
  

MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
 PROIECT 

                HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind aprobarea Expertizei tehnice şi a  Documentaţiei de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Sistem de încălzire 
locală clădire şcoală P+1 corp C, str.Împăratul Traian, nr.39” – Liceul 

Charles Laugier 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de  
26.02.2015; 

Având în vedere raportul nr.25573/2015 întocmit de Direcţia Investiţii, Achiziţii şi 
Licitaţii prin care se propune aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare 
a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Sistem de încălzire locală 
clădire şcoală P+1 corp C, str.Împăratul Traian, nr.39”– Liceul Charles Laugier – 
opţiunea 2. 

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 intervenţii; 
  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 Expertiza tehnică şi  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de 
intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Sistem de încălzire locală clădire 
şcoală P+1 corp C, str.Împăratul Traian, nr.39”– Liceul Charles Laugier – 
opţiunea 2 – având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)        301.000 lei         

               din care construcţii montaj (C+M)                                  157.088 lei  
  2. Utilaj cu montaj                                                                65.720 lei 
  3. Capacitate punct termic                                                    120 Kw 

            4. Durata de realizare:                                                           5 luni 
    prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac 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 

Direcția Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii 

Serviciul Investiţii şi Achiziţii 

Nr. 25573 /13 / 02/2015                                                                 Se aprobă, 

                                                                                                                          Primar, 

                                                                                                                Lia Olguţa Vasilescu 

 

RAPORT 

Pentru adoptarea unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Craiova privind 
aprobarea expertizei tehnice si documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru 

obiectivul de investiţii  

„SISTEM DE ÎNCĂLZIRE LOCALĂ CLĂDIRE ȘCOALĂ P+1 CORP C str. Împăratul 
Traian, nr. 39” – Liceul Charles Laugier 

 

Amplasamentul: România, județul Dolj, Craiova str. Împăratul Traian, nr. 39. 

Descrierea investiției  

Situația actuală 

LICEUL “CHARLES LAUGIER”, la adresa Str. Împăratul Traian, nr.39, Craiova, 
cuprinde următoarele corpuri de clădiri dotate cu instalaţii de încălzire racordate la Centrala 
Termica din incinta unității de învăţământ: 

-corp scoală A =391.025 W. 

-corp scoală B = 77.278W. 

-corp scoală C =169.642 W. 

-anexe = 85.000 W. 

-cantina si spălătorie = 67.103 W 

Centrala Termica actuala pentru încălzire este amplasata într-o construcție anexa si are o 
suprafața utila de 42 m2. Cazanele care echipează centrala termica au arzătoare pe gaze naturale. 

Soluţia de racordare la instalația de gaze este cu branșament de gaze propriu din strada 
13 Septembrie, instalație de utilizare exterioara si interioara pe joasa presiune. 

Căldura este transportata la clădiri prin rețele termice de incinta. 

Instalațiile interioare de încălzire aferente corpurilor de clădiri din incinta Liceului sunt realizate 
in sistem ramificat cu distribuție inferioara sau superioara ; corpurile de încălzire sunt din fonta 
sau otel. 

Centrala termica este de construcție relativ recentă - anul 2008 - și este în stare buna din 
punct de vedere tehnic. 

Exploatarea instalațiilor termice se face in prezent de către Liceu. 

Starea instalațiile termice interioare-din clădirea –corp C. 

Instalația de încălzire a clădirii studiate- corp C- este realizata in anul 1974 (cu durata de 
exploatare de 40 ani). Instalația de încălzire este cu distribuție mixta, returul perimetral la parter 



  

iar turul perimetral in pod, pozata aparent si este realizata din conducte de otel având coloanele 
si legăturile la corpurile de încălzire pozate aparent pe ziduri.  

Corpurile de încălzire sunt din fonta pozate aparent pe pereți. De la punerea in funcţiune a 
instalației de încălzire pana in prezent nu s-au executat operații de decolmatare si curățire a 
acestora iar suprafața de căldura utilizata a scăzut-ca urmare a scoaterii din funcţiune a unor 
corpuri defecte, transferul termic spre mediu fiind redus datorita depunerilor de piatra pe 
interior si straturilor groase succesive de vopsea de pe exterior. Robinet ii de închidere si reglare 
ai corpurilor de încălzire in marea majoritate nu mai funcționează. 

Conductele de distribuție au scăpări de fluid având multe suduri efectuate pentru remedierea la 
intervenții datorita fisurilor si găurilor provocate de coroziunea de la interiorul conductelor si 
din exterior-datorata duratei mari de exploatare si utilizării apei de încărcare fără a fi dedurizata.  

