
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
 PROIECT 
 

        HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru 

obiectivul de investiţii „Reabilitare şi extindere corp C1 cu spaţii de învăţământ, 
grădiniţă cu program normal cu o grupă şi grupuri sanitare – Şcoala nr.27 

Popoveni” 
 

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

27.04.2017; 

          Având în vedere raportul nr.52281/2017 întocmit de Direcţia Investiţii, Achiziţii şi 
Licitaţii  prin care se propune aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi extindere corp C1 cu spaţii de 
învăţământ, grădiniţă cu program normal cu o grupă şi grupuri sanitare – Şcoala nr.27 
Popoveni”;   
 În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, modificată şi completată, art.42 alin.1, lit.c din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele publice şi art.9 din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 
privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 
          În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.1, art.61 alin.2  şi 
art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală;  
     HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de 

investiţii „Reabilitare şi extindere corp C1 cu spaţii de învăţământ, grădiniţă cu 
program normal cu o grupă şi grupuri sanitare – Şcoala nr.27 Popoveni”-varianta 
maximală, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei     - 1.173,653 mii lei  (inclusiv TVA) 
    respectiv                     260,095 mii euro 

     din care construcţii+montaj (C+M)      - 922,477 mii lei  
     respectiv                                                 204,432 mii euro 
    Capacităţi(în unităţi fizice şi valorice) 
     ADC reabilitată şi modernizată            =128,00 mp. 
              - valoare lucrări C+I/mp., fără TVA:         1.759 lei/mp. (389,8 euro/mp) 
     ADC extindere                                    =178,00 mp. 
             - valoare lucrări C+I/mp., fără TVA:          2.282 lei/mp. (505,8 euro/mp) 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 12 luni  

             (1 euro=4,5124 lei) 
             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 



  

 
 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

 
 
 
 
 
 

           INIŢIATOR, AVIZAT, 
           PT.PRIMAR, 
         VICEPRIMAR,                                            

PT. SECRETAR,   
  Ovidiu MISCHIANU 

         Mihail GENOIU  
 

 

 
 

  
  
  

 



Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr.                                                                            Se aprobă, 
          Pt. Primar, 
                                                                                                                      Viceprimar 
                  Mihail Genoiu 
 
 

RAPORT 
 

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

pentru obiectivul de investiții  „Reabilitare și extindere corp C1 cu spații de învățământ, grădiniță cu 
program normal cu o grupă și grupuri sanitare – Școala nr. 27 Popoveni”   

 
 
Situația existentă a obiectivului de investiții: 

Școala nr. 27 Popoveni (structură a Școlii Gimnaziale nr. 36 Gheorghe Bibescu), unde urmează să se 
execute lucrările de reabilitare și extindere a corpului C1, este amplasată în intravilanul Municipiului 
Craiova, pe șoseaua Popoveni nr. 3. 

Terenul pe care urmează a se executa lucrările prevăzute în acest proiect  face parte din domeniul 
public al municipiului Craiova. 

Vis-a-vis de incinta scolii se afla o construcție care a fost cămin cultural, cu regim de înălțime parţial 
P+1, in care este amenajata grădinița. Spatiile pentru aceasta sunt necorespunzătoare, cu încăperi foarte mici, 
cu grup sanitar in exterior, neîncălzit. 

Construcția necesita consolidare, fiind foarte deteriorata si nu poate fi folosita in integralitatea ei 
pentru grădinița, fiind prea mare pentru aceasta funcţiune - grădinița cu o grupa. 

De aceea s-a propus ca grădinița sa fie proiectata ca extindere  a scolii cu 27  săli de clasa, in curtea 
scolii, renunțând-se la amenajarea grădiniței in aceasta construcție. 

Școala este o clădire executată în anul 1936, având regim de înălțime parter, cu 2 săli de clasa,  fără 
anexele necesare, care necesită lucrări de reabilitare datorită vechimii și uzurii fizice și morale, pentru a 
corespunde normelor actuale din învățământ. 

Clădirea cuprinde următoarele funcțiuni: 
- hol      
- sala de clasa 
- sala de clasa 
- cancelarie 

Amplasamentul studiat se află în intravilanul municipiului Craiova, in cartierul Popoveni, cu 
următoarele vecinătăți: 

• la nord - strada Popoveni 
• la vest - strada Crinului 
• la sud - proprietăți particulare 
• la est - proprietăți particulare 

  
În conformitate cu normativul P100-1/2013 Cod de proiectare seismică, amplasamentul se află în 

zona de hazard seismic cu valoarea de vârf a accelerației terenului ag=0,20 pentru un interval mediu de 
recurență IMR=100 ani și perioada de colț Tc=1,0 sec., corespunzătoare gradului VIII pe scara MSK. 

