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MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                      PROIECT 
 

 HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.737/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor 
de Intervenţie, inclusiv expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul 

„Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova 
– bloc U8, situat în Bld. Dacia, nr. 83” 

 
  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.07.2014; 

Având în vedere raportul nr.102809/2014 întocmit de Direcţia Elaborare şi 
Implementare Proiecte prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.737/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul 
„Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc U8, 
situat în Bld. Dacia, nr. 83”; 

  În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, modificată şi completată şi Hotărârii de  Guvern nr.28/2008, 
modificată şi completată, referitoare la aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei 
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi a metodologiei 
de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţi; 
  În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.2 lit.e, art.61 alin.2  
şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală;  

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă  modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.737/2013 şi va avea următorul conţinut: 
            „Art.1. Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 

expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice 
a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc U8, situat în Bld. Dacia, nr. 
83”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 915,077 mii lei (inclusiv TVA)            

     din care (C+M)                            - 839,985 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                               
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni 
  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 Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
           INIŢIATOR,   AVIZAT, 
             PRIMAR,    SECRETAR, 
 Lia – Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 



 2

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
Nr.  102809/14.07.2014 
 
 

 Se aprobă 
    Primar 

             Lia Olguţa Vasilescu 
  
 
 
 
 

RAPORT 
privind aprobarea modificării HCL nr.737/28.11.2013 pentru aprobarea 

Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, inclusiv expertiză tehnică, 
audit energetic pentru proiectul  

Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe in municipiul Craiova  
- bloc U8, situat în B-dul Dacia, nr.83 

 
 Programul Operaţional Regional (POR) este documentul strategic care implementează 
elemente ale Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională din cadrul Planului Naţional de 
Dezvoltare (PND) şi contribuie, alături de celelalte programe operaţionale (e.g. Programul 
Operaţional Sectorial Infrastructura de Transport, Programul Operaţional Sectorial Creşterea 
competitivităţii economice etc.), la realizarea obiectivului Strategiei Naţionale de 
Dezvoltare Regională şi al Cadrului Naţional Strategic de Referinţă, respectiv diminuarea 
disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi media dezvoltării statelor 
membre ale UE. 

 În cadrul  domeniului de intervenţie 1.2  „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa 
energetică a blocurilor de locuinţe” sunt finanţate investiţii pentru creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe.  

 Îmbunătăţirea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale contribuie la crearea şi 
menţinerea de locuri de muncă, cu efect asupra contracarării recesiunii economice, prin 
impulsionarea industriei de construcţii, precum şi a industriilor conexe extrem de afectate 
de criza economică.  

 Investiţiile în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe vor contribui la reducerea 
sărăciei energetice, prin reducerea costurilor cu încălzirea populaţiei, în special a celor cu 
venituri reduse, ceea ce va ajuta la îmbunătăţirea puterii de cumpărare a categoriilor 
sociale defavorizate. Acest domeniu major de intervenţie va contribui la coeziunea socială, 
acordând o atenţie deosebită grupurilor vulnerabile ale populaţiei cu venituri mici. 

 Implementarea măsurilor de eficienţă energetică în blocurile de locuinţe va duce la 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei, prin: 

• Imbunătăţirea condiţiilor de confort interior; 
• Reducerea consumurilor energetice;  
• Reducerea costurilor de întreţinere pentru încălzire si apa calda menajera;  

• Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de 
energie, conducând la utilizarea eficienta a resurselor de energie, în conformitate cu 
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Strategia Europa 2020. 

 Dezvoltarea urbanistica a oraşului in perioada anterioara anului 1989 a cunoscut o 
amploare deosebita in ceea ce priveşte construcţia de locuinţe multietajate majoritatea 
făcând obiectul unor proiecte tipizate. Fondul de locuinţe multietajate construit începând 
cu  anul 1950 si până in anii 1970, a fost realizat  majoritar din structuri de zidărie portanta  
de cărămidă  si  planşee din beton armat. Odată cu dezvoltarea industrializării in domeniul 
construcţiilor, începând cu anul 1970 au fost promovate si s-au dezvoltat cu repeziciune 
construcţiile de locuinţe multietajate având o structura realizata  din elemente prefabricate 
din beton armat. 
 Ritmul accelerat in care s-au realizat aceste locuinţe după anul 1970 si termenele 
limita de finalizare de cele mai multe ori imposibil de atins, au afectat  deseori calitatea 
execuţiei lucrărilor, prin nerespectarea timpului standard de priza al betoanelor si 
mortarelor, precum si a execuţiei corecte a straturilor termo si hidroizolante aplicate la  
elementele anvelopei. 

De asemenea standardele de calcul termotehnic de la data realizării construcţiilor de 
acest gen nu mai corespund cu cerinţele actuale ale standardelor europene.  
  Municipiul Craiova deţine in prezent pe întreg teritoriul  cca 3600 de  blocuri de 
locuinţe care din construcţie prezintă  un grad de izolare termica destul de scăzut, iar in 
ultimii  ani, proprietarii locuinţelor au finanţat intervenţii parţiale de reabilitare termica, 
majoritatea neautorizate si in lipsa unei expertize tehnice şi  energetice elaborate de 
persoane atestate in acest sens. 
 La aceste blocuri încălzirea se realizează cu agent termic produs de sistemul 
centralizat de termoficare cu centrale termice de bloc ce funcţionează cu gaze naturale  
sau centrale de apartament (montate in ultimii ani). 

 
Unul dintre blocurile propuse a fi reabilitate termic in cadrul proiectului „Creşterea 

eficientei energetice a blocurilor de locuinţe in municipiul Craiova” este blocul U8, situat 
în B-dul Dacia, nr.83. 

Blocul U8 a fost construit in anul 1985, având un regim de înălţime de S+P+4E si este 
proprietatea particulara a deţinătorilor de apartamente. 

Pe ansamblu, prin documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie întocmită de 
Asocierea SC KAPPA ARCHITECTS&ENGINEERS SRL – SC K-BOX CONSTRUCTION DESIGN SRL, si 
in conformitate cu prevederile OUG nr.18/2009, s-au propus următoarele lucrări de 
reabilitare:  

a) izolarea termică a pereţilor exteriori; 
b) înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în 

bloc, cu tâmplărie termoizolantă, performanta energetic; 
c) închiderea balcoanelor cu tâmplărie performanta energetic; 
d) termo-hidroizolarea terasei; 
e) izolarea termică a planşeului peste subsol; 
f) lucrări de refacere a finisajelor anvelopei; 
g) lucrări de reparaţii la elementele de construcţii care prezintă pericol de 

desprindere; 
h) lucrări de intervenţie la instalaţia de distribuţie a agentului termic pentru încălzire 

aferenta parţilor comune ale blocului de locuinţe; 
i) reparaţia degradărilor apărute in plăcile balcoanelor si structura faţadei; 
j) reparaţia degradărilor apărute in parapeţii balcoanelor; 
k) refacerea instalaţiei de paratrăznet; 
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l) refacerea instalaţiei de iluminat subsol; 
m) realizarea unei distribuţii a apei calde si reci prin coloane amplasate pe casa scării;  
n) înlocuirea conductelor din racordul de apa calda/rece existent; 
o) înlocuirea contorului de apa calda/rece existent cu unul performant care sa poată 

transmite parametri la distanta; 
 

Conform devizului general întocmit de proiectantul lucrării, valoarea totala a 
investiţiei este 940,519 mii lei, inclusiv TVA, finanţarea acesteia fiind asigurata din 
contribuţia asociaţiei de proprietari, resurse de la bugetul local al Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, Fondul European de Dezvoltare Regională si Bugetul de stat. 
 

