
  

MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
 PROIECT 
 
 

                HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Sală 

multifuncţională şi corp de legătură cu şcoala” la Liceul „Matei Basarab” Craiova 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
18.12.2014; 
         Având în vedere raportul nr.179255/2014 întocmit de Direcţia Investiţii, Achiziţii 
şi Licitaţii  prin care se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul 
de investiţii „Sală multifuncţională şi corp de legătură cu şcoala” la Liceul „Matei 
Basarab” Craiova;   
 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  Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Sală 

multifuncţională şi corp de legătură cu şcoala” la Liceul „Matei Basarab” 
Craiova, varianta 1, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei(inclusiv TVA):             542.872  mii lei   

     din care construcţii+montaj (C+M) (inclusiv TVA):        458.800  mii lei  
  2. Durata de realizare:                                                     6 luni  

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

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

 
 
 

INIŢIATOR,   AVIZAT, 
PRIMAR,    SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 
 
 
 



  

Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii 
Serviciul Investiţii şi Achiziţii 
Nr.  179255 /08.12.2014                    Se aprobă, 
               Primar, 
              Lia Olguţa Vasilescu 
 
 
  
 

RAPORT 
 

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

„Sala multifunctionala si corp de legatura cu scoala” la Liceul Matei Basarab Craiova 
 
  

Amplasamentul: Romania, judetul Dolj, str, Vasile Alecsandri 113. Terenul se afla amplasat in 
intravilanul localitatii Craiova  si are o suprafata de 15747mp. 
 
Vecinatati: 
La vest proprietati particulare  
La nord  proprietati particulare 
La est proprietati particulare si accesul din str. Gilortului  
La sud  proprietati particulare 
 
Descrierea investiţiei  
Situaţia actuală 

Amplasamentul analizat, conform situarii in teritoriu, dispune de accese carosabile precum si 
pietonale din str. Gilortului  situata in partea de est . 
 
Situatia propusa: 
Prin acest proiect se propune o dezvoltare a activitatiilor din cadrul liceului , creerea unui spatiu 
pentru desfasurarea unor activitati multiple ale  liceului si o selectare a  elevilor in aceste 
activitati .  

1. Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse  
In aceasta situatie datorita faptului ca beneficiarul dispune de un capital limitat si 

organizarea existenta a incintei este facuta intr-un anumit mod se propune o interventie minima 
fara a se modifica traseele carosabile si pietonale pentru a se putea incadra in fondurile existente 
. 

 Scenariul recomandat de catre elaborator: 
Solutia recomandata din punct de vedere tehnico-economic este varianta  prin care se vor realiza 
sala multifunctionala si aleea de acces ca legatura dintre sala si liceu, obiective ce se vor construi 
din structura de lemn. 

2.  Descrierea constructiva, functionala si tehnologica, dupa caz. 
-Realizarea fundatiei din beton armat peste care se va construi structura de lemn a peretilor ce 
vor fi legati cu grinzi de lemn la deschiderea de 8.00m 
-Peste grinzi se va realiza acoperisul  de tip sarpanta cu invelitoarea din tabla imitatie tigla. 
Acesta sala va avea o legatura pietonala acoperita cu liceul existent realizata tot din structura de 
lemn, fara pereti doar cu acoperis sarpanta si invelitoarea din tabla imitatie tigla . 
 
A)    SALA MULTIFUNCTIONALA  
Arhitectura. 



  

Suprafata totala a terenului pe care se vor propune amenajarile este de cca 15747 mp . 
Accesul publicului este asigurat prin partea de est.   
Date tehnice : 
SUPRAFATA  TOTALA TERENULUI= 15747 MP 
SUPRAFATA CONSTRUITA propusa   = 196.00 MP  
SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA propusa   = 196.00 MP 
SUPRAFATA UTILA  propusa = 164.12 MP 
Compartimentarea salii va fi cu urmatoarele spatii : 
-Sala 130 loc. S=116.66 mp 
-scena  S=31.92 mp 
-vestiar baieti S=4.20 mp 
-vestiar fete  S= 4.20 mp 
-depozit S= 7.14 mp  
-terasa S= 18.40 mp 
 
B)   LEGATURA PIETONALA CU LICEUL  
Date tehnice : 
SUPRAFATA CONSTRUITA   = 47.20  MP 
SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA = 47.20 MP 
SUPRAFATA UTILA = 37.59.MP 
 
SUPRAFATA TOTALA CONSTRUITA PROPUSA = 243.20 MP 
SUPRAFATA TOTALA DESFASURATA  PROPUSA = 243.20 MP 
SUPRAFATA TOTALA UTILA PROPUSA = 201.71 MP 
 
Date tehnice ale investitiei. 

