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A PIESE SCRISE
1. Informatii generale privind obiectivul de investitii
„REABILITAREA, MODERNIZAREA SI
Denumirea Obiectivului de

MANSARDAREA CRESEI nr, 5”, Aleea

Investitii:

Mimozelor nr.4, Municipiul Constanta

1.1.

Ministerul Dezvoltării Regionale,

1.2.

1.3.

Ordonator principal de

Administrației Publice și Fondurilor

credite / investitor

Europene

Ordonator de credite

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul

(secundar/tertiar)

Constanța
Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul
Constanța (prin SERVICIUL PUBLIC DE

1.4.

Beneficiar:

ASISTENȚĂ SOCIALĂ)

Elaboratorul documentatiei
de avizare a lucrarilor de
1.5.

S.C. TEHNOCONSULT PROIECT S.R.L.

interventie

2. Situatia existenta si necesitatea realizarii lucrarilor de interventii
2.1. Prezentarea contexului
În prezent Serviciul Public Administrare Creșe are in subordine un număr de 5
creșe, cu o capacitate de 355 locuri, insuficiente, deoarece anual rămân nesolutionate
în jur de 350 de cereri.
Trebuie menționat faptul că în anii ’90 existau la nivelul orașului Constanța un
număr de 20 de creșe, din care 3 cu program săptămânal.
Dacă luăm în considerare faptul că în anul 2013 au fost în jur de 5500 de nașteri,
în 2014, în jur de 5600 de nașteri, numărul acestora crescând de la an la an,
considerăm oportună și necesară crearea de noi locuri în creșele constănțene.
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Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiţii prin lucrările de
modernizare propuse și dotările ce urmeaza a se face pentru obiectivul de investiții
precizat, prin supraetajare și reabilitare clădire, se intentioneaza îmbunătațirea activității
si a standardelor serviciilor acordate categoriei de varsta, cărora le sunt destinate,
suplimentarea locurilor în creșă și reducerea deficitului înregistrat anual în ceea ce
privește numărul de locuri în creșe, deficit ce este în creștere de la un an la altul.
Avand in vedere faptul ca sunt solicitari foarte multe din partea parintilor pentru
inscrierea in cresă a copiilor de varsta anteprescolara ce depaseste cu mult capacitatea
de locuri existenta, este necesar si oportun sa se realizeze acest obiectiv de investitii.
2.2. Analiza situatiei existente si indentificarea necesitatilor si a deficientelor

Deficienţe ale situaţiei actuale la Creșa 5
•

Capacitatea este de 40 de locuri, însă mereu funcționează peste capacitate, în

jur de 70 copii înscriși anual. Acestă unitate preia copiii al căror domiciliu este in cartiere
precum Tomis III, Tomis Nord, dar și din Dacia, Casa de cultură, Coiciu, zone în care nu
există creșe.
•

Suprafața construită desfășurată a acestei creșe este de 760 mp, regimul de

înălțime fiind Sp+P+1E. Din cauza lipsei acute de locuri în creșă pentru copiii de vârstă
antepreșcolară din orașul nostru, este necesară mansardarea/supraetajarea acestei
creșe pentru crearea unui număr de 30 de locuri.
•

Din păcate, în urmă cu aproximativ 10 ani, mare parte din parterul clădirii a fost

cedat Direcției Antidrog Constanța, astfel că dintr-o creșă cu o capacitate de 80 de
locuri aceasta s-a transformat intr-una cu 40 de locuri, adâncindu-se și mai mult în
acest fel deficitul de locuri. Ca o soluție de compromis, s-a improvizat la parterul clădirii
o sală de clasă, a cărei suprafață de aproximativ 30 mp, care nu oferă suficient spațiu
pentru desfășurarea activităților în mod normal, aceasta având o triplă funcționalitate
(sală de joacă, sală de mese, dormitor). Prin amenajarea acestei săli de clasă
capacitatea creșei a crescut de la 30 de locuri la 40 de locuri.
In ceea ce priveste dotările creșelor, parte din acestea sunt de cand au fost date
in folosinta clădirile, la sfârșitul anilor `70.
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Nerealizarea obiectivului de investitii, ar duce la posibilitatea apariției unor
accidente nefericite, având în vedere mobilierul vechi de 15 ani. Acesta s-a înlocuit
parțial, dar cu trecerea anilor s-a deteriorat. Aparatele de aer condiționat sunt
insuficiente, dotările din bucătărie, mese de lucru, lavoarele din inox, sunt vechi de 40
de ani, aragazele au fost schimbate în urmă cu 3 ani, însă atunci s-au achizitionat
aragaze pentru utilitate casnică, nu profesionale, având în vedere că sunt folosite zilnic
pentru a găti doua feluri de mâncare și o gustare pentru 55-100 de copii, gradul de
uzură fiind mare în condițiile acestea. In acest sens trebuie să oferim servicii de calitate
beneficiarilor, copii de vârstă antepreșcolară, servicii condiționate de dotări de
actualitate ce trebuie să le înlocuiască pe cele existente, care, o parte dintre ele
dateaza de la darea în folosință a clădirii creșei.
La momentul actual Cresa nr.5 necesita reparatii capitale la: instalatii sanitare,
finisaje, tencuieli, zugraveli, placari cu gresie si faianta, inlocuit parchet, reparatii fatade.
Alt impact negativ previzionat ar fi suprapopularea creșelor, suprapopulare ce
poate duce la situații neplăcute, la scăderea calității serviciilor oferite, dar fiind și
numărul redus de personal de îngrijire, la nemulțumiri din partea părinților cauzate de
aceste aspecte, părinți ce sunt contribuabili la bugetul local și care ar trebui să poată
beneficia de serviciile creșelor, nu să mergă în mediul privat, acolo unde tarifele sunt de
10 ori mai mari, din lipsa locurilor la creșele de stat.
Referitor la compartimentarea interioara a cladirii, numarul mare de copii a dus la
modificări cum ar fi: terasa situata la etajul 1 a fost acoperita/amenajata creandu-se
acolo o sala de mese pentru cele doua grupe aflate la etajul cladirii, datorita insuficientei
de spatiu. La parterul cladirii, holul cladirii a fost transformat, impropriu spus, in sala de
mese, un spatiu de asemenea insuficient pentru numarul mare de copii.
2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice
Marirea capacitatii cresei, modernizarea si reabilitarea acesteia pentru a
raspunde cerintelor populatiei orasului pentru a asigura un standard de servicii
corespunzatoare cat si aducerea cladirilor la standardele europene, conform cerintelor
moderne.
Marirea capacitatii cresei se va realiza prin mansardarea/supraetajare imobilui
existent cu 30 locuri, rezultand un total de: 70 locuri.
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Masurile de reabilitare/modernizare energetica a cladirii existente il constitute
reducerea consumurilor de caldura pentru incalzirea spatiilor si pentru prepararea apei
calde de consum in conditiile asigurarii de microclimat confortabil.
Pentru modernizarea energetica a cladirii se au in vedere efectuarea a
urmatoarelor interventii asupra subansamblurilor constructive privind:
✓ Izolarea termica la exterior / la interior a peretilor exterior;
✓ Izolarea termica a planseelor;
✓ Izolarea termica a acoperisului peste mansarda;
✓ Inlocuire ferestre, usi;
✓ Interventii asupra instalatiei termice aferenta incalzirii si de preparare a a.c.m.;
✓ Interventii asupra instalatiei sanitare si canalizare;
✓ Interventii asupra instalatiei electrice;
✓ Interventii la constructii existente, finisaje, tavane, pereti, pardoseli;
✓ Finisaje la mansarda propusa;
✓ Interventii structurale;
✓ Structura noua pentru mansarda propusa;
✓ Interventii Sistematizare pe vericala;

3. Descrierea constructiei existente
3.1. Particularitati ale amplasamentului:
a) Descrierea amplasamentului:
Amplasamentul studiat apartine unitatii structurale Dobrogea, ce este
constituita la suprafata din mai multe zone, deosebite intre ele din punct de vedere al
alcatuirii geologice si anume: zona muntilor Macin, zona Tulcea, zona Deltei, zona
Babadagului, zona sisturilor verzi si zona Dobrogei de sud.
Amplasamentul se afla in Dobrogea de sud, formata din depozitele creatice,
Eocene, mediterane superioare, sarmatice si Pliocene.
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✓ Suprafata terenului imobilului:

2579mp din acte; 1432mp din

masuratori;
✓ Supratafa construita

380.00 mp

✓ Suprafata construita desfasurata

760.00 mp

✓ Regim de inaltime

Sp+P+1E

✓ POT

26.50%

✓ CUT

0.53

b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si /sau cai de acces posibile;
Vecini:
✓ la Nord - teren C.L. Constanta- spatiu verde
✓ la Sud- Aleea Mimozelor
✓ la Est – teren C.L. Constanta-spatiu verde
✓ la Vest- Aleea Mimozelor
Accesul se realizeaza atat pietonal cat si auto, prin doua alei de acces de pe
doua fatade diferite prin strada la care are acces terenul.
c) datele seismice si climatice, ale zonei;
Din punct de vedere al normativului “Cod de proiectare seismica - partea 1,
P100 – 1/2013” intensitatea pentru proiectare a hazardului seismic este descrisa de
valoarea de varf a acceleratiei terenului, ag ( acceleratia terenului pentru proiectare)
determinata pentru intervalul mediu de recurenta de referinta (IMR) de 225 ani.
In cazul localitatii Constanta, valoarea acceleratiei terenului pentru proiectare
este ag = 0,20 g iar perioada de control (colt) recomandata pentru proiectare este TC =
0,7 s.
Conform SR 11100/1-93, regiunea Constanta este situata in zona cu gradul “7”
de intensitate macroseismica, in care posibilitatea producerii unui seism de gradul VII
(MSK) este de minim o data la 50 de ani.
Adancimea de inghet, conform STAS 6054/1977, in zona amplasamentului este
de 80 cm.
Conform CR 1-1-3-2005, î ncărcarea din zăpadă, la nivelul solului, este s0,k = 1,5
kN/m2 (Constanţ a), având intervalul de recurenţ ă IMR de 50 de ani.
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Din punct de vedere al î ncărcărilor din vânt, amplasamentul se î ncadrează î n
zona având viteza mediată pe un minut, la î nălţ imea de 10 m (având 50 de ani interval
mediu de recurenţ ă - repartiţ ia Gumbel), de v1m = 35 m/s (cu 2% probabilitate de
depăşire) la Constanţ a şi pe litoral şi presiunea de referinţ ă mediată pe 1 min. la
î nălţ imea de 10 m (T = 50 ani), de 0,5 kPa, conform NP 082-04.
d) Studii de teren:
Studiul geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform
reglementarilor tehnice in vigoare:
Fundatia constructiei este amplasata la adancimea de 1,50, zona subsolului
partial, respectandu-se astfel adancimea de inghet. Se respecta si adancimea de
fundare impusa de prevederile din Normativul NP 125:2010, Normativ privind fundarea
constructiilor pe pamanturi sensibile la umezire, care este de 1,50m pentru fundatii
exterioare. Fundatia este asezata pe stratul de umplutura de loess. Aceasta umplutura
de loess nu este compactata in regim de perna. Vechimea umpluturii este mai mare de
20 ani. Se estimeaza o presiune conventionala de 100 Kpa.
La predimensionarea elementelor portante de structura fundate pe teren
neconsolidat se vor avea in vedere urmatoarele:
-

dimensiunea minima a fundatiei de 0,60 m;

-

pentru fundatiile exterioare, adancimea de fundare minimum 1,50 m, iar pentru
fundatiile interioare, adancimea de minim. 1,00m;

-

la executarea forajelor nu s-a intalnit nivelul freatic pana la adancimilea la care
au fost executate.

-

la calculele preliminare ale terenului de fundare pe baza presiunilor
conventionale trebuie sa se respecte conditiile:
•

la incarcarile centrice pef ≤ p conv

p’ef ≤1.2 pconv in care:
p’ef, pef – presiunea medie verticala pe talpa fundatiei provenita din incarcarile de
calcul din gruparea fundamentala, respectiv din gruparea speciala – la fundatiile
incarcare excentric se admite ca presiunea efcetiva pe talpa fundatiei sa
respecte relatia:
•

excentricitati dupa o singura directie:
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pef max ≤ 1.2 pconv in gruparea fundamentala
p’ef max ≤ 1.4 pconv in gruparea speciala
•

excentricitati dupa ambele directii

pef max ≤ 1.4 pconv in gruparea fundamentala
p’ef max ≤ 1.4 pconv in gruparea speciala

Studii de specialitate:
S-a realizat si s-a depus la OCPI Constanta Studiul topografic in vederea avizarii.
e) situatia utilitatilor tehnico – edilitare existente;
Imobilul este racordat la retelele edilitare publice: alimentare cu apa potabila,
canalizare, energie electrica, termica, telefonie.
f) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,
inclusive de schimbari climatice ce pot afecta investitia;
• Riscurile naturale pot fi:
-riscuri climatice:furtuni,tornade, seceta, inundatii,inghet , avalanse;
-cutremurile si eruptii vulcanice
-riscuri geomorfologice; alunecari de teren, tasari de teren, prabusiri de teren
•

Riscuri tehnologice si industriale (hazarde antropice); incendii de mari
proportii;esecul utilitatilor publice; prabusirea a unor constructii, instalatii,
amenajari.

Scopul evaluarii riscurilor il constituie obtinerea unor standard masurabile prin
care riscul poate fi comparat cu altele estimate similar.
Evaluarea vulnerabilitatii reprezinta rezultatul analizei riscului. Este totatlitatea
riscurilor implicate de un eveniment extrem si poate fi considerata ca si insumarea
tuturor riscurilor implicate, aceasta poate fi interna sau externa.
Riscurile de incendiu sunt manifestari periculoase pentru mediu si activitatile
umane si determina distrugeri ale constructiei. Incendiile pot fi declansate de cause
naturale cum ar fi fulgerele, fenomenne de autoprindere a vegetatiei si de activitatile
omului, neglijenta folosirii focului, accidente tehnologice, incendieri intentionate. In
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perioadele secetoase, incendiile sunt favorizate adeseori de vanturi puternice asociate
cu temperatura ridicata care contribuie la extinderea rapida a focului.
Fenomen natural distructiv de origine tehnologica: cutremurul.
Factorul de vulnerabilitate al fenomenului este de construirea in zone cu risc
seismic ridicat, a cladirilor cu structura de rezistenta antiseimica nedecvata; densitatea
mare de locuinte si populatii pe suprafete reduse; informarea redusa a populatiei despre
cutremure.
Efectele fenomenului: distrugeri materiale; avarierea unor cladiri, incendii,
accidente hidrotehnice, alunecari de teren, pierderi de vieti omenesti, contaminarea
apei potabile, si probleme de asigurare a conditiilor sanitare de supravietuire.
Masuri de reducere a riscului, proiectarea lucrarilor de investitii conform normelor
de zonare seismice, informarea , pregatirea si antrenarea populatiei prinvind normele
de comportament in caz de cutremur.
In concluzie se poate afirma ca riscul reprezinta o stare probabila a unui sistem
definit de potentialitatea de manifestare cu o magnitudine ce depaseste un prag general
acceptat, cu interval de recurenta estimat in timp si spatiu care nu pot fi exact
determinate.
g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura
sau de situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existent
conditionarilor specific in cazul existentei unor zone protejate;

Terenul este situat in intravilanul Mun. Constanta.
Imobilul identificat cu numarul cadastral 244935, este proprietatea Mun.
Constanta

conform

inscrisurilor

mentionate

in

extrasul

de

carte

funciara

nr.58116/19.05.2017
Reglementari extrase din documentatia de urbanism si amenajarea teritoriului
sau din regulamentele aprobate acre constituie un regim special asupra imobilului:
-

zona protejata conform Listei monumentelor istorice 2010 anexa la Ordinul
ministrului culturii si patrimoniului national nr. 2.361/12.07.2010 pentru
modificarea anexei nr.1 la ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004
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privind

aprobarea

Listei

monumentelor

istorice

actualizata

si

a

Listei

monumentelor istorice disparute:
-

necropola orasului antic Tomis, cod CT-I-s-A-02555, nr.crt.13, perimentrul
delimitat de strada Iederei, Bd. Aurel Vlaicu de la intersectia cu Bd. 1 Mai, strada
Cumpenei, Str. Nicolae Filimon, Bd. Aurel Vlaicu pana la Pescarie- la S de
Mamaia, malul marii si Portul Comercial.

-

Monument, ansamblu, sit urban, zona de protectie a unui monument: NU.