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 737/28.11.2013 s-a aprobat: 
 

Valoarea totală a investiţiei:       940,519 mii lei, inclusiv TVA 
 

Valoarea (C+M):                        863,896 mii lei, inclusiv TVA 
 

      Durata de realizare:    3 luni. 
 

Pe parcursul desfăşurării procesului de evaluare şi selecţie a proiectului, OI ADR Sud 
Vest Oltenia şi AMPOR Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice au transmis 
o serie de solicitări de clarificări, unele dintre acestea, ca de exemplu solicitarea de 
eliminare a cheltuielilor aferente intervenţiilor la şarpante şi montarea robinetelor cu cap 
termostatic (adresa ADR SV Oltenia nr.1352/2014), conducând la modificarea valorii totale a 
investiţiei. 

Eliminarea cheltuielilor aferente intervenţiilor la şarpante a condus la necesitatea 
efectuării altor categorii de cheltuieli, eligibile şi neapărat necesare din punct de vedere 
tehnic pentru asigurarea finalizării obiectivelor de investiţii şi a atingerii indicatorilor 
prevăzuţi in cererea de finanţare, respectiv lucrări de hidroizolaţie planşeu şi alte lucrări 
pregătitoare. 

Modificarea valorilor capitolelor 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, din cadrul 
devizelor generale individuale, prin eliminarea acestor cheltuieli, a condus implicit la 
modificarea valorilor cap. 3.6 Asistenţă tehnică, 5.2 Comisioane, cote, taxe şi costul 
creditului şi respectiv 5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute (acestea fiind calculate 
procentual din valoarea cap.4). 

Astfel, cheltuielile aferente intervenţiilor la şarpante şi montarea robinetelor cu cap 
termostatic, prevăzute iniţial în Devizul general, au fost eliminate, iar lucrările de 
hidroizolaţie planşeu şi alte lucrări pregătitoare au fost incluse în valoarea investiţiei, fapt 
ce a condus la modificarea valorii totale a investiţiei şi a Devizului general. 

In urma efectuării  modificărilor menţionate anterior, conform devizului general 
întocmit de proiectantul lucrării, valoarea totala a investiţiei este de 940,519 mii lei, 
inclusiv TVA, finanţarea acesteia fiind asigurata din contribuţia asociaţiei de proprietari, 
resurse de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Craiova, Fondul European de 
Dezvoltare Regională si Bugetul de stat. 

Prin adresa ADR Sud-Vest Oltenia nr.14941/07.07.2014, înregistrată la Primăria 
Municipiului Craiova cu nr.99511/07.07.2014, se solicită modificarea Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr. 737/2013 ca urmare a modificării valorii totale a investiţiei. 
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Date fiind cele prezentate anterior şi în conformitate cu: 
- art. 36, alin.(4), lit. (d) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
- art. 44, alin.(1) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
- H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-

economice aferente investiţiilor publice,  
 

prin prezentul raport supunem aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova 
următoarele: 
 

• Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 737/28.11.2013 
se modifică şi vor avea următorul conţinut 
 

„Art.1 Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe in municipiul Craiova - bloc U8, situat în B-dul Dacia, nr.83”, 
având următorii indicatori tehnico-economici : 

 
Valoarea totală a investiţiei:       915,077 mii lei, inclusiv TVA 

 
Valoarea (C+M):                        839,985 mii lei, inclusiv TVA 

 
      Durata de realizare:   3 luni. 
 

  
 

 
 

Director executiv,  
Monica Nastasă 

 Şef Birou 
Larisa Flori 

  
 
 
 
 

Cons. Viorel Florescu 
 
 
 
 

 
 
 
 

Întocmit, 
insp. Oana Radulescu 

 
 
 
 

 
 
 
 

     
  



















































































Titular Primaria Craiova

Denumire: Cresterea Eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Craiova  ANEXA 1 

Faza : DALI

Proiect nr.: 84596 / 2013

Data : 03.07.2013

în lei/ EURO la cursul 4,4008

TVA

lei  euro  lei lei  euro 

1 2 3  €                   4,00 5 6  €                   7,00 

1.1. Obţinerea terenului 0,000  €                      -   0,000 0,000  €                      -   

1.2. Amenajarea terenului 0,000  €                      -   0,000 0,000  €                      -   

1.3. Amenajări pt protectia  mediu şi aducerea la starea iniţială 0,000  €                      -   0,000 0,000  €                      -   

0,000  €                      -   0,000 0,000  €                      -   

2.1. Retele de racord, utiltatii exterioare incintei 0,000  €                      -   0,000 0,000  €                      -   

2.2. Montaj utilaj tehnologic 0,000  €                      -   0,000 0,000  €                      -   

2.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0,000  €                      -   0,000 0,000  €                      -   

0,000  €                      -   0,000 0,000  €                      -   

3.1. Studii de teren 0,000  €                      -   0,000 0,000  €                      -   

3.2. Taxe pentru obţ. de avize, acorduri şi autorizaţii 282,258  €                 64,14 67,742 350,000  €                 79,53 

3.3. Proiectare şi inginerie 11.494,896  €            2.612,00 2.758,775 14.253,671  €            3.238,88 

3.4. Organizarea procedurilor de achiziţie 0,000  €                      -   0,000 0,000  €                      -   

3.5. Consultanţă 0,000  €                      -   0,000 0,000  €                      -   

3.6. Asistenţă tehnică 8.212,336  €            1.866,10 1.970,961 10.183,296  €            2.313,96 

19.989,490  €           4.542,24 4.797,478 24.786,967  €           5.632,38 

4.1. Construcţii şi instalaţii 535.525,801  €        121.688,28 128.526,192 664.051,993  €        150.893,47 

4.2. Montaj utilaje tehnologice 0,000  €                      -   0,000 0,000  €                      -   

4.3. Utilaje, echipam tehnologice şi funcţionale cu montaj 0,000  €                      -   0,000 0,000  €                      -   

4.4. Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0,000  €                      -   0,000 0,000  €                      -   

4.5. Dotări 0,000  €                      -   0,000 0,000  €                      -   

4.6. Active necorporale 0,000  €                      -   0,000 0,000  €                      -   

535.525,801  €       121.688,28 128.526,192 664.051,993  €       150.893,47 

5.1. Organizare de şantier

 5.1.1.- lucrări de construcţii 7.855,711  €            1.785,06 1.885,371 9.741,081  €            2.213,48 

 5.1.2.- cheltuieli conexe organizării şantierului 0,000  €                      -   0,000 0,000  €                      -   

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului

 5.2.1. Comisioane, cote şi  taxe 0,000  €                      -   0,000 0,000  €                      -   

5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 27.169,076  €            6.173,67 6.520,578 33.689,654  €            7.655,35 

35.024,786  €           7.958,73 8.405,949 43.430,735  €           9.868,83 

6.1. Pregătirea personalului de exploatare 0,000  €                      -   0,000 0,000  €                      -   

6.2. Probe tehnologice şi teste 0,000  €                      -   0,000 0,000  €                      -   

0,000  €                      -   0,000 0,000  €                      -   

590.540,077  €       134.189,26 141.729,618 732.269,695  €       166.394,68 

543.381,512  €       123.473,35 130.411,563 673.793,074  €       153.106,95 

Intocmit,

Asocierea SC Kappa Architects & Engineers SRL- SC K-Box Construction Design SRL

Arh. Albu Iulian Alexandru

..............................................................................................