- Zona si amplasamentul. 
Obiectivul este amplasat in intravilanul municipiului Craiova ,str. Vasile Alecsandri 113  jud. 
Dolj. 

- Statutul juridic al terenului ce urmeaza sa fie ocupat: Terenul se afla in proprietatea 
MUNICIPIUL CRAIOVA pentru LICEUL MATEI BASARAB  

- Situatia ocuparilor definitive de teren: suprafata totala, reprezentand terenuri din 
intravilan/extravilan: Suprafata de 15747 mp  se afla in intravilanul municipiului 
Craiova  

- Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii, specifice 
domeniului de activitate, si variantele constructive de realizare ale investitiei, cu 
recomandarea variantei optime pentru aprobare. 

 
Investitia se poate realiza dupa urmatoarele variante: 
-VARIANTA 1 din structura de lemn si fundatii de beton armat cu legatura cu scoala  
-VARIANTA 2 din structura de lemn  si fundatii de beton armat fara legatura cu scoala  
In urma analizarii celor doua variante beneficiarul a ales varianta 1 . 
Varianta 1  
Se propune  realizarea urmatoarelor lucrari   :  
-Realizarea fundatiei din beton armat peste care se va construi structura de lemn a peretilor ce 
vor fi legati cu grinzi de lemn la deschiderea de 8.00m 
Peste grinzi se va realiza acoperisul  de tip sarpanta cu invelitoarea din tabla imitatie tigla. 
Acesta sala va avea o legatura pietonala acoperita cu liceul existent realizata tot din structura de 
lemn, fara pereti doar cu acoperis sarpanta si invelitoarea din tabla imitatie tigla . 
INSTALATII ELECTRICE – se vor  realiza prin racord la reteaua existenta in zona. 
INSTALATII TERMICE  - se vor realiza prin montarea a doua aparate de aer conditionat ( cu 
aer rece si cald ) de tip invertar . 
DRUMURI CAROSABILE. 
Solutia prezentata in proiect, referitoare la cai de acces, circulatii pietonale si carosabile, nu 
implica mari schimbari fiind in incinta scolii . 
ALEI PIETONALE. 



  

 Acces pietonal catre sala multifunctionala  se va realiza prin legatura nou construita cu liceul 
sau exterior prin aleile pietonale existente . 
SPATII VERZI 
La acest capitol se va cauta a se pastra cat este posibil tot fondul existent verde ,.Astfel in spatiile nou 
create se va nivela terenul si se va planta gazon. Acolo unde se impune pentru infrumusetarea spatiului 
se vor planta arbusti si copaci dupa caz . 
                 
 În concluzie 
 
 În conformitate cu art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
art.36 alin.2 lit.b), alin.4 lit.d), coroborat cu art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi H.G. nr. 
28/09.01.2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice 
aferente investiţiilor publice, 
 Propunem spre aprobare studiul de fezabilitate la obiectivul de investitie „Sala 
multifunctionala si corp de legatura cu scoala” la Liceul Matei Basarab Craiova, varianta 1 cu 
următorii indicatori tehnico-economici: 
 
           Valoarea totală a investiţiei  (inclusiv TVA):   542.872 mii lei 
 Din care C+M (inclusiv TVA)             458.800 mii lei    
 Durata de realizare:                                           6 luni   

 
  
 
     
           Director executiv,                                                                                 Întocmit, 
                 Maria Nuţă                                                                               insp. Laura Georgescu 
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2014            EXEMPLAR NR.                             PROIECT NR.28B/2014 
 



