Legea 215/2001 privind administratia publică locala, republicată, cu modificarile 
si completarile ulterioare si H.G. 28/09.01.2008 privind aprobarea continutului 
cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice,  

Se propune spre aprobare documentatia de avizare a lucrarilor de 
interventii  pentru obiectivul de investiţii „SCHIMBARE SISTEM  
ÎNVELITOARE LA CORP C1 SCOALA GIMNAZIALĂ TRAIAN” din municipiul 
Craiova - faza documentaţie de avizare a lucrărilor de investiţii.(anexat alaturat).  

 
 
 

Fata de cele aratate mai sus, prin prezentul raport supunem aprobarii Consiliului 
Local al Municipiului Craiova scenariul 1 a documentatiei de avizare a lucrarilor 
de interventii  pentru obiectivul de investitii „SCHIMBARE SISTEM  
ÎNVELITOARE LA CORP C1 SCOALA GIMNAZIALĂ TRAIAN” din municipiul 
Craiova - faza documentaţie de avizare a lucrărilor de investiţii., avand urmatorii 
indicatori tehnico-economici: 

 
Valoarea totala a investitiei: 466,464 mii lei  
                        Din care C+M  412,746 mii lei                                                                                                                                                                                                                     
Durata de realizare: 30 zile 
   
          Director Executiv, 

ANAMARIA MIHAELA 
COVACI 

 
 
 
 

 Întocmit, 
Costel Valcea 
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DENUMIRE   SCHIMBARE SISTEM ÎNVELITOARE LA CORP C1 
PROIECT   ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TRAIAN”  

STR. PRINCIPATELE UNITE, NR.7, CRAIOVA 
  
 
 

     
BENEFICIAR   ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TRAIAN” CRAIOVA 
 
 
 
 
PROIECTANT   GETRIX SA CRAIOVA 
GENERAL 
 
 
 
DIRECTOR   ARH. DIPL. MARIANA TRIF  
 
 
 
 
ȘEF PROIECT   ARH. DIPL. NICOLAE TRIF  
 
 
 
 
PROIECT NR.   1962/2013 
 
 
 
 
FAZA    DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A 

  LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII 
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OBIECT: SCHIMBARE SISTEM ÎNVELITOARE LA CORP C1 
    ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TRAIAN” 
    STR. PRINCIPATELE UNITE, NR.7, MUN. CRAIOVA 
BENEF :  ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TRAIAN” CRAIOVA 
PR.NR. : 1962/2013 
FAZA     : DALI 

 
 
 
 

MEMORIU TEHNIC 
 
 

 
 
1.  DATE GENERALE 
1.1.  Denumirea obiectivului de investiții 

SCHIMBARE SISTEM ÎNVELITOARE LA CORP C1 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ  „TRAIAN” 

1.2.  Amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul) 
Județul  Dolj, municipiul Craiova, str. Principatele Unite, nr.7 

1.3.  Titularul investiției 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TRAIAN” CRAIOVA 

1.4.  Beneficiarul investiției 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TRAIAN” CRAIOVA 

1.5. Elaboratorul documentației 
  GETRIX SA CRAIOVA  - proiectant general 
  str. Vasile Alecsandri, nr. 15 
  Tel. 0251-418 664, 0351-416 001, Fax 0351-416 002 
  site  www.getrix.ro, e-mail: office@getrix.ro, getrixcraiova@gmail.com 

Activitatea principală: arhitectură - cod 7111 
Cod Unic de Înregistrare: RO 5861672 
Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J16/1934/1994 

 
2.  DESCRIEREA INVESTIȚIEI 
2.1.    Situația existentă a obiectivului de investiții 
Amplasamentul corpului C1 studiat se află în intravilanul municipiului Craiova, pe 

strada Principatele Unite, la nr.7, județul Dolj, în partea de sud a incintei școlii.  
Corpul C1 al Școlii Gimnaziale „Traian” a fost executat în a doua jumătate a secolului 

XIX, cu destinația inițială de școală, destinație păstrată până în prezent. 
Clădirea este independentă, având o formă dreptunghiulară, cu mici extinderi în plan, 

cu dimensiuni generale de 47,70m x 15,25m și regim de înălțime P+1. 
Structura de rezistență este realizată din pereți structurali de zidărie de cărămidă, 

planșeu din beton armat peste parter și din lemn peste etaj, fundații din zidărie de cărămidă. 
Acoperișul este de tip șarpantă din lemn, cu învelitoare din țiglă ceramică așezată pe șipci 
de lemn. Panta acoperișului este de 70% (cca.35º). 