3.2. Regimul juridic:
a) natura proprietăţii sau titlul asupra construcţiei existente, inclusiv servituţi,
drept de preempţiune;
Imobilul identificat cu numarul cadastral 244934, este proprietatea Mun.
Constanta

conform

inscrisurilor

mentionate

in

extras

de

carte

funciara

nr.58124/19.05.2017.
b) destinaţia construcţiei existente;
Actuala destinatie a imobilui este de cresa, avand destinatia de servicii catre
populatie.
c) includerea construcţiei existente în listele monumentelor istorice, situri
arheologice, arii naturale protejate, precum şi zonele de protecţie ale acestora şi
în zone construite protejate, după caz;
Imobilul se afla in zona protejata conform listei monumentelor istorice;
d) informaţii/ obligaţii/ constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după
caz.
Folosinta actuala a terenului este conform extras de carte funciara-categoria de
folosinta- curti constructii.
Imobilul este situat in zona A de impozitare conform HCLM nr.236/25.05.2005
privind incadrarea pe zone a terenurilor din Mun. Constanta
Destinatia terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului
aprobate: ZRE1- subzona echipamentelor publice dispersate, la nivel de cartier si
complex rezidential existent.
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-UTILIZARI ADMISE - ZRE1 -echipamente publice la nivel rezidentiale si de
cartier: crese, gradinite, scoli primare si gimnaziale, licee, dispensare urbane si
dispensare policlinice, biblioteci de cartier, alte tipuri de noi echipamente publice.
-UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI - se vor respecta normele de asigurare
a bunei functionari specifice fiecarui tip de echipament; la dispensarele, cresele, si
gradinitele situate la parterul blocurilor de locuit se va asigura un acces direct, separat
de cel al locatarilor; pentru cresele si gradinitele situate la parterul blocurilor de locuit se
va prevedea o suprafata de minim 100 mp. in utilizarea exclusiva, ingradita si
amenajata conform necesitatilor;
-UTILIZARI INTERZISE - se interzice utilizarea partiala a terenului si cladirilor
echipamentelor publice in alte scopuri decat cele specifice functiunii respective cu
exceptia scolilor care sunt sedii de circumscriptii electorale.

3.3.

Caracteristici tehnice şi parametri specifici:
a) categoria şi clasa de importanţă;
Conform STAS 10100/75 si H.G.766/1997, constructia face parte din categoria

de importanta normala – “C”.
Conform P100/2013, construcţ ia se î ncadreaza î n clasa III-a de importanţ ă
(normală) cu γI =1.
Conform CR6-2013, zidăria este de tip zidărie confinata , iar elementele pentru
zidărie aparţ in clasei II, pentru care probabilitatea de a nu atinge rezistenţ a la
compresiune declarată este >5%. Avem de-a face cu o structura din pereţ i structurali
combinata cu grinzi si stalpi din beton armat destinaţ i să reziste forţ elor verticale şi
orizontale care acţ ionează structura.
Clasa de rezistenta la foc “I”.
b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz;
Nu este cazul.
c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcţie;
Cladirea se afla in functiune de peste 45 de ani, in limita duratei normate de serviciu.
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d) suprafaţa construită;
Sc = 380.00 mp
e)Suprafata construita desfasurata
Scd = 760.00 mp
f) valoarea de inventar a construcţiei:
Valoarea de inventar a constructiei: 797.814,43 lei fara TVA.
g) alţi parametri, în funcţie de specificul şi natura construcţiei existente.
Regim de inaltime
Spt+P+1E

Descrierea functionalitatii existente pe etaje :
SUBSOL:

-2 incaperi cu destinatia: Spatii tehnice
-2 incaperi cu destinatia: Holuri

PARTER:

-2 incaperi cu destinatia: Holuri
-1 incapere cu destinatia: Depozit jucarii
-1 incapere cu destinatia: Camera Cresa
-1 incapere cu destinatia: Izolator
-1 incapere cu destinatia: Baie
-1 incapere cu destinatia: Grup sanitar
-1 incapere cu destinatia: Bucatarie
-1 incapere cu destinatia: Magazie alimente
-1 incapere cu destinatia: Hol+Casa Scarii
-2 incaperi cu destinatia: Depozite

ETAJ1:

-2 incaperi cu destinatia: Holuri
-1 incapere cu destinatia: Depozit jucarii
-1 incapere cu destinatia: Cabinet Medical
-2 incaperi cu destinatia: Camera Cresa
-1 incapere cu destinatia: Camera Triaj
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-1 incapere cu destinatia: Oficiu
-1 incapere cu destinatia: Baie
-1 incapere cu destinatia: Grup sanitar
-1 incapere cu destinatia: Camera Rufe
-1 incapere cu destinatia: Spalatorie
-1 incapere cu destinatia: Hol+Casa Scarii
-1 incapere cu destinatia: Depozite
-1 incapere cu destinatia: Vestiar

3.4. Analiza stării construcţiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice şi/sau ale
auditului energetic, precum şi ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor
care beneficiază de regimul de protecţie de monument istoric şi al imobilelor
aflate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice sau în zone construite
protejate.
Conform informatiilor culese, imobilul cu sistemul constructiv descris, are o
vechime de peste 45 de ani, avand la baza proiectul tip ISART nr. 703/61.
Regimul de inaltime al corpului de constructie : subsol partial, parter si etaj.
Inaltimea curenta: 3,00 m .
La data efectuării controlului calitativ prin inspecţ ie vizuala, odată cu efectuarea
releveelor construcţ iei nu s-au constatat deficiente importante ale elementelor
structurale dar, s-au inregistrat, in peretii transversali de compartimentare, fisuri in
tencuiala orizontale si/sau inclinate, de asemenea s-au inregistrat infiltratii prin
hidroizolatia terasei care, in timp a suportat mai multe interventii pentru reparatii si
etansare.
Sistemul de fundare al clădirii este deficitar la tasari inegale având in vedere ca
fundaţ iile sunt realizate din beton simplu sau fundatii izolate din beton (sub stalpi), dar
fenomenul de tasare nu s-a manifestat in timp datorita adancimilor relativ mari de
fundare si sarcinilor relativ mici pe fundatii.
Cu toate ca nu avem date certe privind comportarea construcţ iei in timpul
seismelor pe care le-a suportat in anii 1977, 1986, 1990, deşi valoarea intensităţ ii
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siesmice in aceasta zona a fost mai mica decât valoarea de calcul a zonei, tinand cont
de modul de conformare al constructiei si de caracteristicile materialelor componente
ale structurii de rezistenta, putem aprecia ca degradările constatate au putut fi
influenţ ate de seismele pe care le-a suportat construcţ ia.

3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural şi analiza diagnostic, din
punctul de vedere al asigurării cerinţelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.
Proiectul initial denumit ,,Cresa independenta cu 4 grupe, 100 de locuri,
categoria a-I-a, structura mixta, grad de seismicitate 7 cu indicatii pentru gradele 6 si 8”,
cuprinde cate doua camere de grupe de copii la parter si etaj , spatii anexe pentru copii,
spatii anexe gospodaresti, oficii,spalatorii, grupuri sanitare,zone de circulatie.
Structura de rezistenta este mixta: cadre din beton armat combinate cu pereti
structurali din beton armat si zidarie de completare a inchiderilor perimetrale.
Conceptul structurii este format dintr-un perete structural din beton armat, doar la
capete, colturi si intersectii. Acesti pereti sunt: peretii longitudinali mediani, peretii
laterali (in spate), dupa cum se poate observa in fig.1-Plan identificare pereti.Sunt
alcatuiti din beton placat cu caramida si completati cu spaleti de zidarie si din stalpi de
beton armat intercalati care preiau grinzile transversale ale planseului. Pe directia
transversala,

peretii

din

beton

armat

inchid

partial

numai

frontoanele

si

compartimentarile dintre salile de clasa.
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Fig.1- Plan identificare pereti

Planseele peste parter si etaj sunt constituite din semipanouri prefabricate din
beton armat ce reazema pe zidurile si grinzile de cadru.
Fundaţiile sunt continue sub toate zidurile portante si sunt realizate din beton iar
sub stalpii de la fatada principala sunt evazate sub forma de bloc de beton. Latimile
fundatiilor sunt de la 45 la 65 cm. Adancimea fundatiilor este de asemenea variabila ,in
axul central fiind pozat si canalul de beton pentru instalatii, iar in partea din spate se
dezvolta un subsol partial cu inalimea de 3,00m.
Investigatiile realizate sunt de doua categorii:
•

investigatii vizuale, concretizate in releveul fotografic al constructiei;

•

documentare ale elementelor de proiect puse la dispozitie de catre
beneficiar

Evaluarea stării de degradare a elementelor structurale se face pe baza
punctajului dat , pentru diferitele tipuri de degradare identificate.
Starea de degradare a elementelor structurale
(i) Degradări produse de acţiunea cutremurului(Punctaj maxim: 50 puncte)
• Fisuri şi deformaţii remanente în zonele critice (zonele plastice) ale stalpilor,
pereţilor şi grinzilor-nu
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• Fracturi şi fisuri remanente înclinate produse de forţa tăietoare în grinzi-nu
• Fracturi şi fisuri longitudinale deschise în stalpi şi/sau pereţi produse de eforturi
de compresiune- nu
• Fracturi sau fisuri înclinate produse de forţa tăietoare în stâlpi şi/sau pereţi-nu
• Fisuri de forfecare produse de lunecarea armăturilor în noduri- nu
• Cedarea ancorajelor şi înnădirilor barelor de armătură- nu
• Cedarea sau fisurarea pronunţată a planşeelor- nu
• Cedări ale fundaţiilor sau terenului de fundare- nu
Punctaj total realizat: 50 p
Degradări produse de încărcările verticale (Punctaj maxim: 20 puncte)
• Fisuri şi degradări în grinzi şi plăcile planşeelor- nu
• Fisuri şi degradări în stâlpi şi pereţi- nu
Punctaj total realizat: 20p
(iii) Degradări produse de încărcarea cu deformaţii (tasarea reazemelor,
contracţii, acţiunea temperaturii, curgerea lentă a betonului)- nu
Punctaj maxim: 10 puncte
Punctaj total realizat: 10 p
(iv) Degradări produse de o execuţie defectuoasă
Beton segregat, rosturi de lucru incorecte etc- nu
Punctaj maxim: 10 punct
Punctaj total realizat- 10p
(v) Degradări produse de factori de mediu: îngheţ-dezgheţ, agenţi corozivi
chimici sau biologici etc., asupra:
• betonului aparent- local
•armăturii de oţel (inclusiv asupra proprietăţilor de aderenţă ale acesteia)- nu
Punctaj maxim: 10 puncte
Punctaj total realizat: 8p
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Punctaj total pentru ansamblul condiţiilor R2 = 98 puncte
✓ Obiectul evaluării calitative:
Evaluarea calitativă urmăreşte să stabilească măsura î n care regulile de
conformare generală a structurilor şi de detaliere a elementelor structurale şi
nestructurale sunt respectate î n construcţ iile analizate. Natura deficienţ elor de alcătuire
şi î ntinderea acestora reprezintă criterii esenţ iale pentru decizia de intervenţ ie
structurală şi a soluţ iilor de consolidare.
Evaluarea stării de degradare a elementelor structurale:
- Nivelul de performanţ ă de limitare a degradarilor;
✓ Condiţ ii structurale
După cutremur apar doar degradări structurale limitate. Sistemul structural de
preluare al î ncărcărilor verticale şi cel ce preia î ncărcările laterale păstrează aproape î n
î ntregime rigiditatea şi rezistenţ a iniţ ială. Riscul de pierdere a vieţ ii sau de rănire este
foarte scăzut. Pot fi necesare unele reparaţ ii structurale minore.
✓ Condiţ ii nestructurale
Apar numai avarii nestructurale limitate. Căile de acces şi sistemele de siguranţ ă
a vieţ ii, cum sunt uşile, scările, ascensoarele, sistemele de conducte sub presiune
rămân funcţ ionale, dacă alimentarea generală cu electricitate este î n funcţ iune.
3.6.

Actul doveditor al forţei majore, după caz.
- NU ESTE CAZUL;

4.
Concluziile expertizei tehnice şi, după caz, ale auditului energetic,
concluziile studiilor de diagnosticare:
Expertiza tehnica este realizata de Dr. Ing. Radu Damian.
a) clasa de risc seismic;
Constructia nu a fost afectata de actiunile seismice repetate si prin tasarea
diferentiata a fundatiilor conducand la incadrarea constructiei de la gradul de risc Rs III
acceptata de normativ pentru constructie existenta. In aceste conditii se poate trece
direct la solutiile de interventie necesare si la amenajarile propuse.
b) prezentarea a minimum două soluţii de intervenţie;

22

DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENŢIE
Cf. HG 907/29 noiembrie. 2016
„REABILITAREA, MODERNIZAREA SI MANSARDAREA CRESEI nr, 5”, Aleea Mimozelor nr.4, Municipiul Constanta

Realizarea supraetajarii constructiei cu o structura din profile de tabla galvanizata
indoita la rece si inchideri usoare, termo si fonoizolante, din materiale ignifuge sau
protejate la foc.
Structura supraetajarii se monteaza pe planseul de beton al etajului 1, dupa ce in
prealabil acesta a fost curatat de toate straturile de pietris sau sapa de protectie,
hidroizolatie, termoizolatie si beton de panta.
Ancorarea structurii de planseu se face cu suruburi conespand sau cu suruburi
montate in ancore chimice.
Realizarea accesului de la etajul 1 la etajul 2 prin continuarea scarii principale cu
o scara pe structura din profile metalice.
In planseul peste parter se decupeaza golul de scara, iar marginea planseului
ramas din decupare se bordeaza cu un profil U12 intors spre planseu.
Podestul de la etajul 1 al scarii se bordeaza de asemenea cu o grinda din 2U12
(la nasterea rampei metalice) ce se sprijina in peretii laterali.
Dupa realizarea interventiilor de etajare, structura se mentine incadrata in clasa
de risc seismic RsIII –care este acceptata de normative pentru constructiile existente,
avand in vedere ca sarcinile noi aduse de etajul 2 sunt aproximativ egale cu greutatea
materialelor descarcate de pe terasa.
Alte interventii structurale precum montarea unui ascensor de persoane si a inca
unui ascensor mic de material se pot realiza prin decuparea locala a planseelor din
beton cu conditia spijinirii marginilor golurilor create pe structura metalica de sustinere a
ascensoarelor.
Interventiile prevazute la elementele nestructurale privind termoizolarea,
schimbarea de tamplarii , montarea de scari exterioare, schimbarea de instalatii se pot
prevedea fara a se afecta elementele structurale.
Prin lucrarile de interventie prevazute nu se afecteaza starea de rezistenta si
stabilitate a constructiei existente si nici a vreunei constructii , cresa fiind o constructie
independenta, fara vecinatati construite.
c) soluţiile tehnice şi măsurile propuse de către expertul tehnic şi, după caz,
auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentaţiei de avizare a
lucrărilor de intervenţii;
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✓

In expertiza nu s-au impus solutii tehnice, se poate trece direct la solutiile

de interventie necesare si la amenajarile propuse, dupa cum urmeaza:
Realizarea supraetajarii constructiei cu o structura din profile de tabla galvanizata
indoita la rece si inchideri usoare, termo si fonoizolante, din materiale ignifuge sau
protejate la foc.
Structura supraetajarii se monteaza pe planseul de beton al etajului 1, dupa ce in
prealabil acesta a fost curatat de toate straturile de pietris sau sapa de protectie,
hidroizolatie, termoizolatie si beton de panta.
Realizarea accesului de la etajul 1 la etajul 2 prin continuarea scarii principale cu
o scara pe structura din profile metalice.
In planseul peste parter se decupeaza golul de scara, iar marginea planseului
ramas din decupare se bordeaza cu un profil U12 intors spre planseu.
Podestul de la etajul 1 al scarii se bordeaza de asemenea cu o grinda din 2U12
(la nasterea rampei metalice) ce se sprijina in peretii laterali.
Dupa realizarea interventiilor de etajare, structura se mentine incadrata in clasa
de risc seismic RsIII –care este acceptata de normative pentru constructiile existente,
avand in vedere ca sarcinile noi aduse de etajul 2 sunt aproximativ egale cu greutatea
materialelor descarcate de pe terasa.
Alte interventii structurale precum montarea unui ascensor de persoane si a inca
unui ascensor mic de material se pot realiza prin decuparea locala a planseelor din
beton cu conditia spijinirii marginilor golurilor create pe structura metalica de sustinere a
ascensoarelor.
Interventiile prevazute la elementele nestructurale privind termoizolarea,
schimbarea de tamplarii , montarea de scari exterioare, schimbarea de instalatii se pot
prevedea fara a se afecta elementele structurale.
Prin lucrarile de interventie prevazute nu se afecteaza starea de rezistenta si
stabilitate a constructiei existente si nici a vreunei constructii , cresa fiind o constructie
independenta, fara vecinatati construite.
Scopul principal al masurilor de reabilitare/modernizare energetica a cladirii
existente il constitute reducerea consumurilor de caldura pentru incalzirea spatiilor si
pentru prepararea apei calde de consum in conditiile asigurarii de microclimat
confortabil.
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Pentru modernizarea energetica a cladirii se au in vedere efectuarea
urmatoarelor interventii asupra subansamblurilor constructive privind:
A.1 Izolarea termica a planseelor;
A.2 Izolarea termica la exterior / la interior a peretilor exteriori
A.3 Izolarea termica la exterior / la interior a peretilor exteriori
I.1 Interventii asupra instalatiei termice aferenta incalzirii si de preparare a a.c.m.;
I.2 Interventii asupra instalatiei sanitare si canalizare;
I.3 Interventii asupra instalatiei electrice;
Solutia A1 - Izolarea termica a intradosul planseelor de sub placa peste subsol.
Izolarea podului rece cu 2 straturi(se va izola pe fata interioara si cea exterioara
planseul peste etajul 2 cu vata minerala rigida 10 cm)
Indepartarea umpluturii termoizolante sau a stratului termoizolant existent,
executarea unei bariere de vapori de calitate corespunzatoare pe fata superioara a
planseului existent si turnarea unei sape fotoizolante si temoizolanta de circa 5 cm
grosime.
Solutia A2 - Izolarea termica la exterior a peretilor exteriori
Termoizolarea suplimentara a peretilor exteriori existenti, cu un strat din placi de
polistiren expandat de 5 cm, montate pe fata exterioara a peretolor, numai dupa
curatarea tencuielii exterioare, urmand ca termoizolatia sa fie protejata cu o tencuiala
subtire aramata din fibre de sticla.
Solutia A3 - Izolarea termica la exterior a peretilor exteriori
Termoizolarea suplimentara a peretilor exteriori existenti, cu un strat din placi de
vata minerala rigida de 10 cm, montate pe fata exterioara a peretolor, numai dupa
curatarea tencuielii exterioare, urmand ca termoizolatia sa fie protejata cu o tencuiala
subtire aramata din fibre de sticla.
➢ Solutia I.1 - Interventii asupra instalatiei termice aferenta incalzirii si de
preparare a apei calde menajere;
Schimbarea radiatoarelor existente si completarea lor (inclusiv robineti termostatati)
➢ Solutia I.2 - Interventii asupra instalatiei termice;
➢ Refacerea intregii instalatii de incalzire in cladire si producerea agentului termic
cu ajutorul Centralei termice( se va dimensiona si se va inclocui instalatia termica
aferenta incalzirii si de preparare a apei calde menajere;
➢ Solutia I. 3 - Interventii asupra instalatiei electrice;
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Schimbarea corpurilor de iluminat si refacerea instalatiei.
d) recomandarea intervenţiilor necesare pentru asigurarea funcţionării conform
cerinţelor şi conform exigenţelor de calitate.
Prin aplicarea solutiilor de reabilitare termica asupra anvelopei cladirii se obtine
imbunatatirea performantei de izolare termica a cladirii si incadrarea in conditiile
normale referitoare la rezistentele termice ale elementelor de constructie R’min si la
corficientul global de izolare termica GN.
Solutiile propuse conduc la scaderea necesarului de caldura de calcul si, in
consecinta, se vor lua masuri pentru conformarea instalatiilor la noul necesar.
S-au avut in vedere urmatoarele solutii de modernizare energetica a anvelopei
cladirii si a instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum si a celei de
iluminat: A1, A2, A3, I1, I2, I3.
➢ PS1, PS2 – Prezentarea pachetelor de masuri