Proiectant:BIROU ARH. NIVA  -str. UNIRII 41            
Investitia : SALA MULTIFUNCTIONALA SI CORP DE LEGATURA 
CU SCOALA  
Beneficiar:       MUNICIPIUL CRAIOVA pentru LICEUL MATEI BASARAB 
prin director BLAGU MATILDA  
Adresa :  STR. VASILE ALCSANDRI 113 –CRAIOVA    
Faza :SF 
 
 
DATE GENERALE 
Date generale. 
1. Denumirea obiectivului de investitii. 
„SALA MULTIFUNCTIONALA SI CORP DE LEGATURA CU 
SCOALA ‘ 
2. Amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul). 
Romania, judetul Dolj, str, Vasile Alecsandri 113  . Terenul se afla amplasat in 
intravilanul localitatii Craiova   si are o suprafata de 15747mp. 
 
3. Titularul investitiei. 
MUNICIPIUL CRAIOVA  
 
4. Beneficiarul investitiei. 
 LICEUL MATEI BASARAB prin director BLAGU MATILDA  
 
5. Elaboratorul studiului. 
BIA ,,NIVA’’-Craiova – str. Unirii 41 
 
Informatii generale privind proiectul. 
 
1. Situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea 

proiectului. 
Amplasamentul studiat se afla in intravilanul Municipiunlui Craiova  in incinta liceului 
Matei Basarab . 
Vecinatati. 
La vest proprietati particulare  
La nord  proprietati particulare 
La est proprietati particulare si accesul din str. Gilortului  
La sud  proprietati particulare 
Cai de comunicatie. 
Amplasamentul analizat, conform situarii in teritoriu, dispune de accese carosabile 
precum si pietonale din str. Gilortului  situata in partea de est . 
 

- Prin tema de proiectare de comun acord cu Liceul Matei Basarab prin director 
Blagu Matilda  se propune  : 



- Construirea unei Sali multifunctuionale si a unei legaturi pietonale cu liceul 
existent 

2. Descrierea investitiei. 
 

a) Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investitii pe 
termen lung (in cazul in care au fost elaborate in prealabil) privind situatia 
actuala, necesitatea si oportunitatea  promovarii investitiei, precum si scenariul 
tehnico-economic selectat. 

Proiectantul nu dispune de Studiul de Prefezabilitate si nici nu a elaborat in prealabil 
acest studiu. 
 
Fundamentarea necesitatii si oportunitatii. 
 
.Prin acest proiect se propune o dezvoltare a activitatiilor din cadrul liceului , creerea unui 
spatiu pentru desfasurarea unor activitati multiple ale  liceului si o selectare a  elevilor in 
aceste activitati . . 
 

b) Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi 
atinse (in cazul in care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un 
studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investitii pe termen lung). 

In aceasta situatie datorita faptului ca beneficiarul dispune de un capital limitat  si 
organizarea existenta a incintei este facuta intr-un anumit mod se propune o 
interventie minima fara a se modifica traseele carosabile si pietonale pentru a se putea 
incadra in fondurile existente . 

 
- Scenariul recomandat de catre elaborator: 

Solutia recomandata din punct de vedere tehnico-economic este varianta  prin care se vor 
realiza sala multifunctionala si aleea de acces ca legatura dintre sala si liceu, obiective ce 
se vor construi din structura de lemn  . 
 
 
 

c)  Descrierea constructiva, functionala si tehnologica, dupa caz. 
Studiul de fezabilitate s-a intocmit pe baza Temei de proiectare . 
 
In Tema de proiectare sunt propuse urmatoarele lucrari : 
-Realizarea fundatiei din beton armat peste care se va construi structura de lemn a 
peretilor ce vor fi legati cu grinzi de lemn la deschiderea de 8.00m, 
Peste grinzi se va realiza acoperisul  de tip sarpanta cu invelitoarea din tabla imitatie tigla 
.Acesta sala va avea o legatura pietonala acoperita cu liceul existent realizata tot din 
structura de lemn ,fara pereti doar cu acoperis sarpanta si invelitoarea din tabla imitatie 
tigla . 
 