(semnatura autorizata)

TOTAL CAPITOL 2

DEVIZ GENERAL                                                                                                              

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului/lucrarii

Cresterea Eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Craiova “ Lotul 2"

lei/EURO din data de 04.06.2013

Nr.               

crt.
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor  de cheltuieli

Valoare                                          

(fără TVA)

Valoare                                                   

(inclusiv TVA)

VARIANTA I,  BLOC U9   sc. 1 si 2   bvd. Dacia nr. 81

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

TOTAL CAPITOL 3

 CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiţia de bază

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

Din care: C + M 

Conform HGR. nr. 28 / 9 ianuarie 2008

TOTAL CAPITOL 4

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

TOTAL CAPITOL 5

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru darea în exploatare (probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar)



Titular Primaria Craiova

Denumire: Cresterea Eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Craiova  ANEXA 1.1 

Faza : DALI

Proiect nr.: 84596 / 2013

Data : 03.07.2013

în lei/ EURO la cursul 4,4008

TVA

lei  euro  lei lei  euro 

1 2 3  €                   4,00 5 6  €                   7,00 

3.1.

3,100 Geo. 0,000  €                      -   0,000 0,000  €                      -   

3,101 Topo. 0,000  €                      -   0,000 0,000  €                      -   

3,102 Hidro. 0,000  €                      -   0,000 0,000  €                      -   

TOTAL 3 . I 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.2.

3,200 Certificatul de urbanism, inclusiv prelungirea. 0,000  €                      -   0,000 0,000  €                      -   

3,201

Autorizatia de constructie, reconstruire, modificare, extindere,

reparare, protejare, restaurare si conservare, ( inclusiv

prelungirea )

0,000  €                      -   0,000 0,000  €                      -   

3,202 Taxa inregistrare proiect  OAR 40,323  €                   9,16 9,677 50,000  €                 11,36 

3,203 Autorizatia pentru desfiintarea totala sau partiala. 0,000  €                      -   0,000 0,000  €                      -   

3,204 Autorizatia de foraj si excavari. ( lei/ ml ) 0,000  €                      -   0,000 0,000  €                      -   

3,205 Avize si acorduri pentru lucrari de racorduri si bransamente 0,000  €                      -   0,000 0,000  €                      -   

3,206 Certificat de nomenclatura stradala si adresa. 0,000  €                      -   0,000 0,000  €                      -   

3,207
Intocmirea documentatiei, obtinerea Nr. Cadastral provizoriu si

inregistrarea terenului in cartea funciara
0,000  €                      -   0,000 0,000  €                      -   

3,208 Acordul de mediu. 80,645  €                 18,33 0,000 80,645  €                 18,33 

3,209 Obtinerea avizului PSI 0,000  €                      -   0,000 0,000  €                      -   

3,210 Alte avize, acorduri si autorizatii 161,290  €                 36,65 38,710 200,000  €                 45,45 

TOTAL 3 . II 282,258 64,138 48,387 330,645 75,133

3.3.

3,301 Proiectare 10.674,235  €            2.425,52 2.561,816 13.236,051  €            3.007,65 

3,302 Verificarea tehnica a proiectarii 820,661  €               186,48 196,959 1.017,620  €               231,24 

TOTAL 3 . III 11.494,896 2.612,001 2.758,775 14.253,671 3.238,882

3.4.

3,400 Cheltuieli pentru conceperea documentatiilor pentru licitatii. 0,000  €                      -   0,000 0,000  €                      -   

3,401 Cheltuieli pentru multiplicarea documentatiilor 0,000  €                      -   0,000 0,000  €                      -   

3,402
Cheltuieli privind organizarea, cu coresponden\a, telegrafie,

telex, telefax.
0,000  €                      -   0,000 0,000  €                      -   

3,403 Onorariile participantilor la lucrarile comisiilor pentru licitatii. 0,000  €                      -   0,000 0,000  €                      -   

3,404 Anunturi publicitare. 0,000  €                      -   0,000 0,000  €                      -   

TOTAL 3 . IV 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.5. 

3,500 Unitatea de consultanta contractanta. 0,000  €                      -   0,000 0,000  €                      -   

3,501 Persoanele fizice atestate angajate cu contract. 0,000  €                      -   0,000 0,000  €                      -   

TOTAL 3 . V 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.6. 

Asistenta tehnica din partea proiectantului. 604,995  €               137,47 145,199 750,193  €               170,47 

Supraveghere prin diriginti de specialitate a executiei 7.607,341  €            1.728,63 1.825,762 9.433,103  €            2.143,50 

TOTAL 3 . VI 8.212,336 1.866,101 1.970,961 10.183,296 2.313,965

19.989,490 4.542,240 4.778,123 24.767,612 5.627,980

Intocmit,

Asocierea SC Kappa Architects & Engineers SRL- SC K-Box Construction Design SRL

Arh. Albu Iulian Alexandru

..............................................................................................

(semnatura autorizata)

Nr.               

crt.
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor  de cheltuieli

Valoare                                          

(fără TVA)

Valoare                                                   

(inclusiv TVA)

DEVIZ PE OBIECT NR. 1 -  CAPITOLUL 3                                                                                                   

CHELTUIELI PENTRU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII, PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

Cresterea Eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Craiova “ Lotul 2"

VARIANTA I,  BLOC U9   sc. 1 si 2   bvd. Dacia nr. 81

lei/EURO din data de 04.06.2013

Conform HGR. nr. 28 / 9 ianuarie 2008

III   Proiectare şi inginerie

IV    Organizarea procedurilor de achiziţie 

V    Consultanţă 

VI    Asistenţă tehnică

TOTAL OBIECT CAPITOL 3

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

I. Studii de teren

II. Taxe pentru obţ. de avize, acorduri şi autorizaţii



Titular Primaria Craiova

Denumire: Cresterea Eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Craiova 

Faza : DALI  ANEXA 1.2 

Proiect nr.: 84596 / 2013

Data : 03.07.2013

în lei/ EURO la cursul 4,4008

TVA

lei  euro  lei lei  euro 

1 2 3  €                   4,00 5 6  €                   7,00 

4.1.