Pe contur, podul este mărginit de pereți din zidărie de cărămidă cu înălțimea de 
1,40m. Pereții din pod nu sunt rigidizați cu stâlpișori și centuri din b.a. 
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Pentru reducerea lungimii de lucru a grinzilor planșeului, acestea sunt suspendate la 
mijlocul deschiderii cu elemente metalice, de câte o grindă longitudinală de lemn ecarisat, 
montată în pod, deasupra tălpilor fermelor acoperișului. 

La nivelul podului, coșurile de fum au fost consolidate cu tencuieli armate. 
Din punct de vedere arhitectural, nu s-au făcut modificări la compartimentările 

interioare, clădirea având aceeași compartimentare ca și la data execuției. 
Finisajele sunt obișnuite: tencuieli drișcuite și spoieli cu lapte de var, precum și 

vopsitorii în ulei pe tâmplărie și lambriurile de la spațiile de acces. 
Pardoselile sunt realizate din mozaic și gresie în spațiile de acces și din lemn în sălile 

de clasă și birouri. 
Clădirea este prevăzută cu trotuar din dale de beton. 
Conform HG 766/1999, categoria de importanță a construcției este ”B” (deosebită). 
Conform STAS 10100/0-75 - anexa II și a articolului 4.4.5. din Normativul P100-

1/2006, tabelul 4.2., clasa de importanță a construcției este II (γ = 1,2). 
 
 Starea tehnică, din punctul de vedere al asigurării  

cerințelor esențiale de calitate în construcții, potrivit legii 
În conformitate cu normativul P100-1/2006 Cod de proiectare seismică, 

amplasamentul se află în zona de hazard seismic cu valoarea de vârf a accelerației 
terenului ag=0,16 pentru un interval mediu de recurență IMR=100 ani și perioada de colț 
Tc=1,0 sec, corespunzătoare gradului VII pe scara MSK. 

La data execuției clădirii, nu exista o zonare seismică a amplasamentului. 
Forma în plan a clădirii corp C1 corespunde normativelor P100-1/2006 și CR 6-2006, 

privind alcătuirea, calculul și executarea structurilor din zidărie. 
Lungimea clădirii este de 47,70m și se încadrează în prevederile normativelor        

CR 6-2006 și NP 112-2004 - privind proiectarea și executarea lucrărilor directe de fundații, 
care prevăd ca lungimea maximă a clădirilor amplasate pe teren bun de fundare să fie de 
50m. 

Structura de rezistență a clădirii este realizată din pereți structurali din zidărie de 
cărămidă simplă, normală, plină. Prin modul de amplasare a pereților, sistemul structural se 
încadrează la tip ”sală” și tip ”fagure”. 

Analizând pereții structurali în raport cu normativul CR6-2006 Cod de proiectare 
pentru structuri din zidărie, se constată următoarele: 

- clădirea a fost proiectată și executată numai pentru preluarea încărcărilor 
gravitaționale 

- pereții nu sunt rigidizați cu stâlpișori din beton armat 
- pereții nu sunt rigidizați cu centuri din beton armat la partea superioară 

Planșeul peste parter este din b.a. Planșeul peste etaj este din lemn și nu are 
capacitatea de a repartiza încărcările atât gravitaționale, cât și orizontale tuturor pereților 
structurali, fiind încadrat de CR6-2006 la ”planșee cu rigiditate nesemnificativă în plan 
orizontal”. Corpul C1 studiat nu se încadrează în niciuna din situațiile prevăzute la pct. 
8.5.2.2. din normativul P100-1/2006. 

Structura de rezistență a șarpantei este realizată din ferme trapezoidale de lemn, 
dispuse transversal la distanța de 3,25m, iar la capete din câte 4 ferme trapezoidale dispuse 
longitudinal. 

Fermele sunt realizate din tălpi de lemn, popi, diagonale și clești, elemente realizate 
din lemn ecarisat de brad. În sens longitudinal, fermele sunt rigidizate între ele prin pane și 
contrafise. Fiecare pană este rigidizată în sens longitudinal, de popi, cu contrafise. 