Conductele de tur amplasate in podul clădirii sunt neizolate termic iar acoperișul de tip șarpanta 
din lemn nu este de asemeni termoizolat fapt ce duce la deteriorarea acestor conducte la o 
eventuala întrerupere a furnizării căldurii pe o perioada mai mare- in anotimpul rece -datorita 
înghețului. 

CONCLUZII: 

Din cele descrise mai sus rezulta ca pentru rețelele termice de alimentare cu căldura a corpului 
de clădire C si instalațiile interioare de încălzire nu sunt îndeplinite cerințele esențiale conform 
reglementarilor in vigoare: 

A. rezistenta mecanica si stabilitate 

C. igiena, sănătate si mediu.  

D. siguranța in exploatare 

F. economie de energie si izolare termica, 

Din cele expuse rezulta starea necorespunzătoare - in neconcordanta cu cerințele de 
calitate conform Legii 10/1995, normativul I13, etc.  

 

Situația propusă 

Ținând cont de creșterea continuă a costurilor la combustibili si energie, se impune 
utilizarea resurselor (gaze naturale si apa), cu randamente si eficientă maximă la nivelul 
tehnologiei actuale, scăderea poluării atmosferei prin creșterea randamentelor de exploatare si 
micșorarea însemnata a consumului de combustibil la sursa termica si nu in ultimul rând a 
scăderii semnificative a costurilor de operare-exploatare si cu combustibilul cumpărat. 

In consecința se impune reabilitarea si îmbunătățirea pe ansamblu a sistemului de 
alimentare cu căldura al corpului de clădire C, cu efecte materializate prin: reducerea 
consumurilor energetice, creșterea siguranței in exploatare, asigurarea igienei si sănătății 
oamenilor, protecția mediului. 

Au fost prezentate două variante de măsuri de intervenție: 

Opțiunea 1 

Racordarea la sistemul termic centralizat de alimentare cu căldura al municipiului Craiova: 

Deoarece in zona studiata nu exista rețele termice secundare si nici rețele termice primare de 
energie termica produsa centralizat, varianta nu este fezabila implicând costuri foarte mari 
pentru realizarea unuia din cele doua racorduri cauzate de lungimea mare a acestor racorduri, 
raportate la sarcina termica necesara de 120 Kw* pentru încălzirea acestei clădiri. 

Opțiunea 2 



  

Realizarea unei centrale termice proprii pe gaze naturale cu cazane in condensație si randament 
de 98 % raportat la puterea termica superioara (Hs) respective de 109 % raportat la puterea 
termica inferioara (Hi); 

Realizarea unui branșament de gaze naturale propriu din strada 13 Septembrie (conform 
reglementarilor ANRE), a instalației de utilizare gaze exterioara (in incinta proprie si interioara 
in sala CT. 

Racordarea la instalația de apa rece existenta in clădire si la sistemul de canalizare, existent de 
asemeni la clădire. 

Racordarea la tabloul electric general existent in clădire. 

Evacuarea gazelor arse prin cos de fum comun, deasupra nivelului acoperișului.  

Realizarea unei noi instalaţii de încălzire cu conducte de otel, cu distribuție mixta-
inferioara si superioara, cu corpuri de încălzire din otel tip panou, racordata la centrala termica 
proprie.  

Înlocuirea instalației de încălzire se impune si datorita scăderii puterii termice necesara pentru 
încălzire care se reduce de la puterea de 169,6 Kw, in situația actuala la 120 Kw, datorita 
termoizolării clădirii, cu consecințe in diminuarea costurilor in exploatare. 

Recomandarea expertului asupra soluției optime din punct de vedere tehnic şi economic, 
de dezvoltare în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții. 

Expertul recomanda opțiunea 2: 

 

DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI: 

Descrierea lucrărilor de bază şi a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizării 
lucrărilor de bază; 

Ca urmare a variantei recomandate se va realiza centrala termica proprie pe gaze naturale si 
instalație de încălzire noua pentru clădire-corpul C. 

Reabilitarea si retehnologizarea instalațiilor se vor realiza astfel încât sa facă fata condițiilor 
economice actuale, asigurarea siguranței in exploatare si adaptarea sistemului de încălzire la 
noile condiții impuse de schimbarea de proprietate a unor clădiri si o parte din terenul existent 
pe amplasament. 

Centrala termica. 

Aceasta consta in dotarea cu cazane de încălzire si echipamente aferente într-o încăpere a 
clădirii C , racordarea pe partea instalației de gaze naturale a centralei termice. 

Centrala termica va produce numai agent termic (apa calda) pentru încălzire, Tn =80/60 0C  

S-a identificat spațiu corespunzător pentru amplasarea in siguranța si in conformitate cu 
normativele si cu legislația in vigoare - prezentat in planșele anexate la documentaţie. 