4.1.1  Lucrari de reabilitare termica a anvelopei

4.1.102  Izolarea termica a partii opace a fatadelor; 156.652,120  €          35.596,28 37.596,509 194.248,629  €          44.139,39 

4.1.103
Inlocuirea tamplariei exterioare existente, inclusiv a celei aferente 

accesului in bloc, cu tamplarie termoizolanta (partea vitrata
22.159,082  €            5.035,24 5.318,180 27.477,262  €            6.243,70 

4.1.104
Inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tamplarie termoizolanta, 

inclusiv izolarea termica a parapetilor;
55.272,910  €          12.559,74 13.265,498 68.538,409  €          15.574,08 

4.1.105
Termo-hidro izolarea acoperisului tip terasa, respectiv izolarea termica a 

planseului peste ultimul nivel in cazul sarpantei 
86.371,631  €          19.626,35 20.729,192 107.100,823  €          24.336,67 

4.1.106
Izolarea termica a planseului peste subsol, in cazul in care prin 

proiectarea blocului sunt prevazute apartamente la parter.
29.924,169  €            6.799,71 7.181,801 37.105,970  €            8.431,64 

4.1.2  Lucrari de reabilitare a sistemului de incalzire

4.1.201

Repararea / refacerea instalatiei de distributie a agentului termic pentru 

incalzire si apa calda menajera din subsol / canal termic, inclusiv 

izolarea termica a conductelor de distributie, cuprinse intre punctul de 

racord si planseul peste subsol / canal termic al blocului;

37.223,557  €            8.458,36 8.933,654 46.157,211  €          10.488,37 

4.1.202
Montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare si a robinetelor de 

presiune diferentiala la baza coloanelor de incalzire;
11.278,798  €            2.562,90 2.706,912 13.985,710  €            3.177,99 

4.1.203
Repararea / inlocuirea cazanului si / sau arzatorului din centrala termica 

de bloc / scara, fara schimbarea tipului de combustibil.
0,000  €                      -   0,000 0,000  €                      -   

4.1.3 Categorii secundare de lucrari 

4.1.301 Activitati conexe 102.218,404  €          23.227,23 24.532,417 126.750,821  €          28.801,77 

4.1.302 Lucrari de reparatii 34.425,128  €            7.822,47 8.262,031 42.687,158  €            9.699,86 

TOTAL 4 . I.1 535.525,801 121.688,284 128.526,192 664.051,993 150.893,472

4.2.

4,200 Montaj utilaje tehnologice 0,000  €                      -   0,000 0,000  €                      -   

TOTAL 4 . II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.3. Utilaje, echipam tehnologice şi funcţionale cu montaj 0,000  €                      -   0,000 0,000  €                      -   

4.4. Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0,000  €                      -   0,000 0,000  €                      -   

4.5. Dotări 0,000  €                      -   0,000 0,000  €                      -   

4.6. Active necorporale 0,000  €                      -   0,000 0,000  €                      -   

TOTAL 4 . III 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

535.525,801 121.688,284 128.526,192 664.051,993 150.893,472

Intocmit,

Asocierea SC Kappa Architects & Engineers SRL- SC K-Box Construction Design SRL

Arh. Albu Iulian Alexandru

..............................................................................................

(semnatura autorizata)

Nr.               

crt.
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor  de cheltuieli

Valoare                                          

(fără TVA)

Valoare                                                   

(inclusiv TVA)

DEVIZ PE OBIECT NR. 1 -  CAPITOLUL 4                                                                                                  

CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA CAP. 4

Cresterea Eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Craiova “ Lotul 2"

VARIANTA I,  BLOC U9   sc. 1 si 2   bvd. Dacia nr. 81

lei/EURO din data de 04.06.2013

Conform HGR. nr. 28 / 9 ianuarie 2008

II.   MONTAJ

III.   PROCURARE

 CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiţia de bază

TOTAL OBIECT CAPITOL 4

I.   CONSTRUCTII SI INSTALATII



Titular Primaria Craiova

Denumire:Cresterea Eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Craiova 

Faza : DALI  ANEXA 1.3 

Proiect nr.: 84596 / 2013

Data : 03.07.2013

în lei/ EURO la cursul 4,4008

TVA

lei  euro  lei lei  euro 

1 2 3  €                   4,00 5 6  €                   7,00 

5,1

5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii af. OS         1.50% 7.855,711  €            1.785,06 1.885,371 9.741,081  €            2.213,48 

TOTAL 5 . I.1 7.855,711 1.785,064 1.885,371 9.741,081 2.213,480

5.1.2 Lucrari conexe organizarii de santier

5.I.201 Lucrari conexe organizarii de santier

5.I.202 Autorizatia executiei provizorii a lucrarilor de OS

5.I.203 Taxe de amplasament

5.I.204 Avize ale Administratiei Domeniului Public

5.I.205 Cheltuieli legate de spargeri, inchirieri

5.I.206 Instalarea semnelor de circulatie

5.I.207 Intreruperea circulatiei

5.I.208 Contracte de asistenta cu Politia

5.I.209 Contracte de asistenta cu cu Renel

5.I.210 Contracte de asistenta cu unitati de salubritate

TOTAL 5 . I.2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5,2

Comision B. I. 0,000  €                       -   0,000 0,000  €                       -   

Taxe pentru ISC 0.7% din C+M (cf Lege 10/1995)  0.50% 0,000  €                       -   0,000 0,000  €                       -   

Cota af. Control stat in amen. teritoriu , urbanism

etc.0.1% din C+M (cf Lege 453/2001)                  0.70%
0,000  €                       -   0,000 0,000  €                       -   

Casa Sociala a Constructorilor 0.5% din C+M (cf Lege

215/1997)                                                          0.10%
0,000  €                       -   0,000 0,000  €                       -   

Taxa circ auto cf. Hot. CGMB nr. 134/2004             0.50% 0,000  €                       -   0,000 0,000  €                       -   

Taxa depoz. Pamant,moloz to                               0 mii lei/ luna 0,000  €                       -   0,000 0,000  €                       -   

TOTAL 5 . II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5,3

5.III.01
Diverse si neprevazute (Cap.1.2+1.3; 2, 3, 4 ) inv. noi,

rep capitale,extinderi  5%
27.169,076  €            6.173,67 6.520,578 33.689,654  €            7.655,35 

5.III.02
Diverse si neprevazute (Cap.1.2+1.3; 2, 3, 4 )

consolidari, calamitati etc 20%
0,000  €                       -   0,000 0,000  €                       -   

TOTAL 5 . III 27.169,076 6.173,667 6.520,578 33.689,654 7.655,348

35.024,786 7.958,732 8.405,949 43.430,735 9.868,827

Intocmit,

Asocierea SC Kappa Architects & Engineers SRL- SC K-Box Construction Design SRL

Arh. Albu Iulian Alexandru

..............................................................................................