Panele marginale  (cosoroabele) sunt montate pe popi de lemn care sunt înglobați în 
peretele de contur al podului (atic) și care fac parte integrantă din ferma de lemn. 
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Valoarea de inventar a construcției este de 845.615,72 lei conform fișei de 

inventar din contabilitatea beneficiarului.  
 
Actul doveditor al forței majore, după caz 
 - nu este cazul 
 
2.2. Concluziile raportului de expertiză tehnică /Audit energetic 

- prezentarea a cel puțin două opțiuni;  
- recomandarea expertului/auditorului energetic asupra soluției optime din punct de vedere 

tehnic şi economic, de dezvoltare în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții  
 
 Expertiza tehnică 
Pentru acoperișul studiat a fost întocmită o expertiză tehnică de către expert tehnic 

atestat MLPAT exigența A1 - Ing. Moga Alexandru.  
Din analizarea clădirii prin cele 2 metode de investigare, se desprind următoarele: 

- clădirea nu a suferit avarii la elementele structurale din cauza cutremurelor 
- elementele șarpantei (căpriori, pane etc.) prezintă degradări sub forma de 

crăpături 
- unele noduri ale șarpantei sunt deteriorate 
- învelitoarea este deteriorată 

 
Se propun următoarele măsuri de intervenție: 
Varianta 1: 

- refacerea nodurilor deteriorate  
- repararea elementelor crăpate ale șarpantei prin înlocuire sau platuire 
- înlăturarea materialului folosit ca termoizolație la planșeul peste etaj și 

înlocuirea cu materiale ușoare, vată minerală, polistiren expandat 
- refacerea porțiunii de ziduri din pod, deteriorate 
- realizarea în pod a unei podine din scândură sau OSB; scândura se va monta 

la un unghi de 45º față de grinzile de lemn ale planșeului 
- înlocuirea învelitorii din țiglă ceramică deteriorată cu învelitoare din tablă tip 

țiglă, așezată pe astereală cu folie anticondens și șipci orizontale și verticale 
- realizarea unui sistem de colectare și deversare la teren a apelor pluviale 

(jgheaburi, burlane) 
- realizarea de trotuare etanșe din beton, cu o lățime de minim 1m și panta de 

2% spre exterior 
- desființarea coșurilor de fum din pod 

 
Varianta 2: 

- refacerea nodurilor deteriorate  
- repararea elementelor crăpate ale șarpantei prin înlocuire sau platuire 
- înlăturarea materialului folosit ca termoizolație la planșeul peste etaj și 

înlocuirea cu materiale ușoare, vată minerală, polistiren expandat 
- refacerea porțiunii de ziduri din pod, deteriorate 
- realizarea în pod a unei podine din scândură sau OSB; scândura se va monta 

la un unghi de 45º față de grinzile de lemn ale planșeului 
- înlocuirea completă a învelitorii care este foarte deteriorată, având peste 100 

ani vechime cu învelitoare din țigle ceramice 
- realizare astereală cu folie anticondens și șipci orizontale și verticale 
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- realizarea unui sistem de colectare și deversare la teren a apelor pluviale 
(jgheaburi, burlane) 

- realizarea de trotuare etanșe din beton, cu o lățime de minim 1m și panta de 
2% spre exterior 

- desființarea coșurilor de fum din pod 
Se recomandă măsurile de intervenție propuse în varianta 1 - învelitoare din tablă tip 

țiglă care este mai ușoară și duce la reducerea încărcării acoperișului pe structura de 
rezistență cu cca. 40kg/mp. 

 
3.  DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI 

S teren incintă  = 10.733,00 mp totală din care: 
S teren studiat  = 650,00 mp 
Regim de înălțime școală - P+1 
AC    = 605,00 mp 
S învelitoare   = 820,00 mp 

 
3.1. Descrierea lucrărilor de bază și a celor rezultate ca fiind  
 necesare de efectuat în urma realizării lucrărilor de bază  

- refacerea nodurilor de îmbinare a cosoroabelor, deteriorate prin desprindere și 
deformare 