 
 
 



 
 
 
A)    SALA MULTIFUNCTIONALA  
Arhitectura. 
Suprafata totala a terenului pe care se vor propune amenajarile este de cca 15747 mp . 
Accesul publicului este asigurat prin partea de est.   
Date tehnice : 
SUPRAFATA  TOTALA TERENULUI= 15747 MP 
SUPRAFATA CONSTRUITA propusa   = 196.00 MP  
SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA propusa   = 196.00 MP 
SUPRAFATA UTILA  propusa = 164.12 MP 
Compartimentarea salii va fi cu urmatoarele spatii : 
-Sala 130 loc. S=116.66 mp 
-scena  S=31.92 mp 
-vestiar baieti S=4.20 mp 
-vestiar fete  S= 4.20 mp 
-depozit S= 7.14 mp  
-terasa S= 18.40 mp 
 
B)   LEGATURA PIETONALA CU LICEUL  
 
 
Date tehnice : 
SUPRAFATA CONSTRUITA   = 47.20  MP 
SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA = 47.20 MP 
SUPRAFATA UTILA = 37.59.MP 
 
SUPRAFATA TOTALA CONSTRUITA PROPUSA = 243.20 MP 
SUPRAFATA TOTALA DESFASURATA  PROPUSA = 243.20 MP 
SUPRAFATA TOTALAUTILA PROPUSA = 201.71 MP 
3. Date tehnice ale investitiei. 

a) Zona si amplasamentul. 
Obiectivul este amplasat in intravilanul municipiului Craiova ,str. Vasile Alecsandri 113  
jud. Dolj. 
 

b) Statutul juridic al terenului ce urmeaza sa fie ocupat. 
Terenul se afla in proprietatea MUNICIPIUL CRAIOVA pentru LICEUL 
MATEI BASARAB prin director BLAGU MATILDA  
 

c) Situatia ocuparilor definitive de teren: suprafata totala, reprezentand terenuri din 
intravilan/extravilan. 

Suprafata de 15747 mp  se afla in intravilanul municipiului Craiova 
 
 
 



 
 

d) Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii, 
specifice domeniului de activitate, si variantele constructive de realizare ale 
investitiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare. 

Investitia se poate realiza dupa urmatoarele variante: 
-VARIANTA 1 din structura de lemn si fundatii de beton armat cu legatura cu scoala  
-VARIANTA 2 din structura de lemn  si fundatii de beton armat fara legatura cu scoala  
In urma analizarii celor doua variante beneficiarul a ales variavnta 1 . 
Varianta 1  
Se propune  realizarea urmatoarelor lucrari   :  
-Realizarea fundatiei din beton armat peste care se va construi structura de lemn a 
peretilor ce vor fi legati cu grinzi de lemn la deschiderea de 8.00m, 
Peste grinzi se va realiza acoperisul  de tip sarpanta cu invelitoarea din tabla imitatie tigla 
.Acesta sala va avea o legatura pietonala acoperita cu liceul existent realizata tot din 
structura de lemn ,fara pereti doar cu acoperis sarpanta si invelitoarea din tabla imitatie 
tigla . 
INSTALATII ELECTRICE – se vor  realiza prin racord la reteaua existenta in zona . 
INSTALATII TERMICE  - se vor realiza prin montarea a doua aparate de aer 
conditionat ( cu aer rece si cald ) de tip invertar . 
DRUMURI CAROSABILE. 
Solutia prezentata in proiect, referitoare la cai de acces, circulatii pietonale si carosabile, 
nu implica mari schimbari fiind in incinta scolii . 
ALEI PIETONALE. 
 Acces pietonal catre sala multifunctionala  se va realiza prin legatura nou construita cu 
liceul sau exterior prin aleile pietonale existente . 
SPATII VERZI 
La acest capitol se va cauta a se pastra cat este posibil tot fondul existent verde ,.Astfel in 
spatiile nou create se va nivela terenul si se va planta gazon .Acolo unde se impune 
pentru infrumusetarea spatiului se vor planta arbusti si copaci dupa caz . 

e) Concluziile evaluarii impactului asupra mediului. 
Nu este cazul. 
 
4. Durata de realizare si etapele principale.. 
5. Se estimeaza o durata de realizare de aproximativ 6 luni 
 
Costurile estimative ale investitiei. 
1. Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general. 
Acest capitol este detaliat in anexa. 
 
Principalii indicatori tehnico economici ai investitiei. 
1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (lei) (1 euro =4.414lei). 