(semnatura autorizata)

DEVIZ PE OBIECT NR. 1 -  CAPITOLUL 5                                                                                                   
Conform HGR. nr. 28 / 9 ianuarie 2008

ALTE CHELTUIELI 

Cresterea Eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Craiova “ Lotul 2"

VARIANTA I,  BLOC U9   sc. 1 si 2   bvd. Dacia nr. 81

lei/EURO din data de 04.06.2013

TOTAL OBIECT CAPITOL 5

I. Organizare de şantier

II.  COMISIOANE, TAXE, COTE LEGALE SI COSTURI DE FINANTARE

III   CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE

Nr.               

crt.
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor  de cheltuieli

Valoare                                          

(fără TVA)

Valoare                                                   

(inclusiv TVA)

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli



Titular Primaria Craiova

Denumire:Cresterea Eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Craiova 

Faza : DALI

Proiect nr.: 84596 / 2013

Data : 03.07.2013

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Organizare de santier

2 A. Lucrări de reabilitare termică a anvelopei 
3 a)    izolarea termică a părţii opace a faţadelor;
4 b)    înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente

accesului în bloc, cu tâmplărie termoizolantă (partea vitrată); tâmplăria trebuie

dotată cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlată a spaţiilor ocupate şi

evitarea apariţiei condensului pe elementele de anvelopă;

5 c)     închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă,

inclusiv izolarea  termică a parapeţilor;
6 d)    termo-hidroizolarea acoperisului tip terasa, respectiv izolarea termică a

planşeului peste ultimul nivel în cazul existentei şarpantei (hidroizolarea terasei

nu este eligibila fara termoizolarea acesteia);
7 e)    izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea

blocului sunt prevăzute apartamente la parter.
8 B.  Lucrări de reabilitare a sistemului de încălzire 
9 a)    repararea/ refacerea instalației de distribuție a agentului termic pentru

încălzire și apă caldă menajeră din subsol/ canal termic, inclusiv izolarea termică

a conductelor de distribuție, cuprinse între punctul de racord și planșeul peste

subsol/ canal termic al blocului /;
10 b)    montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare și a robinetelor de

presiune diferențială la baza coloanelor de încălzire;
11 Categorii secundare de lucrari 
12 a) activităţile conexe privind elementele nestructurale ale clădirii (lucrări de

demontare a instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa

blocului de locuinţe, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor

de izolare termică – i.e. sistemele de ventilare a apartamentelor, sistemul de

colectare a apelor meteorice, etc.), respectiv 
13 b) lucrarile de reparaţii la faţada - parte opacă, la balcoane/logii şi/sau la

acoperisul tip terasa/şarpantă (elementele de construcţie care prezintă potenţial

pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe,

inclusiv refacerea în zonele de intervenţie),
14 Receptie

Intocmit,
Asocierea SC Kappa Architects & Engineers SRL- SC K-Box Construction Design SRL
Arh. Albu Iulian Alexandru

..............................................................................................
(semnatura autorizata)

LUNA 1 LUNA 2 LUNA 3

ANEXA 2

GRAFICUL GENERAL  de realizare a investitiei  PENTRU IMOBILUL

VARIANTA I,  BLOC U9   sc. 1 si 2   bvd. Dacia nr. 81

Nr. 

Crt.
Denumire lucrare

Durata de executie Lucrari -Etape Principale
ANUL 1



Titular Primaria Craiova

Denumire:Cresterea Eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Craiova 

Faza : DALI ANEXA 3
Proiect nr.: 84596 / 2013

Data : 03.07.2013

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Organizare de santier

2 A. Lucrări de reabilitare termică a anvelopei 
3 a)    izolarea termică a părţii opace a faţadelor; 26,11 26,11 26,11 26,11 26,11 26,11

4 b)    înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente

accesului în bloc, cu tâmplărie termoizolantă (partea vitrată); tâmplăria trebuie

dotată cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlată a spaţiilor ocupate şi

evitarea apariţiei condensului pe elementele de anvelopă;
4,432 4,432 4,432 4,432 4,432

5 c)     închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă,

inclusiv izolarea  termică a parapeţilor; 11,05 11,05 11,05 11,05 11,05

6 d)    termo-hidroizolarea acoperisului tip terasa, respectiv izolarea termică a

planşeului peste ultimul nivel în cazul existentei şarpantei (hidroizolarea terasei

nu este eligibila fara termoizolarea acesteia); 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4

7 e)    izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin

proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter. 4,987 4,987 4,987 4,987 4,987 4,987

8 B.  Lucrări de reabilitare a sistemului de încălzire 
9 a)    repararea/ refacerea instalației de distribuție a agentului termic pentru

încălzire și apă caldă menajeră din subsol/ canal termic, inclusiv izolarea

termică a conductelor de distribuție, cuprinse între punctul de racord și planșeul

peste subsol/ canal termic al blocului /; 5,318 5,318 5,318 5,318 5,318 5,318 5,318

10 b)    montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare și a robinetelor de

presiune diferențială la baza coloanelor de încălzire; 2,256 2,256 2,256 2,256 2,256

11 Categorii secundare de lucrari 
12 a) activităţile conexe privind elementele nestructurale ale clădirii (lucrări de

demontare a instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa

blocului de locuinţe, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor

de izolare termică – i.e. sistemele de ventilare a apartamentelor, sistemul de

colectare a apelor meteorice, etc.), respectiv 11,36 11,36 11,36 11,36 11,36 11,36 11,36 11,36 11,36

13 b) lucrarile de reparaţii la faţada - parte opacă, la balcoane/logii şi/sau la

acoperisul tip terasa/şarpantă (elementele de construcţie care prezintă potenţial

pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe,

inclusiv refacerea în zonele de intervenţie), 4,918 4,918 4,918 4,918 4,918 4,918 4,918

14 Receptie

Intocmit,
Asocierea SC Kappa Architects & Engineers SRL- SC K-Box Construction Design SRL
Arh. Albu Iulian Alexandru

..............................................................................................
(semnatura autorizata)

Valorile sunt exprimate in Mii Lei exclusiv TVA

LUNA 1

Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei PENTRU IMOBILUL

VARIANTA I,  BLOC U9   sc. 1 si 2   bvd. Dacia nr. 81

Nr. 

Crt.
Denumire lucrare

Esalonarea investitiei- total  C+M (MII LEI fara TVA) 
ANUL 1

LUNA 2 LUNA 3



Titular Primaria Craiova

Denumire: Cresterea Eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Craiova  ANEXA 1 

Faza : DALI

Proiect nr.: 84596 / 2013

Data : 03.07.2013

în lei/ EURO la cursul 4.4008

TVA

lei  euro  lei lei  euro 

1 2 3  €                   4.00 5 6  €                   7.00 

1.1. Obţinerea terenului 0.000  €                       -   0.000 0.000  €                       -   

1.2. Amenajarea terenului 0.000  €                       -   0.000 0.000  €                       -   

1.3. Amenajări pt protectia  mediu şi aducerea la starea iniţială 0.000  €                       -   0.000 0.000  €                       -   

0.000  €                       -   0.000 0.000  €                       -   

2.1. Retele de racord, utiltatii exterioare incintei 0.000  €                       -   0.000 0.000  €                       -   

2.2. Montaj utilaj tehnologic 0.000  €                       -   0.000 0.000  €                       -   

2.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0.000  €                       -   0.000 0.000  €                       -   

0.000  €                       -   0.000 0.000  €                       -   

3.1. Studii de teren 0.000  €                       -   0.000 0.000  €                       -   

3.2. Taxe pentru obţ. de avize, acorduri şi autorizaţii 282.258  €                 64.14 67.742 350.000  €                 79.53 