Energia termica se va asigura cu cazane murale de ultima generație cu tiraj forțat pe 
partea de gaze arse, cu sisteme de automatizare incorporate pentru funcţionare si siguranța, cu 
randament util normat de cel puțin 98%.  

1.Expansiunea se va asigura cu vase de expansiune închis . 

2.Apa tratata pentru agentul termic secundar – se va asigura cu stație de dedurizare tip Duplex, 
cu încărcare de la rețeaua de apa potabila.  

3.Reglarea temperaturii agentului termic se va face cu robinet de reglare cu trei cai cu acționare 
electrica, cu bucla de reglare cu senzor de temperatura exterior si element de execuţie. 



  

4.Se va asigura filtrarea corespunzătoare a agentului termici si a apei reci pentru dedurizare, 
încărcare instalație de încălzire. 

Se vor realiza circuite noi in spațiul existent cu echipamentele prevăzute in scheme funcționale 
performante, cu reglaj calitativ cu asigurarea performantelor si capacitaților necesare - rezultate 
din bilanțul termic. 

Se vor realiza racorduri la utilitățile existente in zona încăperii propuse pentru amenajare 
centralei termice cu excepția instalației de utilizare gaze naturale care se va executa din 
branșamentul de gaze naturale ce se va realiza conform reglementarilor ANRE.  

Evacuarea apelor accidentale sau de infiltrații din încăperea centralei termice precum si a 
condensului rezultat se va face la instalația de canalizare existenta in apropierea încăperii CT. 

Racordarea cazanelor pentru evacuare gaze arse se va face prin peretele exterior prin racord de 
fum cu evacuare forțata a gazelor de ardere prin tub comun care depășește nivelul acoperișului. 
Fiecare cazan va avea tub de aspirație separat a aerului de ardere din exteriorul încăperii 
centralei termice. 

Instalațiile de gaze sunt de joasa presiune si se va executa - conducta principala de racord in 
exterior, si instalația de utilizare in interiorul încăperii centralei termice. 

Pe racordul de gaze- se va monta in exteriorul CT o electorala, comandata de către un 
detector de gaze combustibile si monoxid de carbon in limitele procentuale de detecție impuse 
de reglementările in vigoare, montat la interior. 

Schema funcțională a instalațiilor din centrala termica este cu legarea in paralel a cazanelor 
pana la butelia de egalizare (BE) - cu pompe de circulație si o conducta de tur respectiv de retur 
cu pompa de circulație si rezerva pentru instalația de încălzire a clădirii . 

Alimentare cu gaze naturale 

Alimentarea cu gaze naturale a receptorilor de gaze naturale propuși, se va realiza printr-o noua 
instalație de utilizare. Pentru alimentarea cu gaze a centralei termice se va realiza un branșament 
propriu de gaze racordat la rețeaua de gaze din strada 13 Septembrie. Branșamentul de gaze se 
va proiecta, executa conform reglementarilor ANRE si DISTRIGAZ si nu face parte din 
prezenta documentaţie decât estimarea valorica. 

Instalaţii termice interioare in corpul de clădire C. 

Se va realiza pentru clădire o instalație din conducte de otel cu distribuție mixta cu 
conducte de distribuție pozate sub tavanul parterului, cu corpuri de încălzire din tabla otel 
protejate anticoroziv la interior si exterior, prevăzute la partea de sus cu elemente de dezaerare 
iar pentru reglare atât pe tur cat si pe retur se vor monta robinete de dublu reglaj la fiecare corp 
de încălzire. La baza fiecărei coloane pe conducta de retur-deasupra pardoselii parterului se va 
monta robinet de golire cu dispozitiv de închidere de siguranța. 

Se va asigura in camerele pentru elevi si birouri o temperatura de 200 C si in celelalte 
camere temperatura corespunzătoare conform destinației. 

 

În concluzie 

În conformitate cu art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, art.36 
alin.2 lit.b), alin.4 lit.d), coroborat cu art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi H.G. nr. 
28/09.01.2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice 
aferente investițiilor publice, 



  

Propunem spre aprobare E.T.+D.A.L.I. la obiectivul de investiţie „SISTEM DE ÎNCĂLZIRE 
LOCALĂ CLĂDIRE ȘCOALĂ P+1 CORP C str. Împăratul Traian, nr. 39” – Liceul 
Charles Laugier, opțiunea 2, cu următorii indicatori tehnico-economici: 

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA): 301.000 lei 

Din care C+M (inclusiv TVA) 157.088 lei 

Utilaj cu montaj 65.720 lei 

Capacitate punct termic 120 Kw 

Durata de realizare: 5 luni 

 

Director executiv, 

Maria Nuță 

Întocmit, 

Inspector Iulian Pătru 

 
 