- 1 euro = 4.414 lei in data 30.09.2014curs BNR. 
- Valoarea totala a investitiei –542872 / 122988.67 euro 

      -    Constructii montaj (C+M) –458800 lei 
2. Esalonarea investitiei (INV/C+M).fara TVA 



- Anul I   –437.800lei/ 370000 lei. 
 
3. Durata de realizare (luni). 
Se estimeaza o durata de realizare de aproximativ6 luni. 
 
4. Capacitati (in unitati fizice si valorice). 
Nu este cazul. 
 Se  vor respecta prevederile din LEGEA 307/12.06.2006 privind apararea 
impotriva incendiilor, din HGR 1739/06.12.2006 si din Normativul P-118/1999 
privind siguranta la foc   
 
Pe durata executarii lucrarilor de construire se vor respecta urmatoarele : 
- Legea 90/1996 prvind protectia muncii 
- Norme generale de protectia muncii 
- Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993- privind protectia si igiena muncii in 

constructii –ed.1995 
- Ord. MMPS 235 /1995 privind normele specifice de securitatea muncii la 

inaltime  
- Ord. MMPS 255/1995 normativ cadru privind acordarea echipamentului de 

protectie individuala 
- Normativele generale de prevenire si stingerea incendiilor aprobate prin 

Ordinul MI nr. 163/28.02.2007 
- Ord. MLPAT 20N /11.07.1994-Normativ C300-1994  

                                                            
                                                           intocmit , 
                                                             Arh. NICOLAU VALERIU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEVIZUL GENERAL 
Privind cheltuielile necesare realizarii  SALA MULTIFUNCTIONALA si CORP 
DE LEGATURA CU SCOALA  
In lei /euro la cursul 4.41lei /euro din data de  30.09.2014 
 
nrcrt Val.(fara TVA) TVA Val(cu TVA) 
 

Denumirea cap.si subcap de 
cheluieli     lei  euro    lei    lei   euro 

1 2 3 4 5 6 7 
CAPITOLUL 1 
Cheltuieli pentru optinerea si amenajarea terenului 
1.1 Obtinerea terenului -     
1.2 Amenajarea terenului -     
1.3 Amenajari pt.protectia mediului -     
TOTAL CAPITOL 1 -     
CAPITOLUL 2 
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 
TOTAL CAPITOL2 -     
CAPITOLUL 3 
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 
3.1 Studii de teren -     
3.2 Taxe pt. 

avize,acorduri,autorizatii 
800 181.24 192 992 224.73 

3.3 Proiectare si inginerie 
SF 
CU+DTAC+PT 

 
10000 
9500 

 
2265.51 
2152.24 

 
2400 
2280 

 
12400 
11780 

 
2809.23 
2671.20 

3.4 Organizarea procedurilor de 
achizitii 

     

3.5 Consultanta       
3.6 Asistenta tehnica 3000 679.65 720 3720 842.77 
TOTAL CAPITOL 3 23300 5278.64 5592 28892 6547.93 
CAPITOLUL 4 
Cheltuieli pentru investitia de baza 
4.1 Constructiisi instalatii-sala 

+legatura cu scoala   
362000 82011.78 86880 448880 101694.60 

4.2 Montaj utilaje tehnologice      
4.3 Utilaje ,echipamente tehnologice 

si functionale cu montaj 
8000 1812.41 1920 9920 2247.40 

4.4 Utilaje fara montaj si 
echipamente de transport 

     

4.5 Dotari  35000 7929.31 8400 43400 9832.35 
4.6 Active necorporale      
TOTAL CAPITOL 4 405000 91753.50 97200 502200 113774. 35 

CAPITOLUL 5 
Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de santier      



 5.1.1Lucrari de constructii      
 5.1.2 Cheltuieli conexe       
5.2 Comisioane,cote,taxe,costul 

creditului 
     

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 9500 2152.24 2280 11780 2668.78 

TOTAL CAPITOL 5 9500 2152.24 2280 11780 2668.78 
CAPITOLUL 6 
Cheltuieli pentru probe tehnologice , teste si predare la beneficiar  
6.1 Pregatirea personalului de 

exploatare 
     

6.2 Probe tehnologice si teste      
TOTAL CAPITOL 6      
TOTAL GENERAL 437800 99184.38 105072 542872 122988.67 
Din care C+M 370000 91753.50 97200 458800 103942.00 
  