3.3. Proiectare şi inginerie 11,494.896  €            2,612.00 2,758.775 14,253.671  €            3,238.88 

3.4. Organizarea procedurilor de achiziţie 0.000  €                       -   0.000 0.000  €                       -   

3.5. Consultanţă 0.000  €                       -   0.000 0.000  €                       -   

3.6. Asistenţă tehnică 8,743.848  €            1,986.88 2,098.524 10,842.372  €            2,463.73 

20,521.003  €            4,663.02 4,925.041 25,446.043  €            5,782.14 

4.1. Construcţii şi instalaţii 573,490.997  €        130,315.17 137,637.839 711,128.837  €        161,590.81 

4.2. Montaj utilaje tehnologice 0.000  €                       -   0.000 0.000  €                       -   

4.3. Utilaje, echipam tehnologice şi funcţionale cu montaj 0.000  €                       -   0.000 0.000  €                       -   

4.4. Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0.000  €                       -   0.000 0.000  €                       -   

4.5. Dotări 0.000  €                       -   0.000 0.000  €                       -   

4.6. Active necorporale 0.000  €                       -   0.000 0.000  €                       -   

573,490.997  €        130,315.17 137,637.839 711,128.837  €        161,590.81 

5.1. Organizare de şantier

 5.1.1.- lucrări de construcţii 7,855.711  €            1,785.06 1,885.371 9,741.081  €            2,213.48 

 5.1.2.- cheltuieli conexe organizării şantierului 0.000  €                       -   0.000 0.000  €                       -   

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului

 5.2.1. Comisioane, cote şi  taxe 0.000  €                       -   0.000 0.000  €                       -   

5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 29,067.335  €            6,605.01 6,976.160 36,043.496  €            8,190.21 

36,923.046  €            8,390.08 8,861.531 45,784.577  €          10,403.69 

6.1. Pregătirea personalului de exploatare 0.000  €                       -   0.000 0.000  €                       -   

6.2. Probe tehnologice şi teste 0.000  €                       -   0.000 0.000  €                       -   

0.000  €                       -   0.000 0.000  €                       -   

630,935.046  €        143,368.26 151,424.411 782,359.457  €        177,776.64 

581,346.708  €        132,100.23 139,523.210 720,869.918  €        163,804.29 

Intocmit,

Asocierea SC Kappa Architects & Engineers SRL- SC K-Box Construction Design SRL

Arh. Albu Iulian Alexandru

..............................................................................................

(semnatura autorizata)

TOTAL CAPITOL 2

DEVIZ GENERAL                                                                                                              

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului/lucrarii

Cresterea Eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Craiova “ Lotul 2"

lei/EURO din data de 04.06.2013

Nr.               

crt.
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor  de cheltuieli

Valoare                                          

(fără TVA)

Valoare                                                   

(inclusiv TVA)

VARIANTA II,  BLOC U9   sc. 1 si 2   bvd. Dacia nr. 81

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

TOTAL CAPITOL 3

 CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiţia de bază

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

Din care: C + M 

Conform HGR. nr. 28 / 9 ianuarie 2008

TOTAL CAPITOL 4

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

TOTAL CAPITOL 5

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru darea în exploatare (probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar)



Titular Primaria Craiova

Denumire: Cresterea Eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Craiova  ANEXA 1.1 

Faza : DALI

Proiect nr.: 84596 / 2013

Data : 03.07.2013

în lei/ EURO la cursul 4.4008

TVA

lei  euro  lei lei  euro 

1 2 3  €                   4.00 5 6  €                   7.00 

3.1.

3.100 Geo. 0.000  €                       -   0.000 0.000  €                       -   

3.101 Topo. 0.000  €                       -   0.000 0.000  €                       -   

3.102 Hidro. 0.000  €                       -   0.000 0.000  €                       -   

TOTAL 3 . I 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

3.2.

3.200 Certificatul de urbanism, inclusiv prelungirea. 0.000  €                       -   0.000 0.000  €                       -   

3.201

Autorizatia de constructie, reconstruire, modificare, extindere,

reparare, protejare, restaurare si conservare, ( inclusiv

prelungirea )

0.000  €                       -   0.000 0.000  €                       -   

3.202 Taxa inregistrare proiect  OAR 40.323  €                   9.16 9.677 50.000  €                 11.36 

3.203 Autorizatia pentru desfiintarea totala sau partiala. 0.000  €                       -   0.000 0.000  €                       -   

3.204 Autorizatia de foraj si excavari. ( lei/ ml ) 0.000  €                       -   0.000 0.000  €                       -   

3.205 Avize si acorduri pentru lucrari de racorduri si bransamente 0.000  €                       -   0.000 0.000  €                       -   

3.206 Certificat de nomenclatura stradala si adresa. 0.000  €                       -   0.000 0.000  €                       -   

3.207
Intocmirea documentatiei, obtinerea Nr. Cadastral provizoriu si

inregistrarea terenului in cartea funciara

0.000  €                       -   0.000 0.000  €                       -   

3.208 Acordul de mediu. 80.645  €                 18.33 0.000 80.645  €                 18.33 

3.209 Obtinerea avizului PSI 0.000  €                       -   0.000 0.000  €                       -   

3.210 Alte avize, acorduri si autorizatii 161.290  €                 36.65 38.710 200.000  €                 45.45 

TOTAL 3 . II 282.258 64.138 48.387 330.645 75.133

3.3.

3.301 Proiectare 10,674.235  €            2,425.52 2,561.816 13,236.051  €            3,007.65 

3.302 Verificarea tehnica a proiectarii 820.661  €               186.48 196.959 1,017.620  €               231.24 

TOTAL 3 . III 11,494.896 2,612.001 2,758.775 14,253.671 3,238.882

3.4.

3.400 Cheltuieli pentru conceperea documentatiilor pentru licitatii. 0.000  €                       -   0.000 0.000  €                       -   

3.401 Cheltuieli pentru multiplicarea documentatiilor 0.000  €                       -   0.000 0.000  €                       -   

3.402
Cheltuieli privind organizarea, cu coresponden\a, telegrafie,

telex, telefax.

0.000  €                       -   0.000 0.000  €                       -   

3.403 Onorariile participantilor la lucrarile comisiilor pentru licitatii. 0.000  €                       -   0.000 0.000  €                       -   

3.404 Anunturi publicitare. 0.000  €                       -   0.000 0.000  €                       -   

TOTAL 3 . IV 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

3.5. 

3.500 Unitatea de consultanta contractanta. 0.000  €                       -   0.000 0.000  €                       -   

3.501 Persoanele fizice atestate angajate cu contract. 0.000  €                       -   0.000 0.000  €                       -   

TOTAL 3 . V 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

3.6. 

Asistenta tehnica din partea proiectantului. 604.995  €               137.47 145.199 750.193  €               170.47 

Supraveghere prin diriginti de specialitate a executiei 8,138.854  €            1,849.40 1,953.325 10,092.179  €            2,293.26 

TOTAL 3 . VI 8,743.848 1,986.877 2,098.524 10,842.372 2,463.728

20,521.003 4,663.016 4,905.686 25,426.688 5,777.742

Intocmit,

Asocierea SC Kappa Architects & Engineers SRL- SC K-Box Construction Design SRL

Arh. Albu Iulian Alexandru

..............................................................................................