Pentru corpul de clădire existent, în starea actuală, s-a stabilit clasa de risc seismic minim Rs II, in 
care se încadrează construcțiile care, sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări majore, dar 
la care pierderea stabilității este puțin probabilă. 



Există sobe de teracotă în cele două clase, dar încălzirea este realizată pe un sistem cu două centrale 
termice murale pe gaze naturale, cu distribuția din țeavă de cupru și radiatoare statice din tablă. 

Clădirea are instalație electrică de iluminat și prize, cu corpuri de iluminat de tip fluorescent, fără 
protecție și o instalație de paratrăsnet de tip PDA montată deasupra învelitorii. 

Alimentarea cu apă și canalizarea se fac printr-un branșamente la rețeaua stradală de pe Șoseaua 
Popoveni. 

În hol este amplasat un lavoar alimentat cu apă și legat la rețeaua de evacuare a apelor menajere. De 
asemenea, sunt alimentate cu apă și centralele termice murale  

Clădirea are un branșament de gaze aerian la rețeaua de gaze de pe Șoseaua Popoveni. 
In incinta se afla doua cabine de WC tip turcesc, fără alimentare cu apa. 
 

Obiectivul principal al proiectului îl constituie îmbunătățirea calităţii infrastructurii educaționale 
(grădinițe defavorizate), astfel încât acestea să ajungă la un standard minim de funcţionare prin asigurarea 
spațiilor necesare unităților, precum si asigurarea condițiilor normale unităților ce funcționează in prezent in 
spatii improprii.  

Aceasta se va realiza prin reabilitarea, modernizarea, consolidarea si extinderea clădirii existente, 
pentru asigurarea exploatării acesteia. 

 
Concluziile  raportului de expertiză  tehnică/audit energetic: 

Expertiză tehnică 
Prezentarea a cel puțin două opțiuni 

Pentru corpul de clădire al școlii a fost întocmită o expertiză tehnică de către expert tehnic atestat 
MLPAT exigența A1 - Ing. Gavrilă Gheorghe.  

Clasa de importanță și expunere la cutremur a clădirii analizate, conform tabel 4.2 din P100-1/2006 
este III. 

Intervenții propuse: 
- Soluția maximală 

1. Extinderea propusă se va realiza pe o structură de rezistență independentă de cea a clădirii 
existente, cu fundații excentrice, la aceeași cotă pe latura comună și rost de min. 5cm. 

2. Înlocuirea planșeului de lemn existent cu un planșeu din b.a. cu grinzi și centuri din beton 
armat dimensionate corespunzător. 

3. În situația în care sunt necesare modificări ale golurilor de uși și ferestre, acestea vor avea 
la partea superioară buiandrugi din b.a. ce vor rezema minim 25cm de o parte și de alta a 
golului. 

4. Zidurile portante se vor consolida prin cămășuire cu plasă sudată Ø6mm cu ochiuri 
100x100 mm pe ambele fețe. Consolidarea cu plase sudate se va realiza cu o tencuială cu 
mortar M100-T sau torcretată în grosime de 5-6 cm. Pe tronsoane alternante de 1,25-
1,30m lungime se va realiza la nivelul fundației o hidroizolație pentru eliminarea igrasiei. 

5. Înlocuirea învelitorii existente cu o învelitoare nouă din țiglă metalică pe o șarpantă din 
lemn ecarisat, dimensionată corespunzător. 

6. Recompartimentările interioare propuse ce presupun demolarea unor pereți sau crearea 
altora noi se vor face cu prevederea de grinzi, respectiv fundații dimensionate 
corespunzător. În cazul compartimentărilor cu gips-carton, acestea se pot face direct pe 
placa suport slab armată a parterului. 

7. În toate încăperile grădiniței se vor executa pardoseli corespunzătoare fiecărei destinații pe 
o placă suport din beton slab armat de 10-12cm grosime. 

8. La extindere, fundațiile vor fi din beton armat cu centuri din beton armat dimensionate 
corespunzător. 

9. La extindere, structura de rezistență va fi realizată din zidărie portantă cu sâlpi din b.a., 
planșeu din b.a. peste parter cu grinzi și centuri din b.a. dimensionate corespunzător, 
învelitoare din țiglă metalică pe șarpantă din lemn realizată unitar odată cu schimbarea 
învelitorii și șarpantei la corpul clădire existent. 