Aceste masuri vor fi, conform metodologiei actuale, grupate pe un numar de
“pachete de masuri” care urmeaza a fi calificate energetic si economic in vederea
stabilirii unei solutii de modernizare.
Aceste masuri vizeaza modernizarea termoenergetica a cladirii si ca urmare sunt
independente de cele care vizeaza reabilitarea tehnico-functionala (si care sunt
considerate ca fiind efectuate).
Pachetele de masuri pe care se propun sunt cele de mai jos:
Tabelul I
Pachet de masuri

Masuri de modernizare

PS1

A1+A2

PS2

A1+A3+I1+I2+I3

Consumul specific anual de caldura al cladirii, ca urmare a aplicarii masurilor
prezentate( pachetul PS1), este: qt=80.69 kW/mp, ceea ce reprezinta o reducere de
19.02% din consumul specific anual de caldura al cladirii existente. Valoarea totala
a investitiei prin aplicarea intregului pachet de solutii de reabilitare este de 226031
lei, exclusiv TVA( mentionam ca aceasta valoare este calculata pe baza unor indici
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de cost si nu reprezinta valoare de deviz). In aceasta situatie durata de recuperare
a investitiei este de 10.07 ani.
Consumul specific anual de caldura al cladirii, ca urmare a aplicarii masurilor
prezentate( pachetul PS2), este: qt=50.70 kW/mp, ceea ce reprezinta o reducere de
49.12% din consumul specific anual de caldura al cladirii existente. Valoarea totala
a investitiei prin aplicarea intregului pachet de solutii de reabilitare este de 326300
lei, exclusiv TVA( mentionam ca aceasta valoare este calculata pe baza unor indici
de cost si nu reprezinta valoare de deviz). In aceasta situatie durata de recuperare
a investitiei este de 16.05 ani.
Din aceasta analiza s-a impus ca pachet optim de solutii PS2, care
inglobeaza

solutiile

necesare

pentru

eficientizarea

energetica

a

cladirii:

A1+A3+I2+I3, descrise mai sus.
La finalizarea oricarui pachet de masuri ales se va elabora un alt Certificat
de performanta energetica care va tine seama de lucrarile concret executate

5.
Identificarea scenariilor/opţiunilor tehnico-economice (minimum două) şi
analiza detaliată a acestora
Scenariul A (varianta maxima) = variantă cu investiţie maxima;
Scenariul B (varianta minima) = variantă cu investiţie minima.

SCENARII STUDIATE
SCENARII TEHNICO – ECONOMICE
SCENARIU A

SCENARIU B

REABILITARE TERMICA

REABILITARE TERMICA

Izolarea

termica

a

peretilor Izolarea termica a peretilor
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exterior:

exterior:

La cladirea existenta: se va desface La cladirea existenta: se va desface
termoizolatia existenta de 5 cm termoizolatia existenta de 5 cm
polistiren si se propune izolarea polistiren si se propune izolarea
peretilor exteriori cu polimer expandat peretilor exteriori cu vata minerala
de 10 cm cu fatade ceramice rigida de 10 cm cu aplicarea de
ventilate.
tencuieli decorative multicolore.
Aplicarea pe partea interioara a
peretilor exteriori a unei vopsele
siliconice cu rol de izolatie U= 0,190

La Supraetajarea: termosistemul se
va realiza din vata minerala rigida de
10 cm cu aplicarea de tencuieli

W/m2K
La Supraetajarea: termosistemul se

decorative multicolore;

va realiza din polimer expandat de 10 La supraetajare, compartimentarile
interioare se vor realiza din rigips cu
cm;
La supraetajare, compartimentarile izolatie termica si fonica de 10 cm,
interiore se vor realiza din rigips cu din vata:RF 120 min si peretii caselor
izolatie termica si fonica de 15 cm, de scara RF 150 min;
din vata;

Plafonul de la supraetajare se va

Plafonul de la supraetajare se va realiza din rigips;
realiza din rigips;
Se
va
realiza
termoizolatia
Se
va
realiza
termoizolatia
intradosului planseului de la subsol
intradosului planseului de la subsol
cu vata minerala rigida de 10 cm;
cu plolisteren de 15 cm;
Izolarea termica a planseului peste Izolarea termica a planseului peste
etajul 2(in pod) cu vata minerala etajul 2(in pod) cu vata minerala
rigida 10 cm, iar sub planseul de la rigida 10 cm, iar sub planseul de la
etajul 2 polimer expandat 10cm .

etajul 2 vata minerala rigida 10cm .

Se vor monta glafuri interioare din Se vor monta glafuri interioare din
PVC, si exterioare din tabla vopsite in PVC, si exterioare din tabla vopsite in
camp electrostatic.
Inlocuirea

tuturor

camp electrostatic.
ferestrelor si

usilor exterioare existente, cat si

Tamplaria existenta se va pastra,
urmand a se repara feronaria si

pentru supraetajare, tamplaria va fi
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din aluminiu, dotate cu fante de garniturile, aproximativ 10%;
circulatie naturala controlata a aerului Tamplarie exterioara la supraetajare
exterior
si
interior
si
geam se va realiza din profile PVC, 5
termoizolant low-e.

camere cu geam termopan.

Usile interioare: lemn furniruit;
Se vor monta glafuri interioare din
PVC, si exterioare din tabla vopsite in

Usile interioare la clase vor fi din:
lemn furniruit;

camp electrostatic;

Usile de la grupurile sanitare vor fi din

Hidroizolatia subsolului

MDF rezistent la umezeala;

- hidrofobizarea peretilor perimetrali Usile din spatiile tehnice si bucatarie
cu injectari hidrofobe realizate in vor fi din:PVC
grosimea acestuia la parte inferioara;

Hidroizolatia subsolului

- Curatirea mucegaiului existent de
Hidroizolarea subsolului se va realiza

pe peretii subsolului.
- Hidroizolarea
realiza

prin

subsolului se va prin aplicarea unei memebrane
aplicarea
unei cristaline, de regula, pe interior si se

memebrane cristaline, de regula, pe monteaza pe peretii subsolului, pe
interior si se monteaza pe peretii pardoseala si plafon. Produsul are
subsolului, pe pardoseala si plafon. compusi chimici care, in contact cu
Produsul are compusi chimici care, in apa, se activeaza, eliminand-o rapid
activeaza, si aplicarea unui strat de var lavabil
eliminand-o rapid si aplicarea unui antiumezeala.
contact

cu

apa,

se

strat de var simplu.

Ventilatia se va realiza natural.

Montarea sistem de ventilatie cu
posibilitatea reglarii debitului de aer
proaspat cu recuperare de caldura.
Climatizarea

se

va

realiza

Climatizarea

Desfaceri a zugravelilor existente;

Desfaceri a zugravelilor existente;

existente,

existente,

interioare,

a

prin

prin
Lucrari

reparatii

realiza

montarea in sali, aere conditionate,

HVAC cu aport de aer cald si rece.

de

va

cu pastrarea a celor existente.

montarea in sali, a unui sistem de tip

Lucrari

se

de

reparatii
interioare,

a

zidariilor

gleturi

si

zidariilor vopsitoriile lavabile vor fi antifungice,

gleturi

si antiseptic cu rezistenta la ciclul de

vopsitoriile lavabile vor fi antifungice, curatare.
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antiseptic cu rezistenta la ciclul de Se vor realiza lucrari de desfaceri si
curatare.

refaceri pereti conform planurilor in

Se vor realiza lucrari de desfaceri si vederea realizarii cailor de evacuare
refaceri pereti conform planurilor in in caz de incendiu.
vederea realizarii cailor de evacuare In zona de activitate se va realiza un
in caz de incendiu.
brau de aproximativ 1 m cu vopseluri
-In zona de activitate se va realiza un speciale: magnetice prin care copii
brau de aproximativ 1 m cu vopseluri pot lipi cifre, litere sau vopseluri tip
speciale: magnetice prin care copii cliboard care le permite curatarea.
pot lipi cifre, litere sau vopseluri tip Toti peretii vor fi pictati cu imagini din
cliboard care le permite curatarea. desene animate cat si alte imagini
Toti peretii vor fi pictati cu imagini din care sa le dezvolte imaginatia, cu
desene animate cat si alte imagini vopseluri lavabile.
care sa le dezvolte imaginatia, cu
Caile de evacuare vor fi prevazute cu

vopseluri lavabile.
Caile de evacuare vor fi prevazute cu

usi rezistente la foc RF 120’.
Peretii portanti si neportanti ai etajului

usi rezistente la foc RF 120’.

Casa scarii va fi prevazuta cu usi 2 trebuie sa asigure o rezistenta la
foc de 120 min.
metalice rezistente la foc RF 120’.
Peretii portanti si neportanti ai etajului Peretii casei scarii etaj 2 trebuie sa
2 trebuie sa asigure o rezistenta la asigure o rezistenta la foc de 150
foc de 120 min.
min.
Peretii casei scarii etaj 2 trebuie sa
asigure o rezistenta la foc de 150
min.

Planseul peste etajul 2 trebuie sa
asigure o rezistenta la foc de 120
min.

Planseul peste etajul 2 trebuie sa
asigure o rezistenta la foc de 120

In grupurile sanitare si in bucatarie

min.

se vor desface placile ceramice (

-In grupurile sanitare si in bucatarie pereti si pardoseli), se vor executa
se vor desface placile ceramice ( reparatii si se vor monta tot finisaj
pereti si pardoseli), se vor executa ceramic, la pardoseli antiderapante.
reparatii si se vor monta tot finisaj -Caile de acces, salile de masa si
ceramic,

la

pardoseli

vor

fi cabinetul medical, pardoselile se vor
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antiderapante.

reface

prin

placi

ceramice

-Caile de acces, salile de masa si antiderapante.
cabinetul medical, pardoselile se vor Lucrari de refacere a trotuarului
reface
prin
placi
ceramic perimetral, din beton cu borduri si a
antiderapante.

spatiului
verde
la
terminarea
Lucrari de refacere a trotuarului lucrarilor;
perimetral, din beton cu borduri si a
Sistematizare pe verticala
spatiului
verde
la
terminarea
-loc de joaca pentru copii;
lucrarilor.
-refacere trotuar de garda;

Sistematizare pe verticala

-sistematizare a terenului,

loc de joaca pentru copii;

aleiei/trotuar acces;

refacere trotuar de garda;
sistematizare a terenului, alei/trotuar

preluare si dirijare a apei pluviale,
prin rigole;

acces;
preluare si dirijare a apei pluviale,

-imprejmuire teren

prin rigole;
Relizarea supraetajarii:
Structural:

Relizarea supraetajarii:
Structural:

-realizarea supraetajarii constructiei -realizarea supraetajarii constructiei
cu o structura din profile de table cu o structura din profile de tabla
galvanizata indoita la rece si inchideri galvanizata indoita la rece si inchideri
usoare;

usoare;

-Structura supraetajarii se monteaza -Structura supraetajarii se monteaza
pe planseul de beton al etajului 1, pe planseul de beton al etajului 1,
dupa ce in prealabil, terasa

a fost dupa ce in prealabil, terasa

a fost

curata de toate straturile de pietris curata de toate straturile de pietris
sau sapa de protectie, hidroizolatie, sau sapa de protectie, hidroizolatie,
termoizolatie si beton de panta.

termoizolatie si beton de panta.

-pentru realizarea accesului de la -pentru realizarea accesului de la
etajul corpului prin continuarea scarii etajul corpului prin continuarea scarii
principale cu o scara pe structura din principale cu o scara pe structura din
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profile metalice.
-in

profile metalice.

planseul

decupeaza
marginea

peste

golul

de

planseului

parter

se -in

scara

iar decupeaza

ramas

planseul

din marginea

peste
golul

etajul
de

planseului

1

se

scara

iar

ramas

din

decupare se bordeaza cu un profil decupare se bordeaza cu un profil
U12 intors spre planseu podestul de U12 intors spre planseu podestul de
la etajul 1 al scarii se bordeaza la etajul 1 al scarii se bordeaza
deasemenea cu o grinda din 2U12 (la deasemenea cu o grinda din 2U12 (la
nasterea rampei metalice) ce se nasterea rampei metalice) ce se
sprijina in peretii laterali.
-montarea

unui

sprijina in peretii laterali.

ascensor

de -montarea

unui

ascensor

de

persoane si a inca unui ascensor mic persoane si a inca unui ascensor mic
de

material

si

inlocuirea

existent(realizarea

celui de

material

si

inlocuirea

fluxurilor existent(realizarea

curate/murdare

celui

fluxurilor

curate/murdare.

-Montarea acestora se poate realiza -Montarea acestora se poate realiza
prin decuparea locala a planseelor prin decuparea locala a planseelor
din

beton

marginilor

cu

conditia

golurilor

spijinirii din

create

beton

pe marginilor

cu

conditia

golurilor

spijinirii

create

pe

structura metalica de sustinere a structura metalica de sustinere a
ascensoarelor.

ascensoarelor.

Realizarea fundatie si a unei scari Realizarea fundatie si a unei scari
metalice din profile conventionale metalice din profile conventionale
care sa asigure evacuarea in caz de care sa asigure evacuarea in caz de
incendiu in conformitate cu P118/99

incendiu in conformitate cu P118/99

- Prin lucrarile de interventie
prevazute nu se afecteaza starea
de rezistenta si stabilitate a
constructiei existente si nici a
vreunei constructii , cresa fiind o
constructive independent, fara
vecinatati construite.

- Prin lucrarile de interventie
prevazute nu se afecteaza starea
de rezistenta si stabilitate a
constructiei existente si nici a
vreunei constructii , cresa fiind o
constructive independent, fara
vecinatati construite.
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Desfacerea straturilor ( hidroizolatii, Desfacerea straturilor ( hidroizolatii,
termoizolatii, betonul de panta) de pe termoizolatii, betonul de panta) de pe
terasa

necirculabila

existenta,

in terasa

vederea realizarii supraetajarii.

necirculabila

existenta,

in

vederea realizarii supraetajarii.

Peretii exteriori realizati din structura Peretii exteriori realizati din structura
metalica, pe interior se vor placa cu metalica, pe interior se vor placa cu
foi de rigips,pe exterior cu panou foi de rigips,pe exterior cu panou
sandwish, iar intre acestea 10 cm de sandwish, iar intre acestea 10 cm de
vata minerala rigida/ vata minerala vata minerala rigida/ vata minerala
caserata,

astfel incat

sa

se fie caserata,

astfel incat

sa

se fie

asigurat confortul termic si fonic al asigurat confortul termic si fonic al
incaperii constructiei.

incaperii constructiei.

Compartimentarile interioare se vor Compartimentarile interioare se vor
realiza din profile metalice usoare realiza din profile metalice usoare
placate cu foi

de rigips, iar intre placate cu foi

de rigips, iar intre

acestea 10 cm de vata minerala acestea 10 cm de vata minerala
rigida/ vata minerala caserata, astfel rigida/ vata minerala caserata, astfel
incat sa se fie asigurat confortul incat sa se fie asigurat confortul
termic si fonic al incaperii constructiei

termic si fonic al incaperii constructiei.

Zugravelile se vor executa din lavabil Zugravelile se vor executa din lavabil
antifungic, antiseptic cu rezistenta la antifungic, antiseptic cu rezistenta la
cicluri de curatare.

cicluri de curatare.

In zona de activitate se va realiza un
brau de aproximativ 1 m cu vopseluri
speciale: magnetice prin care copii
pot lipi cifre, litere sau vopseluri tip
cliboard care le permite curatarea.
Toti peretii vor fi pictati cu imagini din
desene animate cat si alte imagini
care sa le dezvolte imaginatia, cu
vopseluri lavabile.