(semnatura autorizata)

Nr.               

crt.
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor  de cheltuieli

Valoare                                          

(fără TVA)

Valoare                                                   

(inclusiv TVA)

DEVIZ PE OBIECT NR. 1 -  CAPITOLUL 3                                                                                                   

CHELTUIELI PENTRU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII, PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

Cresterea Eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Craiova “ Lotul 2"

VARIANTA II,  BLOC U9   sc. 1 si 2   bvd. Dacia nr. 81

lei/EURO din data de 04.06.2013

Conform HGR. nr. 28 / 9 ianuarie 2008

III   Proiectare şi inginerie

IV    Organizarea procedurilor de achiziţie 

V    Consultanţă 

VI    Asistenţă tehnică

TOTAL OBIECT CAPITOL 3

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

I. Studii de teren

II. Taxe pentru obţ. de avize, acorduri şi autorizaţii



Titular Primaria Craiova

Denumire: Cresterea Eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Craiova 

Faza : DALI  ANEXA 1.2 

Proiect nr.: 84596 / 2013

Data : 03.07.2013

în lei/ EURO la cursul 4.4008

TVA

lei  euro  lei lei  euro 

1 2 3  €                   4.00 5 6  €                   7.00 

4.1.

4.1.1  Lucrari de reabilitare termica a anvelopei

4.1.102  Izolarea termica a partii opace a fatadelor; 185,270.994  €          42,099.39 44,465.039 229,736.033  €          52,203.24 

4.1.103
Inlocuirea tamplariei exterioare existente, inclusiv a celei aferente 

accesului in bloc, cu tamplarie termoizolanta (partea vitrata

34,773.379  €            7,901.60 8,345.611 43,118.989  €            9,797.99 

4.1.104
Inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tamplarie termoizolanta, 

inclusiv izolarea termica a parapetilor;
57,605.120  €          13,089.69 13,825.229 71,430.348  €          16,231.22 

4.1.105
Termo-hidro izolarea acoperisului tip terasa, respectiv izolarea termica a 

planseului peste ultimul nivel in cazul sarpantei 

86,371.631  €          19,626.35 20,729.192 107,100.823  €          24,336.67 

4.1.106
Izolarea termica a planseului peste subsol, in cazul in care prin 

proiectarea blocului sunt prevazute apartamente la parter.

29,924.169  €            6,799.71 7,181.801 37,105.970  €            8,431.64 

4.1.2  Lucrari de reabilitare a sistemului de incalzire

4.1.201

Repararea / refacerea instalatiei de distributie a agentului termic pentru 

incalzire si apa calda menajera din subsol / canal termic, inclusiv izolarea 

termica a conductelor de distributie, cuprinse intre punctul de racord si 

planseul peste subsol / canal termic al blocului;

37,223.557  €            8,458.36 8,933.654 46,157.211  €          10,488.37 

4.1.202
Montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare si a robinetelor de 

presiune diferentiala la baza coloanelor de incalzire;

11,278.798  €            2,562.90 2,706.912 13,985.710  €            3,177.99 

4.1.203
Repararea / inlocuirea cazanului si / sau arzatorului din centrala termica 

de bloc / scara, fara schimbarea tipului de combustibil.

0.000  €                       -   0.000 0.000  €                       -   

4.1.3 Categorii secundare de lucrari 

4.1.301 Activitati conexe 102,218.404  €          23,227.23 24,532.417 126,750.821  €          28,801.77 

4.1.302 Lucrari de reparatii 28,824.945  €            6,549.93 6,917.987 35,742.932  €            8,121.92 

TOTAL 4 . I.1 573,490.997 130,315.169 137,637.839 711,128.837 161,590.810

4.2.

4.200 Montaj utilaje tehnologice 0.000  €                       -   0.000 0.000  €                       -   

TOTAL 4 . II 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

4.3. Utilaje, echipam tehnologice şi funcţionale cu montaj 0.000  €                       -   0.000 0.000  €                       -   

4.4. Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0.000  €                       -   0.000 0.000  €                       -   

4.5. Dotări 0.000  €                       -   0.000 0.000  €                       -   

4.6. Active necorporale 0.000  €                       -   0.000 0.000  €                       -   

TOTAL 4 . III 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

573,490.997 130,315.169 137,637.839 711,128.837 161,590.810

Intocmit,

Asocierea SC Kappa Architects & Engineers SRL- SC K-Box Construction Design SRL

Arh. Albu Iulian Alexandru

..............................................................................................

(semnatura autorizata)

Nr.               

crt.
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor  de cheltuieli

Valoare                                          

(fără TVA)

Valoare                                                   

(inclusiv TVA)

DEVIZ PE OBIECT NR. 1 -  CAPITOLUL 4                                                                                                  

CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA CAP. 4

Cresterea Eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Craiova “ Lotul 2"

VARIANTA II,  BLOC U9   sc. 1 si 2   bvd. Dacia nr. 81

lei/EURO din data de 04.06.2013

Conform HGR. nr. 28 / 9 ianuarie 2008

II.   MONTAJ

III.   PROCURARE

 CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiţia de bază

TOTAL OBIECT CAPITOL 4

I.   CONSTRUCTII SI INSTALATII



Titular Primaria Craiova

Denumire:Cresterea Eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Craiova 

Faza : DALI  ANEXA 1.3 

Proiect nr.: 84596 / 2013

Data : 03.07.2013

în lei/ EURO la cursul 4.4008

TVA

lei  euro  lei lei  euro 

1 2 3  €                    4.00 5 6  €                    7.00 

5.1

5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii af. OS         1.50% 7,855.711  €             1,785.06 1,885.371 9,741.081  €             2,213.48 

TOTAL 5 . I.1 7,855.711 1,785.064 1,885.371 9,741.081 2,213.480

5.1.2 Lucrari conexe organizarii de santier

5.I.201 Lucrari conexe organizarii de santier

5.I.202 Autorizatia executiei provizorii a lucrarilor de OS

5.I.203 Taxe de amplasament

5.I.204 Avize ale Administratiei Domeniului Public

5.I.205 Cheltuieli legate de spargeri, inchirieri

5.I.206 Instalarea semnelor de circulatie

5.I.207 Intreruperea circulatiei

5.I.208 Contracte de asistenta cu Politia

5.I.209 Contracte de asistenta cu cu Renel

5.I.210 Contracte de asistenta cu unitati de salubritate

TOTAL 5 . I.2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

5.2

Comision B. I. 0.000  €                        -   0.000 0.000  €                        -   

Taxe pentru ISC 0.7% din C+M (cf Lege 10/1995)  0.50% 0.000  €                        -   0.000 0.000  €                        -   

Cota af. Control stat in amen. teritoriu , urbanism

etc.0.1% din C+M (cf Lege 453/2001)                  0.70%

0.000  €                        -   0.000 0.000  €                        -   

Casa Sociala a Constructorilor 0.5% din C+M (cf Lege

215/1997)                                                          0.10%

0.000  €                        -   0.000 0.000  €                        -   

Taxa circ auto cf. Hot. CGMB nr. 134/2004             0.50% 0.000  €                        -   0.000 0.000  €                        -   

Taxa depoz. Pamant,moloz to                               0 mii lei/ luna 0.000  €                        -   0.000 0.000  €                        -   

TOTAL 5 . II 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

5.3

5.III.01

Diverse si neprevazute (Cap.1.2+1.3; 2, 3, 4 ) inv. noi,

rep capitale,extinderi  5%

29,067.335  €             6,605.01 6,976.160 36,043.496  €             8,190.21 

5.III.02

Diverse si neprevazute (Cap.1.2+1.3; 2, 3, 4 )

consolidari, calamitati etc 20%

0.000  €                        -   0.000 0.000  €                        -   

TOTAL 5 . III 29,067.335 6,605.012 6,976.160 36,043.496 8,190.214

36,923.046 8,390.076 8,861.531 45,784.577 10,403.694

Intocmit,

Asocierea SC Kappa Architects & Engineers SRL- SC K-Box Construction Design SRL

Arh. Albu Iulian Alexandru

..............................................................................................