- refacerea nodurilor de îmbinare a tălpilor fermelor 
- repararea elementelor crăpate ale șarpantei prin înlocuire sau platuire 
- desființarea coșurilor de fum din pod care nu se mai folosesc deoarece sunt 

sub acoperiș, iar încălzirea este de tip central, fără sobe 
- refacerea porțiunii de ziduri din pod, deteriorate 
- reparație atice din cărămidă deteriorate și tencuirea lor 
- se va înlătura vechea termoizolație din cărămizi și pământ 
- înlocuirea completă a învelitorii care este foarte deteriorată, având peste 100 

ani vechime, cu învelitoare din tablă tip țiglă acoperită cu ardezie pentru a 
avea aspectul țiglei ceramice, clădirea având peste 100 ani vechime 

- racordarea burlanelor existente din tablă zincată, la jgheaburile propuse 
- înlocuirea completă a ștreașinilor înfundate din lemn distruse de apa provenită 

de la jgheaburile deteriorate 
- repararea sau realizarea de trotuare etanșe din beton, cu o lățime de minim 

1m și panta de 2% spre exterior 
- repararea lucarnelor din lemn și montarea de ferestre mobile din aluminiu cu 

geam simplu pentru aerisire 
 

3.2. Descrierea  lucrărilor de modernizare efectuate în  
 spațiile consolidate/ reabilitate / reparate 

- se va realiza termoizolație din vată minerală 20cm grosime, cu barieră de 
vapori 

- realizarea în pod a unei podine din OSB3 18mm grosime care este ignifugat și 
tratat antihidrofug 

- realizare astereală cu folie anticondens și plăci OSB3 10mm grosime 
- înlocuirea jgheaburilor din tablă zincată foarte deteriorată, pe sistem ascuns, 

cu jgheaburi din tablă zincată aparente 
- prevederea de parazăpezi metalice la învelitoarea din tablă 
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3.3.   Consumuri de utilități 
   a) necesarul de utilități rezultate, după caz în situația executării unor lucrări de 
modernizare;  
   b) estimări privind depăşirea consumurilor inițiale de utilități.  
 Nu este necesar calculul consumului de utilități deoarece în pod nu există niciun tip 
instalații. 

 
 

4.  DURATA DE REALIZARE ȘI   
ETAPELE PRINCIPALE 

 
 - Durata de realizare a investiției: 30 zile 
 - Graficul de realizare a investiției - este anexat la documentație 
 

 
5.  COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI 
  
5.1. Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general  

 Devizul general anexat a fost întocmit în conformitate cu HG 28/2008, valorile 
cuprinse în acesta fiind exprimate în mii lei și în mii euro, la cursul BNR de 
4,44lei/euro din data de 22.08.2013. 

 
5.2. Eșalonarea costurilor coroborate cu  
 graficul de realizare a investiției  
Pentru eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției, 

vezi pct. 8.2 de mai jos și graficul de realizare a investitiei anexat. 
 
 
6.  INDICATORI DE APRECIERE A  

EFICIENȚEI ECONOMICE 
 
Analiza comparativ[ a costului realiz[rii lucr[rilor 
de interven\ii fa\[ de valoarea de inventar  a 
construc\iei: 
a) Valoarea de inventar a construc\iei, conform fi]ei de 

inventar din contabilitatea beneficiarului, este de 845.615,72 lei. 
b) Valoarea estimat[ @n devizul general al lucr[rilor de 

interven\ie este de                   466.464,00 lei, inclusiv TVA 
24%. 

c) Rezult[ o valoare estimativ[ a construc\iei dup[ interven\ie 
egal[ cu valoarea de inventar + valoarea estimat[ a devizului 
general: 

de 845.615,72 lei +  466.464,00 lei =  1.312.079,72 lei 
Prin aceast[ interven\ie cre]te valoarea constructiei la 

1.312.079,72 lei, inclusiv TVA. 
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7.  SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI 
Lucrările descrise în prezenta documentație vor fi executate atât din fonduri ale 

autorității locale, conform celor prezentate la pct. 3.1. de mai sus. 