 
 
                                                                       Intocmit , 
       
                                                                Arh.NICOLAU VALERIU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           BIROU ARH .NIVA 
CIF 24231428 

CRAIOVA 
MOBIL 0744392651 

 
INVESTITIE : SALA MULTIFUNCTIONALA si 
CORP DE LEGATURA CU SCOALA  
 
FAZA : SF 
PROIECT NR. 28B/2014 
BENEFICIAR :MUNICIPIUL CRAIOVA pentru LICEUL MATEI 
BASARAB prin director BLAGU MATILDA  
ADRESA : STR. VASILE ALCSANDRI 113 –CRAIOVA    
 
 
 
 
 
 
LISTA UTILAJE TEHNOLOGICE CU MONTAJ  
 
1.APARAT AER CONDITONAT DUAL AERES 55XC8 INVERTER 2X12000 BTU/N 
PRET APARAT 4000LEI X2=8000 LEI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                           BIROU ARH .NIVA 

CIF 24231428 
CRAIOVA 

MOBIL 0744392651 
 
INVESTITIE : SALA MULTIFUNCTIONALA si 
CORP DE LEGATURA CU SCOALA  
 
FAZA : SF 
PROIECT NR. 28B/2014 
BENEFICIAR :MUNICIPIUL CRAIOVA pentru LICEUL MATEI 
BASARAB prin director BLAGU MATILDA  
ADRESA : STR. VASILE ALCSANDRI 113 –CRAIOVA    
 
 
 
 
 
 
LISTA DOTARI (MOBILIER)  
 
1.SCAUN TAPISAT PENTRU SALI DE SPECTACOL  
130 BUCATI X269.23= 35000LEI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DEVIZUL PE OBIECT 

 obiectului SALA MULTIFUNCTIONALA SI CORP DE LEGATURA CU 
SCOALA  –CONSTRUCTII  
 
In lei/ euro la cursul 4.41 lei /euro  din data de  30.09.2014  
Nr
crt 

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cuTVA) 

 

 Denumirea capitolelor si subcapitoleor 
de cheltuieli 

lei euro lei lei euro 
1 2 3 4 5 6 7 
I-     LUCRARI DE CONSTRUCTII 
1 Terasamente      

343750 77873.46 82500 426250 77947.84 
     

2 Constructii :rezistenta (fundatii 
,structura de rezistenta si 
arhitectura-sala +corp de legatura       

 TOTAL   I 343750 77873.46 82500 426250 77947.84 
 
II - MONTAJ 
 Montaj utilaje si echipamente 

tehnologice 
     

TOTAL II 
III - PROCURARE 
 Utilaje si ehipamente tehnologice      
 Utilaje si echipamente de transport      
 Dotari 35.000 7929.31 8400 43400 9832.35 
TOTAL III                                                 35.000            7929.31           8400             43400         9832.35 
TOTAL ( I+II+III) 378750 85802.77 90900 469650 87780.19 
 
                                                                                 Intocmit , 
                                                                                 Arh. NICOLAU VALERIU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEVIZUL PE OBIECT 
 obiectului SALA MULTIFUNCTIONALA SI CORP DE LEGATURA CU 
SCOALA   –INSTALATII ELECTRICE  
 
In lei/ euro la cursul 4.41 lei /euro  din data de  30.09.2014 
Nr
crt 

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cuTVA) 

 

 Denumirea capitolelor si subcapitoleor 
de cheltuieli 

lei euro lei lei euro 
1 2 3 4 5 6 7 
I-     LUCRARI DE CONSTRUCTII 
1 Terasamente      

18250 4138.32 3420 21670 4913.83 
     

2 Instalatii electrice  

     
 TOTAL   I 18250 4138.32 3420 21670 4913.83 
 
II - MONTAJ 
 Montaj utilaje si echipamente 

tehnologice 
8000 1812.41 1920 9920 2247.40 

TOTAL II                                                      8000          1812.41            1920             9920            2247.40 
III - PROCURARE 
 Utilaje si ehipamente tehnologice      
 Utilaje si echipamente de transport      
 Dotari      
TOTAL III                                                 
TOTAL ( I+II+III) 26250 5950.73 5340 31590 7161.23 
 