10. În jurul clădirii se va executa un trotuar de 1m lățime, cu pante spre exterior pentru 
îndepărtarea apelor din precipitații de fundațiile clădirii. 

11. Elementele de lemn ale șarpantei se vor ignifuga din 2 în 2 ani cu soluție ignifugă 
omologată de pompierii militari și se vor solidariza cu cuie, scoabe, clești și colțare 
metalice multicui. 

12. Montarea de jgheaburi, parazăpezi și burlane care să asigure o scurgere corespunzătoare a 
apelor pluviale pe terenul beneficiarului. 

13. Reabilitare termică cu vată minerală bazaltică sau polistiren expandat la fațade și polistiren 
extrudat la soclu. 

14. Refacere finisaje interioare și exterioare. 
15. Înlocuirea tâmplăriei existente acolo unde este cazul cu tâmplărie din lemn stratificat, PVC 

sau aluminiu. 
16. Reabilitare și modernizare instalație termică, apă-canalizare, sanitară și electrică. 

- Soluția minimală 
1. Extinderea propusă se va realiza pe o structură de rezistență independentă de cea a clădirii 

existente, cu fundații excentrice, la aceeași cotă pe latura comună și rost de min. 5cm. 
2. Reparația șarpantei și a planșeului de lemn existent acolo unde este cazul. 
3. În situația în care sunt necesare modificări ale golurilor de uși și ferestre, acestea vor avea 

la partea superioară buiandrugi din b.a. ce vor rezema minim 25cm de o parte și de alta a 
golului. 

4. Zidurile portante se vor consolida prin cămășuire cu plasă sudată Ø6mm cu ochiuri 
100x100 mm pe ambele fețe. Consolidarea cu plase sudate se va realiza cu o tencuială cu 
mortar M100-T sau torcretată în grosime de 5-6 cm. Pe tronsoane alternante de 1,25-
1,30m lungime se va realiza la nivelul fundației o hidroizolație pentru eliminarea igrasiei. 

5. Înlocuirea învelitorii existente cu o învelitoare nouă din țiglă metalică. 
6. Recompartimentările interioare propuse ce presupun demolarea unor pereți sau crearea 

altora noi se vor face cu prevederea de grinzi, respectiv fundații dimensionate 
corespunzător. În cazul compartimentărilor cu gips-carton, acestea se pot face direct pe 
placa suport slab armată a parterului. 

7. În toate încăperile grădiniței se vor executa pardoseli corespunzătoare fiecărei destinații pe 
o placă suport din beton slab armat de 10-12cm grosime. 

8. La extindere, fundațiile vor fi din beton armat cu centuri din beton armat dimensionate 
corespunzător. 

9. La extindere, structura de rezistență va fi realizată din zidărie portantă cu sâlpi din b.a., 
planșeu din b.a. peste parter cu grinzi și centuri din b.a. dimensionate corespunzător, 
învelitoare din țiglă metalică pe șarpantă din lemn realizată unitar odată cu schimbarea 
învelitorii și șarpantei la corpul clădire existent. 

10. În jurul clădirii se va executa un trotuar de 1m lățime, cu pante spre exterior pentru 
îndepărtarea apelor din precipitații de fundațiile clădirii. 

11. Elementele de lemn ale șarpantei se vor ignifuga din 2 în 2 ani cu soluție ignifugă 
omologată de pompierii militari și se vor solidariza cu cuie, scoabe, clești și colțare 
metalice multicui. 

12. Montarea de jgheaburi, parazăpezi și burlane care să asigure o scurgere corespunzătoare a 
apelor pluviale pe terenul beneficiarului. 

13. Reabilitare termică cu vată minerală bazaltică sau polistiren expandat la fațade și polistiren 
extrudat la soclu. 

14. Refacere finisaje interioare și exterioare. 
15. Înlocuirea tâmplăriei existente acolo unde este cazul cu tâmplărie din lemn stratificat, PVC 

sau aluminiu. 
16. Reabilitare și modernizare instalație termică, apă-canalizare, sanitară și electrică. 

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

Expertul tehnic recomandă măsurile de intervenție propuse de soluția maximală. 



După realizarea intervențiilor propuse, clădirea se încadrează în clasa de risc seismic Rs III ce 
cuprinde construcțiile care, sub efectul cutremurului de proiectare, pot prezenta degradări structurale care nu 
afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.  