In zona de activitate se va realiza un
brau de aproximativ 1 m cu vopseluri
speciale: magnetice prin care copii
pot lipi cifre, litere sau vopseluri tip
cliboard care le permite curatarea.
Toti peretii vor fi pictati cu imagini din
desene animate cat si alte imagini
care sa le dezvolte imaginatia, cu
vopseluri lavabile.

Pardoselile

se

vor

realiza

din Pardoselile

se

vor

realiza

din

gresie/mocheta pvc in spatii de lucru gresie/mocheta pvc in spatii de lucru
cu rezistenta la alunecare; in spatiile cu rezistenta la alunecare; in spatiile
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de activitate si odihna se vor realiza de activitate si odihna se vor realiza
din

mocheta

speciala

antipraf/ din

parchet;
Grupuri

mocheta

speciala

antipraf/

parchet;
sanitare,

finisaje

din Grupuri

sanitare,

finisaje

din

ceramica, pardoseala si pereti, h=190 ceramica, pardoseala si pereti, h=190
cm, iar restul suprafetei pana la cm, iar restul suprafetei pana la
plafon se va realiza din lavabile plafon se va realiza din lavabile
speciale antiumezeala;
Holuri

speciale antiumezeala;

pardoseala

din Holuri

ceramica/mocheta pvc;

pardoseala

din

ceramica/mocheta pvc;

Scarile de acces de interior se vor Scarile de acces de interior se vor
placa

cu

finisaje

piatra

naturala placa

cu

finisaje

piatra

naturala

rotunjita la colturi si la muchie, peste rotunjita la colturi si la muchie, peste
care se va prevede o mocheta in care se va prevede o mocheta in
proportie de 2/3 din latimea acesteia.

proportie de 2/3 din latimea acesteia.

REABILITAREA SISTEMELOR DE REABILITAREA SISTEMELOR DE
ALIMENTARE

CU

ENERGIE ALIMENTARE

ELECTRICA, TERMICA SI APA

CU

ENERGIE

ELECTRICA, TERMICA SI APA

Refacearea integrala a instalatiei de Refacearea integrala a instalatiei de
incalzire inclusiv al radiatoarelor de incalzire inclusiv al radiatoarelor de
incalzit prin montarea de radiatoare incalzit prin montarea de radiatoare
din tabla prevazuta cu regulatoare de din tabla prevazuta cu regulatoare de
caldra si robineti etc.

caldra si robineti etc.

-dotarea si crearea salii de centrala -dotarea si crearea salii de centrala
termica proprie pentru incalzire si termica proprie pentru incalzire si
prepararea apei calde menajere cu prepararea apei calde menajere cu
ajutorul a doua centrale termice de 60 ajutorul a doua centrale termice de
kW prevazute cu vas de expansiune 60

kW

prevazute

cu

vas

de

complet echipate.Se va monta un expansiune complet echipate.Se va
sistem automatizat de masurare si monta un sistem automatizat de
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reglare

a

temperaturii

in

fiecare masurare si reglare a temperaturii in

incapere respectand normativul OMS fiecare
1955/95 si Ordin 117/97.
-refacerea

incapere

respectand

normativul OMS 1955/95 si Ordin

redimensionarea 117/97.

si

instalatiei de alimentare cu apa si -refacerea
canalizare.

si

redimensionarea

instalatiei de alimentare cu apa si

-executarea instalatiei PSI inclusiv canalizare
rezervele de apa si grup pompare -executarea instalatiei PSI inclusiv
incendiu.

rezervele de apa si grup pompare

-dimensionarea

si

executarea

a incendiu.

instalatiei de detectie si avertizare -dimensionarea

si

executarea

a

incendiu.

instalatiei de detectie si avertizare

Monitorizare video-antiefractie.

incendiu.

Instalatii electrice

-termoizolarea conductelor instalatiei
interioare de distributie agent termic

Se va configura instalatia electrica
pentru a fi asigurate instalatii local Instalatii electrice
normal, general reproiectata pe solutii Se va configura instalatia electrica pe
de iluminat cu surse fluorescente- solutie de iluminat cu aparate cu
iluminatul

de

luminoblocuri

cu

siguranta
acumulator

cu sursa LED iluminatul de siguranta cu
si luminoblocuri

instalatii de prize.

cu

acumulator

si

instalatii de prize.

Instalatia electrica pentru centrala Tabloul general de distributie va fi
termica va fi proiectata in functie de reproiectat tinand cont de marirea
caracteristicile si parametric acesteia

puterii instalate cu noi consumatori.

Tabloul general de distributie va fi Se va realiza instalatia de protectie
reproiectat tinand cont de marirea cu prize de pamant. Se va monta
noi paratrasnetul. Se vor
consumatori.Se va realiza instalatia normativele in vigoare.
puterii

instalate

cu

respecta

de protectie cu prize de pamant. Se Instalatia apa-canal
va monta paratrasnetul.

Alimentarea cu apa se face din

35

DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENŢIE
Cf. HG 907/29 noiembrie. 2016
„REABILITAREA, MODERNIZAREA SI MANSARDAREA CRESEI nr, 5”, Aleea Mimozelor nr.4, Municipiul Constanta

Instalatia apa-canal

reteaua

existent

in

zona

din

Alimentarea cu apa se face din bransamentul existent
reteaua

existent

in

zona

din Dotarea cu instalatii pentru prevenire

bransamentul existent

si stingerea incendiilor.

Evacuarea apelor uzate se face la Instalatii termice
reteaua

stradala

existent

cu Se va actiona la refacerea intregului

revizuirea bransamentului.

sistem de incalzire .

Dotarea cu instalatii pentru prevenire Instalatia de incalzire echipata cu
si stingerea incendiilor
corpuri statice, radiatoare de otel.
Instalatii termice

Sursa de producere a agentului

Se va actiona la refacerea intregului termic de incalzire sunt cu ajutorul a
sistem de incalzire

doua centrale termice pe combustibil

Instalatia de incalzire echipata cu gazos amplasata la parter.
corpuri statice, radiatoare de otel

In prezent cladirea este racordata la

Sursa de producere a agentului reteaua de termoficare a orasului,
termic de incalzire este o centrala urmand a fi debransata si bransata la
termica

pe

combustibil

gazos reteaua de gaze.

amplasata la parter.

Grupurile sanitare care nu au aerisire

In prezent cladirea este racordata la naturala vor fi prevazute cu coloanele
reteaua de termoficare a orasului, de ventilatie cu tiraj fortat.
urmand a fi debransata
REABILITARE

SISTEM

REABILITARE

SISTEM

DE

DE ILUMINAT

ILUMINAT

Montarea de aparate de iluminat

tehnologie
LED
la
Montarea de aparate de iluminat echipate
echipate cu surse fluorescente executarea aparatelor de priza se vor
miniaturale
oglindate.

si

sisteme

optice respecata
amplasare

inaltimile
astfel

minime
incat

sa

de
fie

respectate normativele OMS 1955/95
Dotarile vor asigura necesarul de

si Ordin 117/97.

mobilier si echipamente a noilor
locurilor create, cat si inlocuirea Dotarile vor asigura necesarul de
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mobilierului

din

bucatarie,

a mobilier si echipamente a noilor

electrocasnicelor si a masinilor de locurilor create, cat si inlocuirea
spalat cu unele profesionale.

mobilierului

din

bucatarie,

a

Dotarile se vor compune din: paturi, electrocasnicelor si a masinilor de
dulapi, scaune, mese, canapele, spalat cu unele profesionale.
aragaz etc.

Dotarile se vor compune din: paturi,
dulapi,

scaune,

mese,

canapele,

aragaz etc.

5.1. Soluţia tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,
funcţional-arhitectural şi economic, cuprinzând:
a) descrierea principalelor lucrări de intervenţie pentru:
- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;- nu este
cazul
- intervenţii de protejare/conservare a elementelor naturale şi antropice existente
valoroase; - nu este cazul
- demolarea parţială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără modificarea
configuraţiei şi/sau a funcţiunii existente a construcţiei;
•

Desfacerea unor portiuni de pereti in vederea relizarii accesului la liftul de
persoane, cat si la realizarea cailor de evacuare, acestea sunt evidentiate
pe planurile propuse cu hasuri.

•

Realizarea de pereti noi in vederea inchiderii casei scarii cu pereti
rezistenti la foc min 150 min.

•

Decuparea planseului/planseelor in vederea realizarii liftului de persoane
cat si a liftului montcharge suplimentar.

•

Decuparea planseului pentru realizarea accesului scarii la etajul 2.

- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;
•

Se propun pereti de zidarie nestructurali in vederea recompartimentarilor
interioare, pentru realizarea spatiului destinat centralei termice cat si a
centralei de detectie.- nu este cazul
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-

introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al
construcţiei existente.

b) descrierea, după caz, şi a altor categorii de lucrări incluse în soluţia tehnică de
intervenţie propusă;
Hidroizolarea peretii subsolului, cu membrana cristalina
Hidroizolarea subsolului se va realiza prin aplicarea unei memebrane cristaline,
de regula, pe interior si se monteaza pe peretii subsolului, pe pardoseala si plafon.
Produsul are compusi chimici care, in contact cu apa, se activeaza, eliminand-o rapid.
Membrana cristalina este disponibila sub forma unei paste care se da pe toata
suprafata zidurilor, reparand si astupand in acest fel golurile, fisurile si rosturile de
turnare. In momentul utilizarii, se recomanda sa aiba consistenta unui mortar. Este
foarte important ca, dupa ce a fost aplicata, suprafetele tratate sa fie pastrate umede
timp de aproape o saptamana, pentru a activa substantele chimice si pentru a forma o
membrana impermeabila. In tot acest timp, incaperea trebuie ventilata, pentru a elimina
mai usor umezeala din aer.
Termoizolatii
Izolarea termica a peretilor exteriori are influenta asupra consumului de caldura
prin reducerea fluxului termic disipat prin peretii exteriori.
Imbunatatirea protectiei termice la nivelul tuturor peretilor exteriori se propune a
se face prin montarea unui strat termoizolant suplimentar din vata minerala rigida de
5/10 cm grosime, cu conductivitatea termica  ≤ 0,036 [W/mK], amplasat pe suprafata
exterioara a peretilor existenti, protejat cu o tencuiala subtire de 6 mm grosime, armata
cu o tesatura deasa din fibre de sticla. La soclu se va prevedea vata bazaltica 10cm
grosime protejat cu tencuiala subtire armata cu plasa deasa din fibre de sticla care va
reduce fluxurile termice disipate la nivelul perimetrului placii pe sol dar si a placii peste
subsol.
Fixarea stratului termoizolant se poate face fie prin lipire fie mecanic (cu dibluri
de plastic cu rozeta).
Stratul termoizolant din placi de vata minerala rigida, de dimensiuni mari (ex:
1,20 x 0,60 m) detensionate, este fixat prin lipire pe suprafata suport, reparata si
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curatata in prealabil; stratul de lipire se realizeaza, de regula, din mortar, lipirea
facandu-se local, pe fasii sau in puncte.
Montarea placilor termoizolante se va face cu rosturile de dimensiuni cat mai mici
si decalate pe randurile adiacente, avand grija ca adezivul sa nu fie in exces si sa nu
ajunga in rosturi fapt care ar conduce la pericolul aparitiei ulterioare a crapaturilor in
stratul de finisaj.
La colturi si pe conturul golurilor de fereastra se vor prevedea placi tennoizolante
in forma de L.
Tencuiala trebuie sa realizeze, pe langa o aderenta buna la suport (inclusiv
elaslicitate pentru preluarea dilatarilor si contractiilor datorita variatiilor climatice, fara
desprinderea de suport), o permeabilitate la vaporii de apa concomitent cu
impermeabilitate la apa. Trebuie asigurata continuitatea stratului de armare prin
suprapunerea corecta a foilor de tesatura din fibra de sticla (min. 10 cm).
In zonele de racordare a suprafetelor ortogonale, la colturi, pe conturul golurilor
de fereastra, se prevede dublarea tesaturilor din fibre de sticla (fasii de 25 cm) sau/si
folosirea unor profile subtiri din aluminiu.
Pe suprafata soclului se pot folosi tencuieli rezistente la lovire din categoria
marmorocului (gris de piatra si lianti din rasini sintetice ) sau suplimentarea tesaturii din
fibre de sticla cu una avand rezistenta la intindere de trei ori mai mare decat cea
normala.
Instalatii electrice
Instalatiile electrice se vor configura pentru a fi asigurata instalatia de iluminat
local-normal general reproiectata pe solutie de iluminat cu surse fluorescente, iluminatul
de siguranta cu luminoblocuri cu acumulatori si instalatia de prize./instalatia electrica
pentru central termica ca fi proiectata in functie de caracteristicile si parametric
acesteia. Tabloul general de distributie va fi proiectat tinand cont de marirea puterii
instalate cu noi consumatori(central termica). Se va realiza instalatia de protective cu
prize de pamant.

Instalatii termice
1.

SITUAŢIA EXISTENTĂ
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Sursa de energie termică pentru această clădire o reprezintă un punct termic
din zonă, la care clădirea studiată este racordată prin intermediul reţelelor termice
urbane de agent termic care se află într-o stare de degradare avansată.
Clădirea cresei are o instalație centralizată de încălzire realizată cu corpuri
statice din fontă sau oțel, montate aparent în fiecare încăpere. Instalațiile de
încălzire interioare sunt caracterizate printr-o funcționare cu eficiență scăzută a
transferului de căldură datorită depunerilor de materii organice și anorganice în
corpurile de încălzire și în conductele de distribuție agentului termic. Corpurile de
încălzire sunt radiatoare vechi de fontă necurățate de mai mult timp prevăzute cu
robinete tur respectiv retur nefuncționale.
Distribuția agentului termic în clădire se realizează prin conducte de oțel
montate aparent la care sunt racordate corpurile de încălzire. Dezaerisirea
instalației este realizat centralizat, prin conducte de oțel amplasate aparent sub
plafonul ultimului nivel, racordate la vasele de aerisire.
Datorită stării instalației de încălzire și a rețelelor termice din zonă se
propune desfacerea instalațiilor existente și înlocuire cu unele noi moderne și
realizarea unei centrale termice într-o încăpere special amenajată.
2.

SITUAŢIA PROIECTATĂ

Pentru acoperirea necesarului de energie aferent încălzirii şi preparării de
apă caldă de consum s-a prevăzut montarea în încăperea cu destinaţia de centrala
termică a două cazane, cu o putere termică de minim 60 kW fiecare, în
condensaţie, ce funcţionează cu combustibil gazos, au cameră de ardere etanşă şi
tiraj forţat. Admisia aerului necesar combustiei şi evacuarea gazelor de ardere se va
face prin tubulatura metalică, individuală pentru fiecare cazan, montată orizontal la
trecerea prin peretele exterior.
Sistemul de încălzire prevăzut este compus din corpuri de încălzire statice
(radiatoare) din tablă, amplasate de preferinţă sub suprafeţele vitrate şi
dimensionate corespunzător pentru asigurarea temperaturii interioare impusă în
normativele și şi conductele de distribuţie a agentului termic la acestea.
Radiatoarele vor fi prevăzute cu robinet de închidere/reglare, robinet de reglare
hidraulică/închidere dublul reglaj, dezaerisire individuală cu dezaeratoare manuale.
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Alimentarea cu agent termic a radiatoarelor se va face pe diagonală (sus-jos)
cu conducte pentru agent termic din PEXA în montaj îngropat prin intermediul
robinetelor de reglare termostatate tur respectiv robinete-retur.
Această dotare asigură, în afara unui reglaj precis pe fiecare corp de
încălzire, şi posibilitatea închiderii, detaşării, şi reparării oricărui corp de încălzire,
fără a deranja restul consumatorilor, precum şi controlul precis al temperaturii dorite
în încăpere. Sistemul de distribuție a agentului termic din centrala termică către
corpurile de încălzire se realizează prin conducte de distribuţie din PP-R SDR 7,4
cu fibră izolată termic cu izolaţie tip k-flex, în montaj îngropat și mai multe colector
distribuitor de nivel, montat îngropat într-o nişă realizată în zidărie. Corpurile de
încălzire se vor alimenta individual din colectorul/distribuitorul de apartament prin
intermediul conductelor PEXA montate îngropat în sapă şi tub de protecţie.
Instalatia apa-canal
Alimentarea cu apa se face din reteaua existent in zona prin bransamentul
existent. Evacuarea apelor uzate se face la reteaua stradala existent cu revizuirea
bransamentului.
Se va schima in totalitatea instalatia apa-canal
Dotarea cu instalatii pentru prevenirea si stingerea incendiilor.
Lucrările necesare pentru asigurarea funcţionalităţii de cresa, se vor amenaja in
exterior locuri de joaca care se adreseaza copiilor de varsta anteprescolara;
c)

analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali,

inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiţia;
La proiectarea sistemului constructiv pentru cladirea care face obiectul
prezentului proiect (reabilitare constructie existenta si constructie noua-supraetajare) sau respectat prevederile reglementarilor de proiectare în vigoare în ceea ce priveste
conceptia generala a structurii de rezistenta cât si alcatuirea constructiva în detaliu.
Supraetajarea propusa va asigura satisfacerea cerintelor beneficiarului pe o
durata de serviciu a acesteia în conditiile unei exploatari normale de 50-70 de ani.
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Au fost luate masurile necesare, prin proiectare, astfel incat incarcarile
susceptibile de a actiona asupra cladirii în timpul executiei si exploatarii sa nu produca
nici unul din urmatoarele evenimente:
- prabusirea partiala sau totala a cladirii;
- deformatii de marime inadmisibila ale elementelor structurale;
- deteriorarea altor parti ale constructiilor, instalatiilor sau echipamentelor ca
urmare a deformatiilor mari ale elementelor portante;
- avarii la constructie disproportionate în raport cu seismul de calcul prevazut de
normative pentru zona amplasamentului avut în vedere la alegerea sistemului
constructive propus.
Masurile prevazute în proiect, privind exigenta privind siguranta în exploatare
B.1. Masuri pentru împiedicarea alunecarii în timpul circulatiei pe
orizontala:
- prevederea de pardoseli din covor PVC cu rezistenta la alunecare minim R8;
- prevederea unei gresii antiderapante în grupurile sanitare si mocheta PVC in
spatiile de lucru, cu rezistenta la alunecare de minim R10
B.2. Masuri de protectie contra accidentarilor la denivelari, scari, rampe,
acoperisuri:
- rampele, treptele si podestele de acces din exterior au fost dimensionate conform
normelor in vigoare;
B.3. Iluminat natural si artificial interior si exterior:
- iluminatul natural se încadreaza în raportul de minim 1/5 - 1/6 din suprafata utila a
încaperilor;
- iluminatul respecta normele luminotehnice în vigoare pentru acest tip de functiune;
- iluminatul exterior va asigura atat un marcaj corespunzator al acceselor în cladire
cat si o prezenta vizibila ambientala a constructiei in cadrul orasului.