 
 
                                                                               Arh. NICOLAU VALERIU 
 











 1

 OBIECT: SALA MULTIFUNCTIONALA 
                                                                                              Mun. Craiova, Jud. DOLJ  

BENEFICIAR: LICEUL MATEI BASARAB 
                                             Faza: S.F. 
        Pr. Nr. 28B/2014             

MEMORIU TEHNIC 
STRUCTURA 

 
 

1. PREZENTARE GENERALĂ: 
 

1.1. Prezentul proiect s-a întocmit pe baza solicitării beneficiarului: LICEUL MATEI BASARAB prin 
director BLAGU MATILDA,  in conformitate cu legile în vigoare, in vederea obtinerii autorizatiei de 
constructie. 

1.2. Obiectul prezentului proiect este:  
SALA MULTIFUNCTIONALA 

1.3. Amplasamentul: 
Str. Vasile Alecsandri, nr. 113, mun. Craiova, jud. Dolj. 

1.4. Regimul de înalţime al construcţiei este: 
Parter 

1.5. Sef proiect: 
Arh. dipl. Nicolau Valeriu 

1.6. Proiectantul dă curs solicitării beneficiarului şi planurilor arhitecturale, privind alegerea 
amplasamentului şi regimului de construcţie, adoptă o soluţie, in conformitate cu prevederile 
normativelor si legilor in vigoare, care să conducă la respectarea solicitărilor beneficiarului cu costuri 
minime. 

 
2. DIMENSIONAREA STRUCTURII DE REZISTENTA: 

2.1. Structura de rezistenta a cladirii a fost calculata atât la stările limită ultime de rezistenţă şi stabilitate cât 
şi la cele ale exploatării normale. Grupările de încărcări s-au alcatuit in conformitate cu STAS 10101/0A 
– Acţiuni în construcţii.  

2.2.   Grupari de incarcari luate in calcul : 
 2.2.1. Permanente de calcul + incărcări utile de calcul (inclusiv zăpada). 
 2.2.2. Permanente reduse + utile reduse + seism. 
2.3.   Stasuri si normative folosite : 
 2.3.1. STAS 10107/0-92 – calculul elementelor din beton; 
 2.3.2. STAS 10101/2A1-97 – încărcări datorate procesului de exploatare; 
 2.3.3. CR 1-1-3-2005 – încărcări date de zapadă; 
 2.3.4. CR 0-2012 – Principii generale de verificare a sigurantei constructiilor, 
 2.3.5. Normativ P100-2013 – pentru proiectarea antiseismica a clădirii. 

2.3.6. NP 112-04/2012– privinda proiectarea si executarea lucrarilor de fundatii directe la 
constructii. 
2.3.7. Normativ P7-1992 – privind proiectarea si executia constructiilor fundate in pamanturi 
sensibile la umezire. 
2.3.8. Literatura speciala aparuta in perioada 1977-2006. 
 
3.  SISTEM  CONSTRUCTIV  PROIECTAT: 
 

3.1. Structura de rezistenţă a cladirii va fi:  
3.1.1. infrastructura : fundaţie continuă din beton armat, C6/20 prevazuta la partea superioara a 

elevatiei cu centuri din beton armat C16/20.  



 2

3.1.2. suprastructura : structura de lemn, popi de lemn, contravantuiri in peretii, planseu pe grinzi 
de lemn. 

 
3.2. Clasa de importanţă :   IV, conform P100/ 2013. 
3.3. Categoria de importanţă :  D, conform HGR 766/97. 
3.4. Zona seismica:    D, conform P100/ 2013. 
 3.4.1. Gradul de intensitate seismica : VIII (pe scara M.K.S.) 

3.4.2. Acceleratie gravitationala: ag=0,20 
3.4.3. Perioada de colt:  Tc=1 s 

3.4. Adancimea de inghet:   h=85cm. 
 
3.5. Fundaţiile:  

Fundaţiile au fost dimensionate, în conformitate cu NP 112-04/2005 (privind proiectarea şi 
executarea lucrărilor de fundatii directe la construcţii), pentru presiunea efectivă de Pef=143kN/mp pentru 
B=0,5 m si hf=0.9m (fata de CTA), pentru gruparea de sarcini fundamentale. 