 
Audit energetic 

Pentru clădirea studiată a fost întocmit Auditul energetic de către Dumitru Pascu - auditor energetic 
pentru clădiri A.E.C Gr.I ci UA 01786. 

Soluții de reabilitarea termică a elementelor de construcție: 
- Soluția 1 - Îmbunătățirea rezistenței termice a elementelor verticale opace: s-a propus aplicarea unui 

strat termoizolant cu λ =0,04 W/mK, la pereți exteriori peste CTS în grosime de 10cm. Fixarea stratului 
termoizolant se va face atât mecanic, cât și prin lipire și va fi protejat la exterior cu tencuială armată. 

- Soluția 2 - Îmbunătățirea rezistenței termice a elementelor superioare orizontale: s-a propus 
executarea unui strat termoizolant cu λ =0,04 W/mK peste pardoseala podului în grosime de 18cm, protejat 
cu o șapă slab armată. 

- Soluția 3 - Îmbunătățirea rezistenței termice a elementelor inferioare orizontale: s-a propus 
executarea unui strat termoizolant cu λ =0,04 W/mK si grosime de 5cm, sub pardoseli parterului, peste un 
strat de umplutură din pietriș de 10cm. 

- Soluția 4 - Utilizarea panourilor solare pentru prepararea apei calde de consum: s-a propus montarea 
unui sistem de panouri solare care să asigure apa caldă de consum în perioada însorită. 

- Soluția 5 - Îmbunătățirea rezistenței termice a elementelor superioare orizontale: s-a propus 
executarea unui strat termoizolant cu λ =0,04 W/mK, peste pardoseala podului, în grosime de 15cm, protejat 
cu o șapă slab armată. 

Varianta 1 de intervenție presupune aplicarea soluțiilor nr. 1, 2, 3 și 4. 
Varianta 2 de intervenție presupune aplicarea soluțiilor nr. 1, 4 și 5. 
Recomandarea auditorului asupra soluției optime din punct de vedere tehnic şi economic, de 

dezvoltare în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții : 
Auditorul energetic recomandă varianta 1 de reabilitare, care presupune aplicarea soluțiilor nr. 1, 2, 3 

pentru anvelopa clădirii și soluția nr. 4 pentru instalații. 
 
DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI 

S teren      = 2.529,00 mp 
Regim de înălțime     

- corp existent     - parter 
- corp propus    - parter 

AC/ADC total existentă    =    183,00 mp  
AC/ADC total propusă    =    361,00 mp din care: 

AC/ADC corp școală ce se reabilitează =    128,00 mp 
     și se extinde 
AC/ADC corp extindere   =    178,00 mp 
AC/ADC anexe    =      55,00 mp 

S alei pietonale     =    213,00 mp 
S loc de joacă     =    328,00 mp 
S spații verzi     = 1.627,00 mp 

 
Urmare a analizei făcute in expertiza tehnica, pentru asigurarea clasei de risc seismic Rs III, se vor 

realiza lucrările propuse de soluția maximală de consolidare. 
 
 

În concluzie 
 În conformitate cu art. 9 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 
publice, coroborat cu art. 42 alin.1, lit.c) din Legea 500/2002 privind finanțele publice, art. 44 alin.(1) din 



Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, art.36 alin.2 lit.b), alin.4 lit.d), coroborat cu art.45 
alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare și, 
 Propunem spre aprobare documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de 
investiții  „Reabilitare și extindere corp C1 cu spații de învățământ, grădiniță cu program normal cu o 
grupă și grupuri sanitare – Școala nr. 27 Popoveni” - varianta maximală, cu următorii indicatori tehnico-
economici: 

 
Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) =  1.173,653 mii lei,   

                respectiv                                             260,095 mii euro (1 euro = 4,5124 lei) 
din care: 

- construcții+montaj (C+M)                                =  922,477 mii lei,  

               respectiv                        204,432 mii euro         

Capacități (în unități fizice și valorice) 

ADC reabilitata și modernizată = 128,00 mp 
 - valoare lucrări C+I/mp, fără TVA : 1.759 lei/mp (389,8 Euro/mp) 
ADC extindere   = 178,00 mp 
 - valoare lucrări C+I/mp, fără TVA : 2.282 lei/mp (505,8 Euro/mp) 

  

Durata de realizare a investiției = 12 luni 
   
            
           Director executiv,                                                                                Șef Serviciu, 
                 Maria Nuţă                                                                                 Marian Deselnicu 
 
 
 
                 Consilier Juridic,                                                                                 Întocmit, 
                 Isabela Cruceru                                                                             insp. Laura Georgescu 
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