B.4. Masuri de protectie antiefractie:
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- este prevazut sistem antiefractie in fiecare spatiu functional.
Masuri alternative pentru reducerea riscului de incendiu, pentru încadrarea în
nivelul prevazut în reglementarile tehnice:
- dotarea cu stingatoare portabile a casei scarii , la fiecare nivel;
- dotarea cu stingatoare portabile a fiecarui hol;
- realizarea inchiderii volumului mansardei, la nivelul sarpantei, cu gipscarton RF 45’
Rezistenta la foc a principalelor elemente de constructie:
- structura portanta de zidarie de caramida clasa A1
- plansee beton armat, clasa A1

RF 120’
RF 45’

- pereti interiori neportanti, zidarie clasa A1 si gipscarton clasa A2 – s1,d0EI min. 90’
- acoperisuri terasa

RF 15’

Cladirea reprezinta un compartiment de incendiu civil pentru spatii administrative
categoria « C « de importanta, gradul II de rezistenta la foc, densitatea sarcinii termice
sub 420 MJ/mp şi capacitatea sub 100 de persoane.
Masurile constructive adaptate la utilizarea constructie
Limitarea propagarii unui eventual incendiu în interiorul constructiei se asigura
prin elemente verticale si orizontale (pereti si plansee) de întârziere a propagarii focului,
având nivelurile de performanta normate în functie de destinatiile spatiilor si de
nivelurile de risc de incendiu ale acestora:
Deasupra parterului se executa plansee clasa C2 (CA2d), rezistente la foc minim
30 minute, cu goluri pentru instalatii protejate conform normelor. Ghenele verticale
pentru instalatii sunt separate de restul constructiei prin pereti CO (CA1) rezistenti la foc
minim 15 minute. Trapele si usile de vizitare practicate în peretii ghenelor verticale
pentru conducte se vor realiza din materiale CO (CA1). La trecerea prin planseul peste
parter se prevad etansari cu rezistenta la foc ≥ 30 minute (P118 – 2.3.11., 2.3.12.).
Peretii scarilor de evacuare vor fi din materiale C0 (CA1) rezitenti la foc minim 150’.
Rampele si podestul scarii de evacuare din corpul de constructie extindere vor fi
din materiale C0(CA1) cu rezistenta la foc minim 120’.
Pe caile de evacuare se vor amplasa lampi pentru marcarea iesirilor.
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Alimentarea iluminatului de siguranta se face potrivit Normativ I7-2011 dinaintea
întreruptorului tabloului general. In camera centralei termice este prevazut iluminat de
siguranta cu luminobloc. Instalatia se va executa cu conductori de cupru protejati în tub
IPEY.
Stingatoare, alte mijloace de stins incendii, utilaje, unelte, mijloace de
interventie :
•

tipul si caracteristicile de stingere :

- stingatoare portative de 6 kg cu pulbere si CO2 , tip P1 ;
- stingatoare portative cu spuma himica, tip SM6 ;
- stingatoare cu gaz inert .
- Igiena, sanatatea oamenilor protectia si refacerea mediului “D”.
Masurile ce au fost prevazute în cadrul proiectului:
Masuri de asigurare a calitatii aerului în functie de destinatia spatiilor si
numarul de utilizatori (volum aer/ocupant; nr. schimburi/ora; sisteme de ventilare):
Masuri de evacuare a deseurilor - prin amplasarea unei platforme de gunoi în
incinta, dotata cu pubele ecologice.

d)

informaţii

privind

posibile

interferenţe

cu

monumente

istorice/de

arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat
învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone
protejate;
NU ESTE CAZUL
e)

caracteristicile tehnice şi parametrii specifici investiţiei rezultate în urma

realizării lucrărilor de intervenţie.
✓ Suprafata terenului imobilului:

1432mp ;

✓ Supratafa construita

380.00 mp;

✓ Suprafata construita desfasurata

760.00 mp;

✓ Suprafata construita propusa

380.00 mp;

✓ Suprafata construita desfasurata propusa
✓ Regim de inaltime

1140.00 mp;
Sp+P+1E;
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✓ POT existent

26.50%

✓ POT propus

26.50%

✓ CUT existent

0.53

✓ CUT propus

0.795

La finalizarea oricarui pachet de masuri ales se va elabora un alt Certificat de
performanta energetica care va tine seama de lucrarile concret executate;
Dupa realizarea interventiilor de etajare , structura se mentine incadrata in clasa
de risc seismic Rs III –care este acceptata de normative pentru constructiile existente,
avand in vedere ca sarcinile noi aduse de etajul 2 sunt aproximativ egale cu greutatea
materialelor descarcate de pe terasa.
5.2. Necesarul de utilităţi rezultate, inclusiv estimări privind depăşirea
consumurilor iniţiale de utilităţi şi modul de asigurare a consumurilor
suplimentare
Bransamentele existente asigura necesarul consumurilor suplimentare. In urma
lucrarilor de supraetajare, se va mari numarul de consumatori initiali de la 55 la 95,
aceasta crestere nu influenteaza consumul initial. Nu este nevoie de lucrari
suplimentare pentru asigurarea utilitatilor pentru aceasta crestere de consumatori.
Asigurarea debitului de apa la punctul de consum:
Se va realiza conform Stas 1478.
Q=min 0,15 l/sec- la spalatorie, bai, dusuri
Q= min 0,05 l/sec la lavoare , grup sanitar
Viteza optima a apei= 1m/sec
Q= min 2,5 l/sec incendiu interior
Q= min 5,0 l/sec incendiu exterior
Asigurarea apei potabile necesara: un pat/zi.
Necesarul de apa potabilă, luânduse în calcul toate utilizările necesare, este
următorul
-

igiena copiilor 200l/copil loc zi;

-

igiena personalului de deservire 40l/copil loc/zi;
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-

igiena lenjeriei (spălătorie) 110l/copil loc/zi;

-

prepararea hranei (bucătărie) 100l/copil loc/zi;

-

igiena şi întreţinerea spaţiilor interioare 40 l/copil loc/zi;

-

dezinfecţie, spălare instrumentar 25 l/copil loc/zi;

-

utilizări tehnologice la centralele termice 20 l/copil loc/zi;

-

igiena colectării deşeurilor menajere şi clădiri anexe în incinta 10l/copil loc/zi;

-

întreţinerea căilor de acces, spaţii exterioare, zone verzilol/copil loc/zi;

-

gospodarii anexe 30 l/copil loc/zi;

-

pierderi în reţea 10 l/copil loc/zi.
Total necesar: 700l/copil loc/zi
În perioadele de deficit sau de intrerupere a alimentarii cu apă, trebuie asigurat

un minim de 500 l/pat/zi, timp de 12 ore.
Nu se admite utilizarea apei nepotabile în creşe.

5.3. Durata de realizare şi etapele principale corelate cu datele prevăzute în
graficul orientativ de realizare a investiţiei, detaliat pe etape principale
Durata totala de implementare este de 15 luni, din care:
-

12 luni – executie;

-

3 luni – proceduri administrative.

✓ Lucrari de supraetajare/mansardare structurale;
✓ Lucrari de supraetajare arhitecturale;
✓ Lucrari de supraetajare instalatii interioare;
✓ Lucrari de reabilitare si modernizare structurale;
✓ Lucrari de reabilitare si modernizare arhitecturale;
✓ Lucrari de reabilitare si modernizare instalatii;
✓ Lucrari de sistematizare pe verticala;
✓ Procurare echipamente si utilaje;
✓ Montare echipamente si utilaje;
✓ Dotari necesare pentru functionalitatea proiectata;
✓ Revizuirea/reabilitarea bransamentului de canalizare.
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5.4.

Costurile estimative ale investiţiei:

Scenariu A
INVESTITIA:SUPRAETAJARE SI MODERNIZARE CLADIRE CRESA 1
ADRESA:STR. MIMOZELOR NR. 4 , CONSTANTA, JUDET CONSTANTA
BENEFICIAR :SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA CONSTANTA
PROIECTANT:SC TEHNOCONSULT PROIECT SRL

DEVIZ GENERAL
Nr.
Valoare (fara
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Crt
TVA)
1
2
3
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului
0.00
1.2 Amenajarea terenului
0.00
Amenajarea pentru protectia mediului si aducerea terenului la
1.3 starea initiala
0.00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
0.00
Total capitol 1
0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Total capitol 2
0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii
6,600.00
3.1.1. Studii de teren
2,500.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului
100.00
3.1.3. Alte studii specifice
4,000.00
Documentatii -suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
3.2. acorduri si autorizatii
1,000.00

TVA
4

Valoare cu
TVA
5

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

475.00
19.00
760.00

2,975.00
119.00
4,760.00

190.00

1,190.00
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3.3.
3.4.
3.5.

Expertizare tehnica
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al
cladirilor
Proiectare
3.5.1. Tema de proiectare
3.5.2. Studiu prefezabilitate
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a
lucrarilor de interventii si deviz general
3.5.4. Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.6.
3.7.

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie
Organizarea procedurilor de achizitie
Consultanta
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

3.8.

3.7.2. Auditul financiar
Asistenta tehnica
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii

3.8.2. Dirigentie de santier
Total capitol 3
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. Constructii si instalatii
4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
4.3. montaj

25,000.00

4,750.00

29,750.00

25,000.00
150,000.00
12,000.00
8,000.00

4,750.00
28,500.00
2,280.00
1,520.00

29,750.00
178,500.00
14,280.00
9,520.00

35,000.00

6,650.00

41,650.00

2,000.00

380.00

2,380.00

5,000.00
88,000.00
0.00
0.00

950.00
16,720.00
0.00
0.00

5,950.00
104,720.00
0.00
0.00

0.00
0.00
130,954.55
48,500.00
48,500.00

0.00
0.00
24,881.36
9,215.00
9,215.00

0.00
0.00
155,835.91
57,715.00
57,715.00

0.00
82,454.55
338,554.55

0.00
15,666.36
64,325.36

0.00
98,120.91
402,879.91

2,656,605.00
83,880.00

504,754.95
15,937.20

3,161,359.95
99,817.20

268,000.00

50,920.00

318,920.00
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Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
4.4. necesita montaj si echipamente de transport
4.5. Dotari
4.6. Active necorporale
Total capitol 4
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1. Organizare de santier-5%
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
santier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului
5.2. Comisioane , cote, taxe, costul creditului
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea
lucrarilor de constructii
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor -CSC
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare
5.3. Cheltuieli pentru diverse si neprevazute (10% din C+M)
5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate
Total capitol 5
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. Pregatirea personalului de exploatare
6.2. Probe tehnologice si teste
Total capitolul 6

TOTAL GENERAL
din care : C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.)

0.00
198,000.00
0.00
3,206,485.00

0.00
37,620.00
0.00
609,232.15

0.00
235,620.00
0.00
3,815,717.15

8,000.00

1,520.00

9,520.00

3,000.00
5,000.00
21,290.91

570.00
950.00
4,045.27

3,570.00
5,950.00
25,336.18

0.00

0.00

0.00

2,748.49

522.21

3,270.70

13,742.43
1.00

2,611.06
0.19

16,353.49
1.19

4,800.00
274,848.50
15,000.00
319,139.41

912.00
52,221.22
2,850.00
60,636.49

5,712.00
327,069.72
17,850.00
379,775.90

0.00
5,000.00
5,000.00

0.00
950.00
950.00

0.00
5,950.00
5,950.00

3,869,178.96 735,144.00 4,604,322.96
2,748,485.00 522,212.15 3,270,697.15
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DEVIZUL OBIECTULUI

Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

1
2
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
Constructii si instalatii
4.1
Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari
exterioare
4.1.1.
Rezistenta ( realizare etaj 2) struct metalica si
protectia antifoc
4.1.2.
Arhitectura
4.1.3.
Lucrari de reparatii parter si etaj (desfaceri, reparatii,
4.1.3.1 refacere finisaje)
Lucrari de realizare a finisajelor (lucrari arhitectura) etaj
4.1.3.2 2
Instalatii
4.1.4.
4.1.4.1 Lucrari de reparatii parter si etaj (desfaceri, reparatii,
refacere finisaje)
.
4.1.4.2
Lucrari de realizare a instalatiilor propuse noi etaj 2
.
Total I - subcapitolul 4.1.
4.2.
Montaj echipamente tehnologice
Total II - subcapitolul 4.2.
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
necesita montaj
4.3.
centrale termice
4.3.1.
lift persoane
4.3.2.
mont charge 2 buc
4.3.3.
masuri isu centrale detectie +stingere
4.3.4.
alarme si supraveghere video
4.3.5.
aere conditinate
4.3.6.
Utilaje, echipamente tehnologice care nu necesita
montaj si echipamente de transport
4.4
Dotari
4.5.
4.6.
Active necorporale
TOTAL III - subcapitolul 4.3+4.4+4.5+4.6
Total deviz pe obiect ( Total I+Total II + Total III)

Valoare
(fara TVA)
3

TVA
4

Valoare cu
TVA
5

2,656,605.0

504,754.9

3,161,359.5

270,000.00

51,300.00

321,300.00

523,065.00
1,393,740.0

99,382.35
264,810.6

622,447.35
1,658,550.6

876,960.00

166,622.4
0

1,043,582.4
0

516,780.00
469,800.00

98,188.20
89,262.00

614,968.20
559,062.00

313,200.00

59,508.00

372,708.00

156,600.00
2,656,605.0
83,880.00
83,880.00

29,754.00
504,754.9
15,937.20
15,937.20

186,354.00
3,161,359.9
99,817.20
99,817.20

268,000.00
45,000.00
45,000.00
25,000.00
63,000.00
22,000.00
68,000.00

50,920.00
8,550.00
8,550.00
4,750.00
11,970.00
4,180.00
12,920.00

318,920.00
53,550.00
53,550.00
29,750.00
74,970.00
26,180.00
80,920.00

0.00
198,000.00
0.00
466,000.00
3,206,485.0

0.00
37,620.00
0.00
88,540.00
609,232.1

0.00
235,620.00
0.00
554,540.00
3,815,717.1
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Scenariu B
DEVIZ GENERAL

Noiembrie 2017

lei

Nr.
Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare
(fara TVA)

TVA (19%)

Val.totala
cu TVA

1

2

3

4

5

Valoare cu TVA
B.S.
B.L.
6
7

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,4
0,00
Total capitol 1
0,00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Total capitol 2
20.000,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3,1 Studii
4.500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

3.800,00

23.800,00

4.291,96

19.508,04

855,00

5.355,00

0,00

5.355,00

4.500,00

855,00

5.355,00

0,00

5.355,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

5.000,00

950,00

5.950,00

0,00

5.950,00

3.3.

Documentatii -suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si
autorizatii
Expertizare tehnica

3.750,00

712,50

4.462,50

0,00

4.462,50

3.4.

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor

3.000,00

570,00

3.570,00

0,00

3.570,00

3.5.

Proiectare(3%)

1,1
1,2
1,3

Obtinerea terenului
Amenajarea terenului
Amenajarea pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea
initiala
Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor

3.1.1. Studii de teren:studiu topo si studiu geotehnic
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3. Alte studii specifice
3.2.

0,00

52.022,18

9.884,21

61.906,39

40.486,39

21.420,00

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii si deviz general
3.5.4. Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de
executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie

15.000,00

2.850,00

17.850,00

0,00

17.850,00

3.000,00

570,00

3.570,00

0,00

3.570,00

3.000,00

570,00

3.570,00

3.570,00

0,00

31.022,18

5.894,21

36.916,39

36.916,39

0,00

3.6.