 
8.  ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ 

OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI  
8.1. număr de locuri de muncă create în faza de execuție: 10  
8.2. număr de locuri de muncă create în faza de operare:  -- 

 
 

9.  PRINCIPALII INDICATORI  
 TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI  
 
9.1.  Valoarea totală a investiției (INV)  
 din care: construcții montaj (C+M)  
 

 Valoare fără TVA Valoare cu TVA 24% 
 mii lei mii euro mii lei mii euro 

Total investiție 
       

377,019  
       

84,915  
       

466,464  
     105,060 

din care C+M: 
       

332,860  
       

74,968  
       

412,746  
       

92,960  

 
9.2. Eșalonarea investiției (INV/C+M) 

Anul I Valoare fără TVA Valoare cu TVA 24% 
 mii lei mii euro mii lei mii euro 

Total investiție 
       

377,019  
       

84,915  
       

466,464       105,060 

din care C+M: 
       

332,860  
       

74,968  
       

412,746  
       

92,960  

 
9.3.  Durata de realizare (luni): 30 zile 
 
9.4.  Capacități (în unități fizice și valorice) 

S învelitoare = 820,00 mp 
Val. INV  / mp AC  460  lei/mp (104 Euro/mp) 
Val. C+M / mp AC  406  lei/mp (  91 Euro/mp) 
 

9.5.  Alți indicatori specifici domeniului de activitate în care  
 este realizată investiția, după caz 
 Nu este cazul. 
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10.  AVIZE ȘI ACORDURI DE PRINCIPIU 
   

− Certificatul de urbanism  
− Aviz prevenirea și stingerea incendiilor 
− Aviz protecția mediului 

 
Întocmit,  
șef proiect, 
Arh.Dipl. NICOLAE TRIF 



DEVIZ GENERAL 
privind cheltuielile necesare realiz[rii obiectivului de investi\ii

@n mii lei/mii euro la cursul de 4,4400 lei/euro din data de 22.08.2013

                      

Conf. HG 28/2008

TVA 24%

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

1 2 3 4 5 6 7

1.1. Ob\inerea terenului -               -             -             -                -             

1.2. Amenajarea terenului -               -             -             -                -             

1.3. Amenaj[ri pentru protec\ia mediului ]i aducerea la 

starea ini\ial[
-               -             -             -                -             

-               -             -             -                -             

-               -             -             -                -             

3.1. Studii de teren -               -             -             -                -             

3.2. Taxe pentru ob\inerea de avize, acorduri ]i 

autoriza\ii
0,500            0,113          0,120         0,620            0,140         

3.3. Proiectare ]i inginerie 20,000          4,505          4,800         24,800          5,586         

3.4. Organizarea procedurilor de achizi\ie -               -             -             -                -             

3.5. Consultan\[ -               -             -             -                -             

3.6. Asisten\[ tehnic[ -               -             -             -                -             

20,500          4,618          4,920         25,420          5,726         

4.1. Construc\ii ]i instala\ii 332,860        74,968        79,886       412,746        92,960       

4.2. Montaj utilaje tehnologice -               -             -             -                -             

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice ]i func\ionale cu 

montaj
-               -             -             -                -             

4.4. Utilaje f[r[ montaj ]i echipamente de transport -               -             -             -                -             

4.5. Dot[ri -               -             -             -                -             

4.6. Active necorporale -               -             -             -                -             

332,860        74,968        79,886       412,746        92,960       

5.1. Organizare de ]antier

5.1.1. lucr[ri de construc\ii -               -             -             -                -             

5.1.2. cheltuieli conexe organiz[rii ]antierului 1,664            0,375          0,399         2,063            0,465         

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 4,327            0,975          -             4,327            0,975         

5.3. Cheltuieli diverse ]i neprev[zute 17,668          3,979          4,240         21,908          4,934         

23,659          5,329          4,639         28,298          6,374         

6.1. Preg[tirea personalului de exploatare -               -             -             -                -             

6.2. Probe tehnologice ]i teste -               -             -             -                -             

-               -             -             -                -             

377,019        84,915        89,445       466,464        105,060     

332,860        74,968        79,886       412,746        92,960       

Beneficiar, Proiectant,

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TRAIAN” CRAIOVA SC GETRIX SA CRAIOVA

din care C+M

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare ]i asisten\[ tehnic[

Cheltuieli pentru probe tehnologice ]i teste ]i predare la beneficiar

Total capitol 5

Total capitol 6

Cheltuieli pentru investi\ia de baz[

CAPITOLUL 6

Alte cheltuieli

Total capitol 3

str.Principatele Unite, nr.7, mun. Craiova, jud. Dolj

VARIANTA 1 cu ]arpant[ metalic[

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru asigurarea utilit[\ilor necesare obiectivului

Valoare (f[r[ TVA)

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TRAIAN CRAIOVA”

”SCHIMBARE SISTEM ÎNVELITOARE CORP C1

CAPITOLUL 2

CAPITOLUL 4

Total capitol 4

Denumirea capitolelor ]i subcapitolelor de 

cheltuieli

TOTAL GENERAL

CAPITOLUL 5

Cheltuieli pentru ob\inerea ]i amenajarea terenului

Nr. 

crt.