(semnatura autorizata)

DEVIZ PE OBIECT NR. 1 -  CAPITOLUL 5                                                                                                   

Conform HGR. nr. 28 / 9 ianuarie 2008

ALTE CHELTUIELI 

Cresterea Eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Craiova “ Lotul 2"

VARIANTA II,  BLOC U9   sc. 1 si 2   bvd. Dacia nr. 81

lei/EURO din data de 04.06.2013

TOTAL OBIECT CAPITOL 5

I. Organizare de şantier

II.  COMISIOANE, TAXE, COTE LEGALE SI COSTURI DE FINANTARE

III   CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE

Nr.               

crt.

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor  de cheltuieli

Valoare                                          

(fără TVA)

Valoare                                                   

(inclusiv TVA)

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli



Titular Primaria Craiova

Denumire:Cresterea Eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Craiova 

Faza : DALI

Proiect nr.: 84596 / 2013

Data : 03.07.2013

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Organizare de santier

2 A. Lucrări de reabilitare termică a anvelopei 

3 a)    izolarea termică a părţii opace a faţadelor;

4
b)    înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului

în bloc, cu tâmplărie termoizolantă (partea vitrată); tâmplăria trebuie dotată cu

dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlată a spaţiilor ocupate şi evitarea

apariţiei condensului pe elementele de anvelopă;

5 c)     închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă,

inclusiv izolarea  termică a parapeţilor;

6 d)    termo-hidroizolarea acoperisului tip terasa, respectiv izolarea termică a

planşeului peste ultimul nivel în cazul existentei şarpantei (hidroizolarea terasei nu

este eligibila fara termoizolarea acesteia);

7 e)    izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea

blocului sunt prevăzute apartamente la parter.

8 B.  Lucrări de reabilitare a sistemului de încălzire 

9 a)    repararea/ refacerea instalației de distribuție a agentului termic pentru

încălzire și apă caldă menajeră din subsol/ canal termic, inclusiv izolarea termică

a conductelor de distribuție, cuprinse între punctul de racord și planșeul peste

subsol/ canal termic al blocului /;

10 b)    montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare și a robinetelor de

presiune diferențială la baza coloanelor de încălzire;

11 Categorii secundare de lucrari 

12 a) activităţile conexe privind elementele nestructurale ale clădirii (lucrări de

demontare a instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa

blocului de locuinţe, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de

izolare termică – i.e. sistemele de ventilare a apartamentelor, sistemul de

colectare a apelor meteorice, etc.), respectiv 

13 b) lucrarile de reparaţii la faţada - parte opacă, la balcoane/logii şi/sau la

acoperisul tip terasa/şarpantă (elementele de construcţie care prezintă potenţial

pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe,

inclusiv refacerea în zonele de intervenţie),

14 Receptie

Intocmit,

Asocierea SC Kappa Architects & Engineers SRL- SC K-Box Construction Design SRL

Arh. Albu Iulian Alexandru

..............................................................................................

(semnatura autorizata)

LUNA 1 LUNA 2 LUNA 3

ANEXA 2

GRAFICUL GENERAL  de realizare a investitiei  PENTRU IMOBILUL

VARIANTA II,  BLOC U9   sc. 1 si 2   bvd. Dacia nr. 81

Nr. 

Crt.

Denumire lucrare

Durata de executie Lucrari -Etape Principale

ANUL 1



Titular Primaria Craiova

Denumire:Cresterea Eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Craiova 

Faza : DALI ANEXA 3

Proiect nr.: 84596 / 2013

Data : 03.07.2013

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Organizare de santier

2 A. Lucrări de reabilitare termică a anvelopei 

3 a)    izolarea termică a părţii opace a faţadelor; 30.878 30.878 30.878 30.878 30.878 30.878

4
b)    înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului

în bloc, cu tâmplărie termoizolantă (partea vitrată); tâmplăria trebuie dotată cu

dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlată a spaţiilor ocupate şi evitarea

apariţiei condensului pe elementele de anvelopă;
6.9547 6.9547 6.9547 6.9547 6.9547

5 c)     închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă,

inclusiv izolarea  termică a parapeţilor; 11.521 11.521 11.521 11.521 11.521

6 d)    termo-hidroizolarea acoperisului tip terasa, respectiv izolarea termică a

planşeului peste ultimul nivel în cazul existentei şarpantei (hidroizolarea terasei nu

este eligibila fara termoizolarea acesteia); 14.395 14.395 14.395 14.395 14.395 14.395

7 e)    izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea

blocului sunt prevăzute apartamente la parter. 4.9874 4.9874 4.9874 4.9874 4.9874 4.9874

8 B.  Lucrări de reabilitare a sistemului de încălzire 

9 a)    repararea/ refacerea instalației de distribuție a agentului termic pentru

încălzire și apă caldă menajeră din subsol/ canal termic, inclusiv izolarea termică

a conductelor de distribuție, cuprinse între punctul de racord și planșeul peste

subsol/ canal termic al blocului /; 5.3177 5.3177 5.3177 5.3177 5.3177 5.3177 5.3177

10 b)    montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare și a robinetelor de

presiune diferențială la baza coloanelor de încălzire; 2.2558 2.2558 2.2558 2.2558 2.2558

11 Categorii secundare de lucrari 

12 a) activităţile conexe privind elementele nestructurale ale clădirii (lucrări de

demontare a instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa

blocului de locuinţe, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de

izolare termică – i.e. sistemele de ventilare a apartamentelor, sistemul de

colectare a apelor meteorice, etc.), respectiv 11.358 11.358 11.358 11.358 11.358 11.358 11.358 11.358 11.358

13 b) lucrarile de reparaţii la faţada - parte opacă, la balcoane/logii şi/sau la

acoperisul tip terasa/şarpantă (elementele de construcţie care prezintă potenţial

pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe,

inclusiv refacerea în zonele de intervenţie), 4.1178 4.1178 4.1178 4.1178 4.1178 4.1178 4.1178

14 Receptie

Intocmit,

Asocierea SC Kappa Architects & Engineers SRL- SC K-Box Construction Design SRL

Arh. Albu Iulian Alexandru

..............................................................................................

(semnatura autorizata)

Valorile sunt exprimate in Mii Lei exclusiv TVA

LUNA 1

Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei PENTRU IMOBILUL

VARIANTA II,  BLOC U9   sc. 1 si 2   bvd. Dacia nr. 81

Nr. 

Crt.

Denumire lucrare

Esalonarea investitiei- total  C+M (MII LEI fara TVA) 

ANUL 1

LUNA 2 LUNA 3
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