Organizarea procedurilor de achizitie

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanta(1%)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii
3.7.2. Auditul financiar
3.8.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.371,09

5.010,51

31.381,60

0,00

31.381,60

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

7.689,98

1.461,10

9.151,08

0,00

9.151,08

3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor

5.689,98

1.081,10

6.771,08

0,00

6.771,08

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de
control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in
Constructii

2.000,00

380,00

2.380,00

0,00

2.380,00

18.681,11

3.549,41

22.230,52

0,00

22.230,52

94.643,27

17.982,22

112.625,49

40.486,39

72.139,10

1.496.622,67

284.358,31

1.780.980,98

1.693.872,98

87.108,00

4.850,00

921,50

5.771,50

5.771,50

0,00

173.500,00

32.965,00

206.465,00

206.465,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

131.100,00

24.909,00

156.009,00

156.009,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.806.072,67

343.153,81

2.149.226,48

2.062.118,48

87.108,00

Asistenta tehnica(1.5%)

3.8.2. Dirigentie de santier
Total capitol 3
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. Constructii si instalatii
4.2.
4.3.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport

4.5.

Dotari

4.6.

Active necorporale

Total capitol 4
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
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5.1.

Organizare de santier-1.55%
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului

5.2.

Comisioane , cote, taxe, costul creditului
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0,1%* (C+M)
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,
urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii - 0,5%* (C+M)
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor -CSC -0,5%* (C+M)
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare -taxa OAR cf L95/94 0.0005 din C+M

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevazute 10%*(subcap.1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4)

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

Total capitol 5
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. Pregatirea personalului de exploatare
6.2.

Probe tehnologice si teste

Total capitolul 6

20.777,99

3.947,82

24.725,81

19.663,56

5.062,25

16.524,00

3.139,56

19.663,56

19.663,56

0,00

4.253,99

808,26

5.062,25

0,00

5.062,25

17.686,96

0,00

17.686,96

0,00

17.686,96

0,00

0,00

0,00

0,00

1.538,00

0,00

1.538,00

0,00

1.538,00

7.689,98

0,00

7.689,98

0,00

7.689,98

7.689,98

0,00

7.689,98

0,00

7.689,98

769,00

0,00

769,00

0,00

769,00

190.446,59

36.184,85

226.631,45

63.439,61

163.191,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

228.911,55

40.132,67

269.044,22

83.103,16

185.941,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

950,00

5.950,00

0,00

5.950,00

5.000,00

950,00

5.950,00

0,00

5.950,00

TOTAL GENERAL

2.154.627,49

406.018,70

2.560.646,19

2.190.000,00

370.646,19

din care : C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

1.537.996,67

292.219,37

1.830.216,04

1.723.600,00

106.616,04

TOTAL GENERAL CU TVA B.S. + B.L.

2.560.646,19

53

DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENŢIE
Cf. HG 907/29 noiembrie. 2016
„REABILITAREA, MODERNIZAREA SI MANSARDAREA CRESEI nr, 5”, Aleea Mimozelor nr.4, Municipiul Constanta

DEVIZUL OBIECTULUI
Noiembrie 2017

lei

Valoare
(fara TVA)
3

Lucrari de constructii
4.1.1. D01.Amenajari exterioare
4.1.2. D02.Lucrari de structura
4.1.3. D03.Lucrari de arhhitectura
Lucrari de instalatii
D04. Lucrari de instalatii(electrice, detectie, sanitare,
4.1.4 climatizare, termice, hidranti)

1.171.672,67 222.617,81 1.394.290,48 1.307.182,48 87.108,00
61.925,00
11.765,75
73.690,75
73.690,75
0,00
450.275,00
85.552,25
535.827,25
535.827,25
0,00
659.472,67 125.299,81
784.772,48
697.664,48 87.108,00
324.950,00
61.740,50
386.690,50
386.690,50
0,00

Total I - subcapitolul 4.1.
4.2.
Montaj echipamente tehnologice
Total II - subcapitolul 4.2.
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
necesita montaj
4.3.
4.3.1. centrale termice(2buc)
4.3.2. lift de tip montcharge (2 buc)
4.3.3. masuri isu centrale detectie +stingere
4.3.4. lift persoane
4.3.5. aparate aer conditionat
Utilaje, echipamente tehnologice care nu necesita
montaj si echipamente de transport
4,4
Dotari
4.5.
Active necorporale
4.6.
TOTAL III - subcapitolul 4.3+4.4+4.5+4.6
Total deviz pe obiect ( Total I+Total II + Total III)

TVA
4

Val.totala
cu TVA
5

Valoare cu TVA
B.S.
B.L.
6
7

Nr.
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Crt
1
2
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
Constructii si instalatii
4,1

324.950,00
61.740,50
386.690,50
386.690,50
0,00
1.496.622,67 284.358,31 1.780.980,98 1.693.872,98 87.108,00
4.850,00
921,50
5.771,50
5.771,50
0,00
4.850,00
921,50
5.771,50
5.771,50
0,00
173.500,00
28.000,00
36.000,00
12.000,00
45.000,00
12.000,00

32.965,00
5.320,00
6.840,00
2.280,00
8.550,00
2.280,00

206.465,00
33.320,00
42.840,00
14.280,00
53.550,00
14.280,00

206.465,00
33.320,00
42.840,00
14.280,00
53.550,00
14.280,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
131.100,00
24.909,00
156.009,00
156.009,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
304.600,00
57.874,00
362.474,00
362.474,00
0,00
1.806.072,67 343.153,81 2.149.226,48 2.062.118,48 87.108,00
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5.5.

Sustenabilitatea realizării investiţiei:
a)
impactul social şi cultural;
Conform prezentului studiu, consideram ca realizarea obiectivului de investitie este

necesar si opotun, sustinuta de dezvoltarea economica, sociala si culturala dinamica a
localitatii;
b)
estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza
de realizare, în faza de operare;
Estimarea fortei de munca in faza de realizare:
Numar de muncitori = 30;
Numar de ingineri = 3;
Personal auxiliari = 2
Service externalizate, personal =3
Estimare forta de munca in faza de operare:
Numar de educatoare: =6
Numar de asistente = 3
Numar de ingrijitoare = 4
Numar de infirmiere = 5
Bucatar = 1
Administrator / intretinere = 1
c)

impactul

asupra

factorilor

de

mediu,

inclusiv

impactul

asupra

biodiversităţii şi a siturilor protejate, după caz.
✓ Proiectul nu intra sub incidenta HG nr 445/2009, privind evaluarea impactului anumitor
proiecte publice si private asupra mediului, cu modificarile si complectarile ulterioare;
✓ Proiectul propus nu intra sub incidenta art 28 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului
nr.57/2007 aprobata de Legea nr. 49/2011, privind regimul ariilor natural protejate,
conservarea habitatelor natural, a florei si fauneii salbatice, cu modificarile si
complectarile ulterioare.
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5.6.

Analiza financiară şi economică aferentă realizării lucrărilor de intervenţie:
a)

prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de

referinţă şi prezentarea scenariului de referinţă;
Cladirile creselor au fost date in folosinta in anii ’70. In decursul celor mai bine de 40
de ani nu s-au realizat lucrari de reabilitare si modernizare, ci doar de reparatii curente si
igienizare, efectuate in timpul vacantelor de vara. Instalatiile termice, electrice si sanitare au
fost inlocuite partial, la nevoie, motiv pentru care este necesara o interventie capitala de
inlocuire a acestora in totalitate.
Locurile disponibile in cresele aflate in subordine sunt insuficiente fata de numarul
mare de solicitari, acestea fiind de patru ori mai multe fata de capacitate,mootiv pentru care
se impune creearea de noi locuri pentru a satisface nevoile actuale ale comunitatii.
In perioada 2018-2020 trebuie finalizate toate lucrarile necesare pentru reabilitarea,
modernizarea si supraetajarea Cresei Nr.5.
Scenariul A (varianta maximala) = variantă cu investiţie maxima;
Scenariul B (varianta minimala) = variantă cu investiţie minima.
b)

analiza cererii de bunuri şi servicii care justifică necesitatea şi

dimensionarea investiţiei, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung;
În prezent Serviciul Public Administrare Creșe are in subordine un număr de 5 creșe,
cu o capacitate de 355 locuri, insuficiente deoarece anual rămân nesolutionate în jur de 350
de cereri.
Trebuie menționat faptul că în anii ’90 existau la nivelul orașului Constanța un număr
de 20 de creșe, din care 3 cu program săptămânal.
Dacă luăm în considerare faptul că în anul 2013 au fost în jur de 5500 de nașteri, în
2014, în jur de 5600 de nașteri, numărul acestora crescând de la an la an, considerăm
oportună și necesară crearea de noi locuri în creșele constănțene.
In ceea ce priveste dotările creșelor, parte din acestea sunt de cand au fost date in
folosinta clădirile, la sfârșitul anilor `70.Mobilierul s-a inlocuit partial, dar cu trecerea anilor s-a
deteriorat si acesta.Aparatele de aer conditionat sunt insuficiente, dotarile din bucatarie,
mese de lucru, lavoare din inox, sunt vechi de 40 de ani, aragazele au fost schimbate in
urma cu 3 ani, insa atunci s-au achizitionat pentru utilitate casnica, nu profesionale , avand in
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vedere ca sunt folosite zilnic pentru a gati doua feluri de mancare si o gustare pentru 55—
100 de copii, gradul de uzura fiind mare.
La momentul actual cresa nr.5 necesita reparatii capitale: instalatii sanitare, tencuieli,
zugraveli, placari cu gresie si faianta, inlocuit parchet, reparatii fatade.
Prin lucrările de modernizare propuse și dotările ce urmeaza a se face pentru
obiectivul de investiții supraetajare și reabilitare Creșa nr.5 din subordinea Serviciului Public
de Asistență Socială Constanța, se intentioneaza îmbunătațirea activității si a standardelor
serviciilor acordate categoriei de varsta, cărora le sunt destinate, suplimentarea locurilor în
creșă și reducerea deficitului înregistrat anual în ceea ce privește numărul de locuri în creșe,
deficit ce este în creștere de la un an la altul.
c)

analiza financiară; sustenabilitatea financiară;

In cadrul unui proiect investitional analiza cost-beneficiu are rolul de a estima efectele
financiare ale investitiei asupra entitatii care o implementeaza; si pe de alta parte de a
desemna efectele economice ( sociale) ale investitiei care se propraga in mediul economicosocial.
Analiza financiara consta in compararea costurilor investitionale cu beneficiile
marginale (excedentele operationale). Efectuarea analizei financiare se va face in
concordanta cu recomandarile privind elaborarea analizei cost-beneficiu.
Analiza economica consta in evaluarea efectelor sociale si a externalitatilor economice
ale investitiei, precum si insumarea acestora la cele financiare si compararea lor cu valoarea
investitiei. Aceasta este necesara pentru a demonstra necesitatea investiteii pentru
comunitatea locala, respectiv daca genereaza beneficii economice si sociale care sa
depaseasca costurile presupuse de realizarea respectivului obiectiv investitional. Acest tip de
analiza este deosebit de utila mai ales in cazul investiilor in proiecte publice care nu
presupun dupa finalizare fluxuri de incasar pentru beneficiar.
Obiectivul general al analizei cost-beneficiu este acela de a identifica si cuantifica /
costurile necesare pentru implementarea proiectului, dar si a cheltuielilor/ costurilor, si
veniturilor/ beneficiilor generate de proiect in faza operationala.
Pentru actualizarea analizelor economice, s-a facut actualizarea unor date cheie
necesare, cum ar fi:
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- Estimari ale costului de constructie pentru proiectul: Supraetajare si modernizare
Cladire Cresa nr 5;
- Estimari pentru intretinerea periodica a noi cladiri;
Acest subcapitol vizeaza prezentarea principalelor fluxuri financiare ( de iesire si de
intrare) generate de implementarea proiectului propus:
-fluxuri de iesire (cheltuieli)
-cheltuielilie investitionale;
-cheltuielile de operare si intretinere;
-fluxuri de intrare (venituri)- veniturile creselor provin din doua surse: sunt
subventionate de catre stat cu 7.23 lei pe copil pe zi si contributia proprie este de 4.77
lei pe copil pe zi.
Investitia neviind generatoare de venituri, nu se pot previziona venituri reale.
Analiza cost-beneficiu prezinta influenta proiectului asupra grupurilor tinta carora li se
adreseaza, a beneficiarilor directi si a beneficiarilor indirecti, determinand efectele sociale
asupra costurilor si veniturilor, iesind in evidenta necesitatea aplicarii proiectului. Analiza cost
–beneficiu defineste evaluarea costurilor si beneficiilor sociale.
In analiza cost- beneficiu se incearca cuantificarea in expresie monetara a unor efecte
care pot fi considerate non-financiare. Lund in considerare toate posibitatile, efectul va fi
descris in termeni fizici.
Indicatorii calculati in cadrul analizei financiare care trebuie sa se incadreze in
urmatoarele limite:
- valoarea actualizata neta (VAN) trebuie sa fie mia mica decat 0;
- rata interna de rentabilitate (RIR) trebuie sa fie mai mica decat rata de
actualzare(5%);
- fluxul de numerar cumolat trebuie sa fie pozitiv in ficare an al perioadei de referinta;
- raportul beneficiu –cost sa fie mai mare sau egal decat 1, unde costurile se refera la
costurile de exploatare pe perioada de referinta , iar beneficiile se refera la veniturile
obtinute din exploatarea investitiei.
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Detalierea cheltuielilor pe categorii astfel:
Nr.
crt.
1
2
a
b
c
d
e
3
4

Tipuri de cheltuieli
Cheltuieli birotica
Cheltuieli cu utilitatile
(medie)
Apa potabila
Energie electrica
Salubrizare
Telecomunicatii
Energie termica
Cheltuieli cu salarii
Cheltuieli cu alimente
Total cheltuieli din
exploatare

Tarif
(RON)/
luna
200
5099.6
4109.6
520
250
220
3049.2
44522.83
10494
68465.2

Cheltuieli investitionale
Aceste cheltuieli au fost estimate pe baza solutiei tehnice identificate si a evaluarilor
prezentate in capitolul alocat esalonarii investitiei DALI. Durata totala de implementare a
proiectului este de 15 luni, din care : 12 luni pentru executie lucrari si 3 luni pentru proceduri
administrative.
Astfel valoarea totala a investiei, cu detalierea pe fiecare categorie de cheluieli este
prerezentata in tabelele din Anexa A.
Capital public
Bugetul local

370,646.19

Total contributie publica
Fonduri PNDL

2,190,000.00

Total resurse financiare

2,560,646.19

Structura costurilor investitionale:
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TABEL Cheltuieli cu personalul

Personal

Educatoare
Infirmiera
Asistenta
Bucatar
Ingrijitoare

Salariul
Nr.
net
pers
[LEI]

6
5
4
4
4

CASS

CAS

2000.00 104.00 316.00
1400.00 72.80 221.20
1700.00 88.40 268.60
1400.00 72.80 221.20
1200.00 62.40 189.60

Contribuția
Fond de Accidente la fondul de Fondul
Șomaj
garantare de muncă concediu și de risc
îndemnizații

10.00
7.00
8.50
7.00
6.00

0.03
0.02
0.02
0.02
0.02

4.80
17.00
3.36
11.90
4.08
14.45
3.36
11.90
2.88
10.20
TOTAL CHELTUIELI LUNARE
TOTAL CHELTUIELI ANUALE

8.00
5.60
6.80
5.60
4.80

TOTAL
[LEI]

TOTAL
[EURO]

14758.95
8609.39
8363.41
6887.51
5903.58
44522.83
534274

3310.67
1931.22
1876.04
1544.98
1324.27
9852.36
118228
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Tab. 5.1. Costuri investitie -lei Analiza cost beneficiu financiara – Partea I
ANII
Elemente

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Investitie de baza

1,806,072.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Intretinere si reparatii

6,329.44

63.29

63.29

66.78

70.45

74.32

78.41

82.72

87.27

92.07

Organizare de santier

20,777.99

207.78

207.78

219.21

231.26

243.98

257.40

271.56

286.50

302.25

Diverse si neprevazute

183,210.59

1,832.11

1,832.11

1,932.87

2,039.18

2,151.33

2,269.66

2,394.49

2,526.19

2,665.13

Cheltuieli pentru obtinerea si
amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli pentru asigurarea
utilitatilor obiectivului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Studii de teren

4,500.00

45.00

45.00

47.48

50.09

52.84

55.75

58.81

62.05

65.46

Proiectare si asistenta tehnica
Alte costuri-dotari de
specialitate

89,783.27

897.83

897.83

947.21

999.31

1,054.27

1,112.26

1,173.43

1,237.97

1,306.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mijloace fixe

304,601.29

3,046.01

3,046.01

3,213.54

3,390.29

3,576.75

3,773.48

3,981.02

4,199.97

4,430.97

Consultanta

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli pentru
implementarea proiectului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli necorporaletaxe

200,069.56

2,000.70

2,000.70

2,110.73

2,226.82

2,349.30

2,478.51

2,614.83

2,758.64

2,910.37

Cheltuieli necorporale

200,069.56

2,000.70

2,000.70

2,110.73

2,226.82

2,349.30

2,478.51

2,614.83

2,758.64

2,910.37

Costurile investitiei (A)

2,560,646.19

5,046.71

5,046.71

5,324.28

5,617.11

5,926.05

6,251.99

6,595.85

6,958.62

Reparatii capitale

0.00

Valoare reziduala

7,341.34
433,518.17

2,420,744.71

2,420,744.71

2,371,341.75

2,321,938.80

2,272,535.85

2,223,132.89

2,173,729.94

2,264,302.02

2,354,874.10

Alte articole de investitii - C

0.00

2,420,744.71

2,420,744.71

2,371,341.75

2,321,938.80

2,272,535.85

2,223,132.89

2,173,729.94

2,264,302.02

2,788,392.27

Total costuri ale investitiei=
A+B+C

2,560,646.19

2,425,791.41

2,425,791.41

2,376,666.03

2,327,555.91

2,278,461.90

2,229,384.88

2,180,325.79

2,271,260.64

2,795,733.61
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Tab. 5.1. Costuri investitie -lei Analiza cost beneficiu financiara – Partea II
ANII
Elemente