Fundaţiile se vor executa continuu şi sunt prevazute cu centuri la partea superioară a elevaţiei. 
Ultimii 20 cm de sapatura se vor executa in ziua turnarii betonului in fundatii. 
In cazul in care pamantul este afectat de precipitatii, stratul de pamant udat se va indeparta imediat 

inainte de turnarea betonului. 
Fundaţiile exterioare au adancimea de fundare hf = 1.0 m (fata de CTA) şi laţimea fundaţiei de 

B=0,50 m, iar fundaţiile interioare au adancimea de fundare hf = 0,6 m (fata de CTA) şi laţimea fundaţiei de 
B=0,60 m.  

Adâncimea de fundare a constructiei este cuprinsa intre – 1,45 m si -1,05m (fata de cota ±0.00), 
corespunzătoare cotelor de fundare. 

Cota ±0.00 corespunde nivelului superior al pardoselii finite a parterului.  
 
 

3.6. Zidaria:   
Peretii sunt portanti si sunt realizati din popi 15x15 si contravantuiri 15x15 placati de o parte si de alta 

cu panouri tip OSB de 15 mm, grosime. In pereti se va prevede o termoizolatia din vata minerala, iar partea 
exterioara se va placa cu polistiren expandat de 10 cm, grosime. 

 
3.7. Planseul:  

Planşeul se va realiza din grinzi de lemn,  pe grinzi este asezata pardoseala realizata din panouri tip 
OSB. In planseu se va prevede de asemenea termoizolatie din vata minerala. 
 
3.8. Acoperişul:  

Acoperişul se va realiza tip şarpantă pe scaune, din lemn ecarisat de raşinoase, iar învelitoarea din 
sindrila. 

Tot materialul lemnos pus in opera va fi ignifugat. 
 
 
4. INSTRUCTIUNI TEHNICE 
 

4.1. Se interzice unităţii de construcţii – montaj să efectueze modificări la soluţiile tehnice din proiectul de 
execuţie care ar putea să afecteze rezistenţa, stabilitatea sau siguranţa în exploatare, fără a se obţine 
în prealabil acordul proiectantului. 

4.2. În execuţie se admit numai materiale, instalaţii şi echipamente care sunt agrementate tehnic în ţara 
noastră şi sunt însotite de certificate de calitate. 
 
5. MASURI DE PROTECTIA MUNCII : 
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5.1. La executarea lucrărilor de construcţii se vor respecta normele de tehnica securităţii muncii, conform 
cu prevederile din Normativul Republican de Protecţia Muncii împreună cu modificarile dispuse de 
ordinele 39 si 10/97 precum si a tuturor dispozitivelor in vigoare specifice activitatii de constructii la 
data executarii lucrarii. 

5.2. Atenţie deosebita se va acorda lucrului cu utilajele de excavat sau de ridicat, in vecinatatea liniilor 
electrice precum si eventualelor cabluri sau conducte descoperite in momentul efectuarii excavatiilor. 
In acest ultim caz pentru identificarea lucrarilor descoperite în timpul săpării se va opri activitatea şi se 
va chema proiectantul la punctul de lucru. 
 
6. IN ATENTIA BENEFICIARULUI 
 

6.1. Prezenta documentaţie nu ţine loc de autorizaţie de construcţie.  
6.2. Începerea lucrărilor înainte de obţinerea autorizaţiei de construcţie atrage dupa sine sancţiuni 

prevăzute prin lege. 
 

 
 

 
Intocmit: 

  Ing. BARBU GHEORGHITA 


















	01
	02
	Instalatii 1
	Instalatii 2
	Instalatii 3
	Instalatii 4
	Memoriu_tehnic A4
	R01 - plan fundatii (A2 - 420x800)
	R02 - detalii fundatii (A3)
	R03 - detalii fundatii (A3)
	R04 - detalii fundatii (A3)
	SALA MULTIFUNCTIONALA- fatade si sectiune
	SALA MULTIFUNCTIONALA-fatade
	SALA MULTIFUNCTIONALA-plan invelitoare
	SALA MULTIFUNCTIONALA-plan parter