Total capitol 2

Valoare (inclusiv TVA)

Total capitol 1



explicitare deviz general

______________________________________________________________________________________________
2

Cheltuieli pentru ob\inerea ]i amenajarea terenului

1.2. Amenajarea terenului

TOTAL cap.1.2. = 0 Lei

1.3. Amenaj[ri pentru protec\ia mediului 

]i aducerea la starea ini\ial[

TOTAL cap.1.3. = 0 Lei

TOTAL cap.1. = 0 Lei

Cheltuieli pentru asigurarea utilit[\ilor necesare obiectivului
TOTAL cap.2. 0 Lei

Explicitare cap.3

Cheltuieli pentru proiectare ]i asisten\[ tehnic[

3.1. Studii de teren
Total cap.3.1. = 0 Lei

3.2. Taxe pentru ob\inerea de avize, acorduri ]i autoriza\ii
Taxe avize, acorduri, = 500 Lei

Total cap.3.2. = 500 Lei

3.3. Proiectare ]i inginerie
 Tarif proiectare, verific[ri proiect, expertiz[ tehnic[ = 20.000 Lei

Total cap.3.3. = 20.000 Lei

3.4. Organizarea procedurilor de achizi\ie 
Total cap.3.34 = 0 Lei

3.5. Consultan\[
a) Plata serviciilor de consultan\[ la elaborarea studiilor de pia\[, de evaluare etc.

= 0 Lei

= 0 Lei

Total cap.3.5. = 0 Lei

3.6. Asisten\[ tehnic[
a) Asisten\[ tehnic[ din partea proiectantului pe perioada de execu\ie a lucr[rilor

= 0 Lei

      EXPLICITARE DEVIZ GENERAL

Valorile sunt exprimate @n Lei, la cursul BNR de 4,44 Lei/Euro

din 22.08.2013 ]i nu includ TVA.

”SCHIMBARE SISTEM ÎNVELITOARE CORP C1 ȘCOALA GIMNAZIALĂ TRAIAN CRAIOVA”

str.Principatele Unite, nr.7, mun. Craiova, jud. Dolj

b) Plata serviciilor de consultan\[ @n domeniul managementului execu\iei investi\iei sau administrarea 

contractului de execu\ie

Explicitare cap.1

Explicitare cap.2
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= 0 Lei

Total cap.3.6. = 0 Lei

TOTAL cap.3 = 20.500 Lei

Explicitare Cap.4

Cheltuieli pentru investi\ia de baz[ 

4.1. Construc\ii ]i instala\ii

Reparații șarpantă 605,00 mp x 100 Lei/mp= 60.500 Lei

Astereală din OSB3 10mm 820,00 mp x 25 Lei/mp= 20.500 Lei

Folie anticondens 900,00 mp x 10 Lei/mp= 9.000 Lei

Învelitoare din tablă tip țiglă cu ardezie, inclusiv paraz[pezi

820,00 mp x 100 Lei/mp= 82.000 Lei

Podină din lemn cu OSB3 18mm

605,00 mp x 90 Lei/mp= 54.450 Lei

Termoizolație cu vată minerală 20cm grosime, cu barieră de vapori

605,00 mp x 30 Lei/mp= 18.150 Lei

#nlocuire streașină înfundată 80,00 mp x 30 Lei/mp= 2.400 Lei

Înlocuire jgheaburi din tablă zincată

130,00 ml x 30 Lei/ml= 3.900 Lei

Reparații trotuare 50,00 mp x 50 Lei/mp= 2.500 Lei

Reparație atice din cărămidă deteriorate și tencuirea lor

180,00 mp x 80 Lei/mp= 14.400 Lei

Ferestre mobile din aluminiu cu geam simplu

3,00 mp x 200 Lei/mp= 600 Lei

Ignifugare  șarpantă 700,00 mp x 20 Lei/mp= 14.000 Lei

Desfaceri coșuri de fum și termoizolație din cărămidă

120,00 mc x 100 Lei/mc= 12.000 Lei

Desfacere învelitoare existentă 820,00 mp x 10 Lei/mp= 8.200 Lei

Alte lucrări diverse 10% = 30.260 Lei

Total cap.4.1. = 332.860 Lei

Explicitare cap.4.2.