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Investitie de baza

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Intretinere si reparatii

97.14

102.48

108.12

114.06

120.34

126.95

133.94

141.30

149.07

157.27

Organizare de santier

318.88

336.42

354.92

374.44

395.03

416.76

439.68

463.86

489.38

516.29

Diverse si neprevazute

2,811.71

2,966.35

3,129.50

3,301.62

3,483.21

3,674.79

3,876.90

4,090.13

4,315.09

4,552.42

Cheltuieli pentru obtinerea si
amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli pentru asigurarea
utilitatilor obiectivului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Studii de teren

69.06

72.86

76.87

81.09

85.55

90.26

95.22

100.46

105.99

111.82

Proiectare si asistenta tehnica
Alte costuri-dotari de
specialitate

1,377.89

1,453.68

1,533.63

1,617.98

1,706.97

1,800.85

1,899.90

2,004.39

2,114.63

2,230.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mijloace fixe

4,674.67

4,931.78

5,203.03

5,489.20

5,791.10

6,109.61

6,445.64

6,800.15

7,174.16

7,568.74

Consultanta

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli pentru implementarea
proiectului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli necorporale-taxe

3,070.44

3,239.31

3,417.48

3,605.44

3,803.74

4,012.94

4,233.65

4,466.51

4,712.16

4,971.33

Cheltuieli necorporale

3,070.44

3,239.31

3,417.48

3,605.44

3,803.74

4,012.94

4,233.65

4,466.51

4,712.16

4,971.33

Costurile investitiei (A)

7,745.12

8,171.10

8,620.51

9,094.64

9,594.84

10,122.56

10,679.30

11,266.66

11,886.32

Reparatii capitale

0.00

12,540.07
433,518.17

Valoare reziduala

2,445,446.18

2,536,018.26

2,626,590.34

2,717,162.42

2,807,734.51

2,898,306.59

3,019,069.36

3,139,832.13

3,260,594.91

3,381,357.68

Alte articole de investitii - C

2,445,446.18

2,536,018.26

2,626,590.34

2,717,162.42

2,807,734.51

2,898,306.59

3,019,069.36

3,139,832.13

3,260,594.91

3,814,875.85

Total costuri ale investitiei=
A+B+C

2,453,191.30

2,544,189.36

2,635,210.85

2,726,257.06

2,817,329.35

2,908,429.14

3,029,748.66

3,151,098.79

3,272,481.23

3,827,415.92
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Tab. 5.2. Costuri si venituri din exploatare - lei ANALIZA COST BENEFICIU FINANCIARA - Partea I
ANII
Elements

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Forta de munca

534,273.99

534,273.99

563,659.06

594,660.31

627,366.62

661,871.79

698,274.74

736,679.85

777,197.24

819,943.09

Intretinere si reparatii

0.00

0.00

17,340.73

17,340.73

17,340.73

17,340.73

17,340.73

17,340.73

17,340.73

17,340.73

Cheltuieli administrative

287,308.80

287,308.80

297,364.61

313,719.66

330,974.24

349,177.83

368,382.61

388,643.65

410,019.05

432,570.10

Alte costuri

0.00

6.68

7.04

7.43

7.84

8.27

8.73

9.21

9.71

10.25

Costuri de exploatare totale

821,582.79

821,589.47

878,371.44

925,728.13

975,689.44

1,028,398.61

1,084,006.80

1,142,673.43

1,204,566.73

1,269,864.16

Resurse financiare

316,800.00

334,224.00

352,606.32

371,999.67

392,459.65

414,044.93

436,817.40

460,842.36

486,188.69

512,929.07

Venituri/Resurse

316,800.00

334,224.00

352,606.32

371,999.67

392,459.65

414,044.93

436,817.40

460,842.36

486,188.69

512,929.07

Venit net din exploatare

-504,782.79

-487,365.47

-525,765.12

-553,728.46

-583,229.79

-614,353.68

-647,189.40

-681,831.07

-718,378.04

-756,935.10

Tab. 5.2. Costuri si venituri din exploatare - lei ANALIZA COST BENEFICIU FINANCIARA - Partea II
ANII
Elements

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Forta de munca

865,039.96

912,617.16

962,811.10

1,015,765.71

1,071,632.82

1,130,572.63

1,192,754.12

1,258,355.60

1,327,565.16

1,400,581.24

Intretinere si reparatii

17,340.73

17,340.73

17,340.73

17,340.73

17,340.73

17,340.73

17,340.73

17,340.73

17,340.73

17,340.73

Cheltuieli administrative

456,361.45

481,461.33

507,941.71

535,878.50

565,351.82

596,446.17

629,250.71

663,859.50

700,371.77

738,892.22

Alte costuri

10.81

11.41

12.03

12.70

13.39

14.13

14.91

15.73

15.88

16.04

Costuri de exploatare totale

1,338,752.95

1,411,430.62

1,488,105.57

1,568,997.63

1,654,338.76

1,744,373.65

1,839,360.47

1,939,571.55

2,045,293.54

2,156,830.23

Resurse financiare

541,140.16

570,902.87

602,302.53

635,429.17

670,377.78

707,248.55

746,147.22

787,185.32

830,480.51

876,156.94

Venituri/Resurse

541,140.16

570,902.87

602,302.53

635,429.17

670,377.78

707,248.55

746,147.22

787,185.32

830,480.51

876,156.94

Venit net din exploatare

-797,612.79

-840,527.75

-885,803.03

-933,568.46

-983,960.99

-1,037,125.10

-1,093,213.24

-1,152,386.23

-1,214,813.03

-1,280,673.29
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Tab. 5.3. Tabelul sustenabilitatii financiare - lei ANALIZA COST BENEFICIU FINANCIARA- Partea I
ANII
Total resurse financiare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2,465,100.95

334,224.00

352,606.32

371,999.67

392,459.65

414,044.93

436,817.40

460,842.36

486,188.69

512,929.07

Investitor

0.00

875,938.20

932,720.17

980,354.42

1,030,608.57

1,083,626.69

1,139,560.80

1,198,571.30

1,260,827.37

1,326,507.52

Total intrari
Total costuri de
exploatare
Total costuri de
investitii
Taxe amortizari

2,465,100.95

1,210,162.20

1,285,326.49

1,352,354.09

1,423,068.22

1,497,671.62

1,576,378.21

1,659,413.66

1,747,016.06

1,839,436.59

821,589.47

821,589.47

878,371.44

925,728.13

975,689.44

1,028,398.61

1,084,006.80

1,142,673.43

1,204,566.73

1,269,864.16

2,465,100.95

5,046.71

5,046.71

5,324.28

5,617.11

5,926.05

6,251.99

6,595.85

6,958.62

7,341.34

49,302.02

49,302.02

49,302.02

49,302.02

49,302.02

49,302.02

49,302.02

49,302.02

49,302.02

49,302.02

Total iesiri
Total flux de numerar

3,335,992.44
-870,891.48

875,938.20
334,224.00

932,720.17
352,606.32

980,354.42
371,999.67

1,030,608.57
392,459.65

1,083,626.69
414,044.93

1,139,560.80
436,817.40

1,198,571.30
460,842.36

1,260,827.37
486,188.69

1,326,507.52
512,929.07

Tab. 5.3. Tabelul sustenabilitatii financiare - lei ANALIZA COST BENEFICIU FINANCIARA- Partea II
ANII
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

541,140.16

570,902.87

602,302.53

635,429.17

670,377.78

707,248.55

746,147.22

787,185.32

830,480.51

876,156.94

1,395,800.08

1,468,903.74

1,546,028.09

1,627,394.29

1,713,235.62

1,803,798.23

1,899,341.78

2,000,140.23

2,106,481.88

2,218,672.32

Total intrari
Total costuri de
exploatare
Total costuri de
investitii
Taxe amortizari

1,936,940.25

2,039,806.61

2,148,330.62

2,262,823.46

2,383,613.40

2,511,046.78

2,645,489.00

2,787,325.55

2,936,962.39

3,094,829.26

1,338,752.95

1,411,430.62

1,488,105.57

1,568,997.63

1,654,338.76

1,744,373.65

1,839,360.47

1,939,571.55

2,045,293.54

2,156,830.23

7,745.12

8,171.10

8,620.51

9,094.64

9,594.84

10,122.56

10,679.30

11,266.66

11,886.32

12,540.07

49,302.02

49,302.02

49,302.02

49,302.02

49,302.02

49,302.02

49,302.02

49,302.02

49,302.02

49,302.02

Total iesiri
Total flux de
numerar

1,395,800.08

1,468,903.74

1,546,028.09

1,627,394.29

1,713,235.62

1,803,798.23

1,899,341.78

2,000,140.23

2,106,481.88

2,218,672.32

541,140.16

570,902.87

602,302.53

635,429.17

670,377.78

707,248.55

746,147.22

787,185.32

830,480.51

876,156.94

Total resurse
financiare
Investitor
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Se observa ca indicatorii financiari au in continuare valori negative- VAN este
negativ, iar RIR se situeaza sub nivelul costului de oportunitate al capitalului (5%); cu
alte cuvinte, interventia fianciara din partea fondurilor structurale a fost corect
determinata, nefiind posibila diminuarea acesteia si cresterea contributiei proprii.
In conditiile implementarii proiectului au fost previzionate cheltuielile scazute cu
intretinerea. Astfel, cheltuielile cu intretinearea curenta dupa implementare, se vor
efectua lunar, si au fost estimate in functie de costurile preconizate, actualizate cu rata
inflatiei prognozata de Comisia Nationala de Prognoza(inflatie 2,70 % constant pe
urmatorii 20 de ani).
Avand in vedere natura inflatiei, care este publica si nu produce venituri,
veniturile proievtului reprezinta, in fapt, reducerile de cheltuieli datorate intretinerii
imobilului. In acest caz, cheltuielile salariale vor ramane ca si in cazul variantei cu
proiect, iar cheltuielile cu utilitati si de intretinere ar creste cu circa 40 % datorita
gradului mare de uzura a unei cladiri mai vechi si a consumului mare de utilitati datorita
sisitemelor invechite.Reviziunea veiturilor este una ipotetica si prezinta sistuatia
cheltuielilor pe care le-ar avea Municipiul Constanta daca nu s-ar realiza investitia, si
care iin fapt, va produce economii la bugetul local.
d) analiza economică; analiza cost-eficacitate;
Analiza financiară ia în considerare beneficiile şi costurile proiectului de investiţii
în termeni comensurabili, monetari, pentru a ajunge la indicatori unitari care să exprime
valoarea proiectului.
În cazul proiectelor pentru infrastructuri procesul investiţional se desfăşoară pe o
perioadă de timp mai îndelungată, necesară pentru proiectarea şi elaborarea
documentaţiei, pentru executarea obiectivului şi pentru darea în exploatare. De
asemenea se remarcă faptul că există un decalaj între momentul cheltuirii fondurilor
pentru investiţie şi perioada când se obţin efectele economice ale investiţie. Pentru a
efectua o comparaţie reală între efecte şi eforturi este necesar ca acestea să fie aduse
la acelaşi moment de referinţă, lucru care se realizează prin actualizarea investiţiei.
Tehnica actualizării se bazează pe faptul că 1 leu cheltuit la începutul unei perioade va
aduce la sfârşitul perioadei “i” lei profit, adică după “t” ani va aduce (1+i) t lei profit.
În practică, dacă se doreşte să se aducă sumele din viitor spre prezent se
foloseşte factorul de actualizare.
, unde a = factorul de actualizare; t = număr de ani.
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Principalele variabile de intrare în cadrul analizei financiare sunt costul investiţiei,
costurile de operare, durata de viaţă a investiţiei, rata de actualizare, rata dobânzii,
veniturile generate pentru investitor (inclusiv eşalonarea lor în timp), ratele principalelor
impozite şi taxe. Construirea fluxului de numerar, care include toate aceste elemente
conduc la determinarea sustenabilităţii financiare (se verifică printr-un sold cumulat mai
mare decât zero în oricare an de pe perioada duratei de viaţă a investiţiei). De
asemenea se pot calcula valorile RIR şi VNA financiare, ceea ce ne indică capacitatea
proiectului de a fi eficient din punct de vedere financiar.
Analiza de eficienţă economică se realizează in conditiile integrarii investitiei in
sistemul de canalizare existent in localitatea Valea lui Mihai . Analiza este realizata pe
conturul investitiei prin metoda cost – beneficiu, cu determinarea următoarele fluxuri
care stau la baza calculului indicatorilor de eficienţă:
Fluxul de Venituri şi Cheltuieli (FVC) – arată modul în care cheltuielile de
exploatare sunt acoperite din venituri;
Fluxul Financiar al Afacerii – arată modul în care profitul net realizat după
punerea în funcţiune a obiectivului şi amortismentele acoperă cheltuielile de exploatare;
Fluxul Financiar al Investiţiei - arată soliditatea financiară a proiectului şi
capabilitatea acestuia de recuperare a fondurilor totale investite
Indicatorii de eficienţă calculaţi în baza Fluxul Financiar al Afacerii sunt:
-

Venitul Net Actualizat (VNA): reprezintă diferenţa dintre Veniturile Totale Actualizate
(VTA) şi Cheltuielile Totale Actualizate (CTA);

-

Rata Internă de Rentabilitate (RIR): reprezintă acea rată de actualizare pentru care
VNA este zero. exprimǎ procentual, mǎsura în care investiţia se recupereazǎ din
veniturile
generate de exploatarea obiectivului

-

Indicele de Profitabilitate (IP): reprezintă raportul VTA/CTA şi arată în ce măsură
veniturile din vânzari acoperă cheltuielile generate de realizarea şi exploatarea noii
investiţii ţinând seama de condiţiile de finanţare a proiectului;

-

Durata de Recuperare a investiţiei (ani de la PIF): reprezintă perioada de timp în care
investiţia este recuperată din beneficiile aduse de aceasta (în valori neactualizate);
Proiectul este considerat rentabil pentru VNA pozitiv, IP supraunitar, RIR mai
mare decât rata de actualizare luată în calcul, DR < durata de exploatare.
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Tab. 5.4. Calcularea Ratei Interne a Rentabilitatii Financiare a Investitiei lei ANALIZA COST BENEFICIU
FINANCIARA- Partea I
ANII
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Resurse financiare

2,465,101

334,224

932,720

980,354

1,030,609

1,083,627

1,139,561

1,198,571

1,260,827

1,326,508

Total venituri

2,465,101

1,210,162

1,285,326

1,352,354

1,423,068

1,497,672

1,576,378

1,659,414

1,747,016

1,839,437

Costuri de exploatare totale

821,583

821,589

878,371

925,728

975,689

1,028,399

1,084,007

1,142,673

1,204,567

1,269,864

Costurile totale ale investitiei

2,465,101

2,425,791

2,425,791

2,376,666

2,327,556

2,278,462

2,229,385

2,180,326

2,271,261

2,795,734

Cheltuieli totale

3,286,684

3,247,381

3,304,163

3,302,394

3,303,245

3,306,861

3,313,392

3,322,999

3,475,827

4,065,598

Flux de numerar net
Rata interna a rentabilitatii financiare
(RIRF/C)
Valoarea actuala neta financiara a
investitiei (VNAF)
Raport Beneficiu cost

-821,583

-2,037,21

-2,018,83

4,654,748

4,726,314

4,804,532

4,889,770

4,982,413

5,222,843

5,905,034

0.64
-178876.30
0.69

Tab. 5.4. Calcularea Ratei Interne a Rentabilitatii Financiare a Investitiei lei ANALIZA COST BENEFICIU
FINANCIARA- Partea II
ANII
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Resurse financiare

1,395,800

1,468,904

1,546,028

1,627,394

1,713,236

1,803,798

1,899,342

2,000,140

2,106,482

2,218,672

Total venituri

1,936,940

2,039,807

2,148,331

2,262,823

2,383,613

2,511,047

2,645,489

2,787,326

2,936,962

3,094,829

Costuri de exploatare totale

1,338,753

1,411,431

1,488,106

1,568,998

1,654,339

1,744,374

1,839,360

1,939,572

2,045,294

2,156,830

Costurile totale ale investitiei

2,453,191

2,544,189

2,635,211

2,726,257

2,817,329

2,908,429

3,029,749

3,151,099

3,272,481

3,827,416

Cheltuieli totale

3,791,944

3,955,620

4,123,316

4,295,255

4,471,668

4,652,803

4,869,109

5,090,670

5,317,775

5,984,246

Flux de numerar net
Rata interna a rentabilitatii financiare
(RIRF/C)
Valoarea actuala neta financiara a
investitiei (VNAF)
Raport Beneficiu cost

5,728,884

5,995,427

6,271,647

6,558,078

6,855,282

7,163,850

7,514,598

7,877,996

8,254,737

9,079,075

0.64
-178876.30
0.69
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6.

Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

6.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor
In mediul economic si de afaceri actual, orice decizie de investitii este puternic
marcata de modificarile imprevizibile- uneori in sens pozitiv, dar de cele mai multe ori in
sens negativ- ale factorilor de mediu. Aceste evolutii imprevizibile au stat in atentia
specialistilor in domeniu mai mult sub aspectul impactului negatic asupra rentabilitatii
proiectu;ui si au primit denumirea de risc al proiectului.
Investitia are efect pozitiv la nivelul dezvoltarii municipiului, dar pot aparea unele
riscuri, cum ar fi:
Riscurile tehnice, care pot aparea in momentul in care prestatorul lucrarilor de
constructii nu respecta specificatiile din proiectul tehnic, sau calitatea materialelor
folosite si calitatea lucrarilor executate nu sunt corespunzatoare. Datorita faptului ca
societatile care vor afecta aceste servicii vor fi alese prin intermediul sistemului de
achizitie publica

si vor trebui sa intruneasca anumite criterii specifice, riscurile se

considera minime. Un alt risc tehnic ar putea aparea din cauze nerespectarii conditiilor
contractuale vizavi de termenele de realizare a investitiei, fapt care ar decala termenul
de predare a lucrarilor. Aceste risc a fost luat in considerare in cadrul analizei
financiare, estimandu-se durata de executie a lucrarilor de 12 luni calendaristice.
Riscurile financiare
Un risc financiar identificat sunt costurile conexe ale proiectului care apar pe
durata implementarii si pe care autoritatea publica locala trebuie sa le suporte din
bugetul local, care ar putea fi acoperite prin contractarea unui credit.
Riscurile institutionale vizeaza obtinerea diverselor autorizatii si acorduri
pentru a putea desfasura investitia, risc minimizat datorita faptului ca toate avizele si
acordurile pentru derularea acestor investiti, au fost deja obtinute.Iar faptul ca investitia
nu are un impact semnificativ asupra mediului, a simplificat cu mult procedura de
obtinere a acordurilor de mediu.
Riscul de depasire a costurilor ce apare in situtia in care nu s-au specificat in
contractul de executie sau in bugetul investitiei actualizari ale consturilor sau cheltuieli
neprevazute.
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Riscul de intarziere( depasire a duratei stabilite) poate conduce, pe de o parte
la cresterea nevoii de finanatare, inclusiv a dobanzilor aferente, iar pe de alta parte la
intarzierea intrarii in exploatare cu efecte negative asupra respectarii clauzelor fata de
furnizori si de clienti.
6.2.

Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e), recomandat(e)

Lucrari propuse:
Izolarea termica a peretilor exterior:
La cladirea existenta: se va desface termoizolatia existenta de 5 cm polistiren si
se propune izolarea peretilor exteriori cu vata minerala rigida de 10 cm cu aplicarea de
tencuieli decorative multicolore.
La Supraetajarea: termosistemul se va realiza din vata minerala rigida de 10 cm
cu aplicarea de tencuieli decorative multicolore;
La supraetajare, compartimentarile interioare se vor realiza din rigips cu izolatie
termica si fonica de 10 cm, din vata:RF 120 min si peretii caselor de scara RF 150 min;
Plafonul de la supraetajare se va realiza din rigips;
Se va realiza termoizolatia intradosului planseului de la subsol cu vata minerala
rigida de 10 cm;
Izolarea termica a planseului peste etajul 2(in pod) cu vata minerala rigida 10
cm, iar sub planseul de la etajul 2 vata minerala rigida 10cm .
Se vor monta glafuri interioare din PVC, si exterioare din tabla vopsite in camp
electrostatic.
Tamplaria existenta se va pastra, urmand a se repara feronaria si garniturile,
aproximativ 10%;
Tamplarie exterioara la supraetajare se va realiza din profile PVC, 5 camere cu
geam termopan.
Usile interioare la clase vor fi din: lemn furniruit;
Usile de la grupurile sanitare vor fi din MDF rezistent la umezeala;
Usile din spatiile tehnice si bucatarie vor fi din:PVC
Hidroizolatia subsolului
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Hidroizolarea subsolului se va realiza prin aplicarea unei memebrane cristaline,
de regula, pe interior si se monteaza pe peretii subsolului, pe pardoseala si plafon.
Produsul are compusi chimici care, in contact cu apa, se activeaza, eliminand-o rapid si
aplicarea unui strat de var lavabil antiumezeala.
Ventilatia se va realiza natural.
Climatizarea se va realiza prin montarea in sali, aere conditionate, cu pastrarea
a celor existente.
Desfaceri a zugravelilor existente;
Lucrari de reparatii a zidariilor existente, interioare, gleturi si vopsitoriile lavabile
vor fi antifungice, antiseptic cu rezistenta la ciclul de curatare.
Se vor realiza lucrari de desfaceri si refaceri pereti conform planurilor in vederea
realizarii cailor de evacuare in caz de incendiu.
In zona de activitate se va realiza un brau de aproximativ 1 m cu vopseluri
speciale: magnetice prin care copii pot lipi cifre, litere sau vopseluri tip cliboard care le
permite curatarea. Toti peretii vor fi pictati cu imagini din desene animate cat si alte
imagini care sa le dezvolte imaginatia, cu vopseluri lavabile.
Caile de evacuare vor fi prevazute cu usi rezistente la foc RF 120’.
Peretii portanti si neportanti ai etajului 2 trebuie sa asigure o rezistenta la foc de
120 min.
Peretii casei scarii etaj 2 trebuie sa asigure o rezistenta la foc de 150 min.
Planseul peste etajul 2 trebuie sa asigure o rezistenta la foc de 120 min.
In grupurile sanitare si in bucatarie se vor desface placile ceramice ( pereti si
pardoseli), se vor executa reparatii si se vor monta tot finisaj ceramic, la pardoseli
antiderapante.
Caile de acces, salile de masa si cabinetul medical, pardoselile se vor reface prin
placi ceramice antiderapante.
Zonele calde/ zonele de dormit vor avea pardoseli din parchet laminat AC4 peste
care pe zonele de treafic se va monta mocheta antipraf si antifungica conform
normativului de crese, aceste zone trebuiesc mentinute “calde”.
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Lucrari de refacere a trotuarului perimetral, din beton cu borduri si a spatiului
verde la terminarea lucrarilor.
Sistematizare pe verticala
-loc de joaca pentru copii;
-refacere trotuar de garda;
-sistematizare a terenului,

aleiei/trotuar acces;

preluare si dirijare a apei pluviale, prin rigole;
-imprejmuire teren
Realizarea supraetajarii:
Structural:
-realizarea supraetajarii constructiei cu o structura din profile de tabla galvanizata
indoita la rece si inchideri usoare;
-Structura supraetajarii se monteaza pe planseul de beton al etajului 1, dupa ce in
prealabil, terasa

a fost curata de toate straturile de pietris sau sapa de protectie,

hidroizolatie, termoizolatie si beton de panta.
-pentru realizarea accesului de la etajul corpului prin continuarea scarii principale cu o
scara pe structura din profile metalice.
-in planseul peste etajul 1 se decupeaza golul de scara iar marginea planseului ramas
din decupare se bordeaza cu un profil U12 intors spre planseu podestul de la etajul 1 al
scarii se bordeaza deasemenea cu o grinda din 2U12 (la nasterea rampei metalice) ce
se sprijina in peretii laterali.
-montarea unui ascensor de persoane si a inca unui ascensor mic de material si
inlocuirea celui existent(realizarea fluxurilor curate/murdare.
-montarea acestora se poate realiza prin decuparea locala a planseelor din beton cu
conditia spijinirii marginilor golurilor create pe structura metalica de sustinere a
ascensoarelor.
Realizarea fundatie si a unei scari metalice din profile conventionale care sa
asigure evacuarea in caz de incendiu in conformitate cu P118/99
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Desfacerea straturilor ( hidroizolatii, termoizolatii, betonul de panta) de pe terasa
necirculabila existenta, in vederea realizarii supraetajarii.
Peretii exteriori realizati din structura metalica, pe interior se vor placa cu foi de
rigips, pe exterior cu panou sandwish, iar intre acestea 10 cm de vata minerala rigida/
vata minerala caserata, astfel incat sa se fie asigurat confortul termic si fonic al incaperii
constructiei.
Compartimentarile interioare se vor realiza din profile metalice usoare placate cu
foi de rigips, iar intre acestea 10 cm de vata minerala rigida/ vata minerala caserata,
astfel incat sa se fie asigurat confortul termic si fonic al incaperii constructiei.
Zugravelile se vor executa din lavabil antifungic, antiseptic cu rezistenta la cicluri
de curatare.
In zona de activitate se va realiza un brau de aproximativ 1 m cu vopseluri
speciale: magnetice prin care copii pot lipi cifre, litere sau vopseluri tip cliboard care le
permite curatarea. Toti peretii vor fi pictati cu imagini din desene animate cat si alte
imagini care sa le dezvolte imaginatia, cu vopseluri lavabile.
Pardoselile se vor realiza din gresie/mocheta pvc in spatii de lucru cu rezistenta
la alunecare; in spatiile de activitate si odihna se vor realiza din mocheta speciala
antipraf/ parchet;
Grupuri sanitare, finisaje din ceramica, pardoseala si pereti, h=190 cm, iar restul
suprafetei pana la plafon se va realiza din lavabile speciale antiumezeala;
Holuri pardoseala din ceramica/mocheta pvc;
Scarile de acces de interior se vor placa cu finisaje piatra naturala rotunjita la
colturi si la muchie, peste care se va prevede o mocheta in proportie de 2/3 din latimea
acesteia.
REABILITAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA,
TERMICA SI APA
Refacearea integrala a instalatiei de incalzire inclusiv al radiatoarelor de incalzit
prin montarea de radiatoare din tabla prevazuta cu regulatoare de caldra si robineti etc.
-dotarea si crearea salii de centrala termica proprie pentru incalzire si prepararea apei
calde menajere cu ajutorul a doua centrale termice de 60 kW prevazute cu vas de
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expansiune complet echipate.Se va monta un sistem automatizat de masurare si
reglare a temperaturii in fiecare incapere respectand normativul OMS 1955/95 si Ordin
117/97.
-refacerea si redimensionarea instalatiei de alimentare cu apa si canalizare
-executarea instalatiei PSI inclusiv rezervele de apa si grup pompare incendiu
-dimensionarea si executarea a instalatiei de detectie si avertizare incendiu
-termoizolarea conductelor instalatiei interioare de distributie agent termic
Instalatii electrice
Se va configura instalatia electrica pe solutie de iluminat cu aparate cu sursa
LED iluminatul de siguranta cu luminoblocuri cu acumulator si instalatii de prize.
Tabloul general de distributie va fi reproiectat tinand cont de marirea puterii
instalate cu noi consumatori. Se va realiza instalatia de protectie cu prize de pamant.
Se va monta paratrasnetul. Se vor respecta normativele in vigoare.
Instalatia apa-canal
Alimentarea cu apa se face din reteaua existent in zona din bransamentul
existent
Dotarea cu instalatii pentru prevenire si stingerea incendiilor.
Instalatii termice
Se va actiona la refacerea intregului sistem de incalzire .
Instalatia de incalzire echipata cu corpuri statice, radiatoare de otel.
Sursa de producere a agentului termic de incalzire sunt cu ajutorul a doua
centrale termice pe combustibil gazos amplasata la parter.
In prezent cladirea este racordata la reteaua de termoficare a orasului, urmand a
fi debransata si bransata la reteaua de gaze.
Grupurile sanitare care nu au aerisire naturala vor fi prevazute cu coloanele de
ventilatie cu tiraj fortat.
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Reabilitare sistem de iluminat
Montarea de aparate de iluminat echipate tehnologie LED la executarea
aparatelor de priza se vor respecata inaltimile minime de amplasare astfel incat sa fie
respectate normativele OMS 1955/95 si Ordin 117/97.
Dotarile vor asigura necesarul de mobilier si echipamente a noilor

locurilor

create, cat si inlocuirea mobilierului din bucatarie, a electrocasnicelor si a masinilor de
spalat cu unele profesionale.
Dotarile se vor compune din: paturi, dulapi, scaune, mese, canapele, aragaz etc.
6.3.

Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei:

indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii,
exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj

a)

(C+M), în conformitate cu devizul general;
I

II

III

VALORI ART.1 DIN HCL

UM

VALOARE

C+M fara TVA

Lei

1,537,996.67

VALOARE TOTALA A INVESTITIEI fara TVA

Lei

2,154,627.49

C+M inclusiv TVA

Lei

1,830,216.04

Contributie PNDL

Lei

2,190,000.00

Contributie bugetul local

Lei

370,646.19

VALOARE TOTALA A INVESTITIEI inclusiv TVA

Lei

2,560,646.19
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b)

indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă
- elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de
investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi
reglementările tehnice în vigoare;
INDICATOR

UM

VALOARE

Scaderea consumului anual de energie

kWh/an

43.757

kWh/an

61.604

kWh/an

24.042

Pentru incalzire/racire

kWh/an

16.452

Pentru iluminat

kWh/an

4.215

kWh/mp,an

12.49

primara
Scaderea consumului anual de energie
primara din surse neregenerabile
Scaderea consumului anual de energie
primara din surse regenerabile proprii, din
care

Consumul mediu anual de energie
Adaptarea cladirii la cerintele P118/2015

1x centrala de detectie
si alarmare incendiu

c)indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în
funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii;

Indicator

Valoare

Emisii anuale medii de GES( tone CO2) reduse

10.54

Consumul anual de energie primara

43.757

d)durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.
DURATA DE EXECUTIE A INVESTITIEI

12 luni
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6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările
specifice funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor
cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al
propunerilor tehnice
-

EUROCOD 1 - Actiuni asupra constructiilor

-

SR EN 1990 - Bazele proiectarii constructiilor

-

SR EN 1991-1-1 - Greutati specifice, greutati proprii, incarcari utile pentru constructii

-

EUROCOD 2 – Proiectarea structurilor de beton . Actiuni asupra constructiilor

-

SR EN 1992-1-1 - Reguli generale si reguli pentru cladiri

-

EUROCOD 7 - Proiectarea geotehnica

-

SR EN 1997-1 - Reguli generale

-

EUROCOD 8 Proiectarea structurilor pentru rezistenta la cutremur

-

SR EN 1998-3 Evaluarea si consolidarea constructiilor

-

SR EN 1998-5/2006 Fundatii,structuri de sustinere si aspecte geotehnice

-

Legea 10/24.01.1995. Legea privind calitatea in constructii.

-

Normativ privind proiectarea creşelor şi creşelor speciale pe baza exigenţelor de
performanţă indicativ NP 022-97

-

Normativ de siguranta la foc al constructiilor indicativ P118/2015

-

Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii NP074/2014

-

HG 907/noiembrie 2016

6.5. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a
analizei financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la
bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat,
fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite
Finantarea investitiei se va face de la bugetul de stat si buget local.
7.

Urbanism, acorduri şi avize conforme

7.1.

Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire

Certificatul de urbanism nr.1868 din 30.06.2017 cu valabilitate de 24 de luni de la
data emiterii.
7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară.
S-a realizat si s-a depus la OCPI Constanta studiul topografic in vederea avizarii.
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7.3. Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute
de lege
Extras de carte funciara nr.58124 din 19.05.2017.
7.4. Avize privind asigurarea utilităţilor, în cazul suplimentării capacităţii
existente
NU ESTE CAZUL
7.5. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului,
măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de
integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentaţia
tehnico-economică
Acordul de Mediu a fost eliberat in baza fisei tehnice nr. 12489RP din data de
21.09.2017.
7.6. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, care pot condiţiona soluţiile
tehnice, precum:
a)
studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă
ridicată pentru creşterea performanţei energetice
; -nu este cazul
b)

studiu de trafic şi studiu de circulaţie, după caz;
-nu este cazul

c)

raport de diagnostic arheologic, în cazul intervenţiilor în situri arheologice;
-nu este cazul

d)

studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;
-nu este cazul

e)

studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei.
-nu este cazul
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B. PIESE DESENATE
1. 00a PLANSA PREZENTARE
2. 00b PLANSA PREZENTARE
3. 01 PLAN DE INCADRARE IN ZONA
4. 02 PLAN DE SITUATIE
5. 03 PLAN SUBSOL – SITUATIA EXISTENTA
6. 04 PLAN PARTER – SITUATIA EXISTENTA
7. 05 PLAN ETAJ 1 – SITUATIA EXISTENTA
8. 06 PLAN PARTER – SITUATIA PROPUSA
9. 07 PLAN ETAJ 1 – SITUATIA PROPUSA
10. 08 PLAN ETAJ 2– SITUATIA PROPUSA
11. 09 PLAN INVELITOARE – SITUATIA PROPUSA
12. 10 SECTIUNE A-A -SITUATIA EXISTENTA
13. 11 SECTIUNE A-A -SITUATIA PROPUSA
14. 12 FATADA EST -SITUATIA EXISTENTA
15. 13 FATADA EST -SITUATIA PROPUSA
16. 14 FATADA NORD -SITUATIA EXISTENTA
17. 15 FATADA NORD -SITUATIA PROPUSA
18. 16 FATADA SUD -SITUATIA EXISTENTA
19. 17 FATADA SUD -SITUATIA PROPUSA
20. 18 FATADA VEST -SITUATIA EXISTENTA
21. 19 FATADA VEST -SITUATIA PROPUSA
22. R01-PLAN FUNDATII EXISTENTE
23. R02 -DETALII FUNDATII EXISTENTE
24. R03 -SECTIUNE INITIALA

SC. 1/2000
SC. 1/500
SC.1/50
SC.1/50
SC.1/50
SC.1/50
SC.1/50
SC.1/50
SC.1/50
SC. 1/100
SC. 1/100
SC. 1/100
SC. 1/100
SC. 1/100
SC. 1/100
SC. 1/100
SC. 1/100
SC. 1/100
SC. 1/100
SC. 1/100
SC. 1/100
SC. 1/100
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