Montaj utilaje tehnologice

Montaj utilaje = 0 Lei

Total cap.4.2. = 0 Lei

Explicitare cap.4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice ]i func\ionale cu montaj
Total cap.4.3. = 0 Lei

Explicitare cap.4.4.

Utilaje f[r[ montaj ]i echipamente de transport
Total cap.4.4. = 0 Lei

Explicitare cap.4.5.

Dot[ri 
Total cap.4.5. = 0 Lei

TOTAL cap.4 = 332.860 Lei

b) Plata dirigin\ilor de ]antier desemna\i de autoritatea contractant[, autoriza\i conform prevederilor legale 

pentru verificarea execu\iei lucr[rilor de construc\ii ]i instala\ii
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Explicitare cap.5

Alte cheltuieli
5.1. Organizare de ]antier 

5.1.1. Lucr[ri de construc\ii (0% din C+M) 0 Lei

5.1.2. Cheltuieli conexe organiz[rii ]antierului (0,5% din C+M) 1.664 Lei

5.2. Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finan\are

5.2.1. comisioane, taxe ]i cote legale 4.327 Lei

5.3. Cheltuieli diverse ]i neprev[zute 

5% din valoarea cheltuielilor de la cap. 1.2, 1.3, 2, 3 ]i 4 17.668 Lei

TOTAL cap.5 23.659 Lei

Valoarea total[ a investi\iei = 377.019 Lei

din care construc\ii+montaj (C+M) = 332.860 Lei

#ntocmit,

Arh.Dipl.NICOLAE TRIF

(0,5% din C+M comision Casa Constructorilor, 0,8% din C+M taxa ISC)



Conf. HG 28/2008

TVA 24%

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

1 2 3 4 5 6 7

1 Reparații șarpantă 60,500 13,626 14,520 75,020 16,896

2 Astereală din OSB3 10mm 20,500 4,617 4,920 25,420 5,725

3 Folie anticondens 9,000 2,027 2,160 11,160 2,513

4

Învelitoare din tablă tip țiglă cu ardezie, inclusiv paraz[pezi 82,000 18,468 19,680 101,680 22,900

5 Podină din lemn cu OSB3 18mm 54,450 12,264 13,068 67,518 15,207

6

Termoizolație cu vată minerală 20cm grosime, cu barieră 

de vapori

18,150 4,088 4,356 22,506 5,069

7 #nlocuire streașină înfundată 2,400 0,541 0,576 2,976 0,671

8 Înlocuire jgheaburi din tablă zincată 3,900 0,878 0,936 4,836 1,089

9 Reparații trotuare 2,500 0,563 0,600 3,100 0,698

10 Reparație atice din cărămidă deteriorate și tencuirea lor 14,400 3,243 3,456 17,856 4,021

11 Ferestre mobile din aluminiu cu geam simplu 0,600 0,135 0,144 0,744 0,167

12 Ignifugare  șarpantă 14,000 3,153 3,360 17,360 3,910

13 Desfaceri coșuri de fum și termoizolație din cărămidă 12,000 2,703 2,880 14,880 3,352

14 Desfacere învelitoare existentă 8,200 1,847 1,968 10,168 2,290

15 Alte lucrări diverse 10% 30,260 6,815 7,262 37,522 8,451

332,860 74,968 79,886 412,746 92,959

Montaj utilaje ]i echipamente tehnologice -               -           -       -             -            

-               -           -       -             -            

1 Utilaje ]i echipamente tehnologice -               -           -       -             -            

2 Utilaje ]i echipamente de transport -               -           -       -             -            

3 Dot[ri -               -           -       -             -            

-               -           -       -             -            

332,860 74,968 79,886 412,746 92,959

SC GETRIX SA CRAIOVA

Denumirea capitolelor ]i subcapitolelor de cheltuieli
Valoare (inclusiv TVA)

DEVIZUL OBIECTULUI:

Obiect nr. 1 - Acoperiș

I.  LUCR{RI DE CONSTRUC|II 

TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)

Proiectant,

Valoare (f[r[ TVA)

II.  MONTAJ

Total I

Total II

III.  PROCURARE

Total III

Nr. 

crt.
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