
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
   PROIECT 

    HOTĂRÂREA NR._____ 
privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Măsuri de 
performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ 

în Craiova - Eficiență energetică în clădirile educaționale (proiectare și 
execuție) – Școala Primară Ion Creangă – Municipiul Craiova” 

           Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
21.04.2022; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr.78169/2022, raportul nr.78172/2022 al 
Direcţiei Investiții, Achiziții și Licitații și raportul de avizare nr.78488/2022 al Direcţiei 
Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții „Măsuri de performanță energetică privind 
clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova - Eficiență energetică în 
clădirile educaționale (proiectare și execuție) – Școala Primară Ion Creangă –
Municipiul Craiova”;   
 În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare 
şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice şi Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor 
acte normative şi prorogarea unor termene; 
          În temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.139 alin.3 lit.h, art.154 
alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
            HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorii 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Măsuri de performanță 
energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova - 
Eficiență energetică în clădirile educaționale (proiectare și execuție) – Școala 
Primară Ion Creangă - Municipiul Craiova” – pachetul de măsuri PM2, astfel: 

   Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)                     17.036.370,75 lei 
             Din care C+M (inclusiv TVA)                                          13.420.225,64 lei 
             Durata de realizare a investiției - 18 luni, din care 6 proiectare şi 12 execuţie,  
            conform  anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 
INIŢIATOR,             AVIZAT, 

PRIMAR,              SECRETAR GENERAL, 
Lia-Olguța VASILESCU               Nicoleta MIULESCU 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 

Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr.                      /     .04.2022 

    
REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației DALI și a indicatorilor tehnico – 
economici pentru obiectivul de investiții „Măsuri de performanță energetică privind clădiri 

aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova - Eficiență energetică în clădirile 
educaționale (proiectare și execuție) – Școala Primară Ion Creangă – Municipiul Craiova” 

 
 

 

 
Prin contractul subsecvent de achiziție publică de servicii și lucrări nr. 110938 / 29.06.2021, 

încheiat între Municipiul Craiova și asocierea SC CONSTRUCT INVEST CARPAȚI SRL – SC 
TRANSCOM CARAIMAN SRL – SC SCADT SA, prin SC CONSTRUCT INVEST CARPAȚI SRL – 

lider al asocierii, având ca obiect „Eficiență energetică în clădirile educaționale (proiectare și 
execuție)” privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova, a fost elaborată documentația 

de avizare a lucrărilor de intervenții pentru componenta „Eficiență energetică în clădirile educaționale 
(proiectare și execuție) – Școala Primară Ion Creangă – Municipiul Craiova”. 

  

 
Drept urmare, este necesară promovarea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Craiova din 

luna aprilie 2022, a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenții pentru obiectivul de investiții „Măsuri de performanță energetică privind clădiri 
aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova - Eficiență energetică în clădirile educaționale 
(proiectare și execuție) – Școala Primară Ion Creangă – Municipiul Craiova”. 
 

 
 

 

PRIMAR, 
Lia – Olguța Vasilescu 

 
 

 

 

 

Director executiv, 

Maria Nuță 

Șef Serviciu, 

Marian Deselnicu 
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Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr. 78172 /       .04.2022                                                              

 
RAPORT 

 

   privind aprobarea documentației de avizarea a lucrărilor de intervenții și a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

„Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de 
învățământ în Craiova - Eficiență energetică în clădirile educaționale (proiectare și 

execuție) – Școala Primară Ion Creangă – Municipiul Craiova” 
 

 

Situația existenta si necesitatea realizării proiectului de investiții  
 
Informatiile cu caracter general:  
- data (perioada) executiei : Executia a fost realizata in anii 1966 corp C 1,1975 corp C2 si 
C3. 
- numarul de niveluri : P+1 corp C1, P corp C2, P+2 corp C3. 
- forma si dimensiunile in plan: regulata sub forma aproximativ  de dreptunghi cu 
dimensiuni maximale 45,54x28,08 m corp Cl, 5,80x7,80 m corp C2, 54,50x32,26 corp C3 
- forma si dimensiunile in elevatie : h = 7,25 m la atic corp C 1 , h = 10,75 m la atic corp C3 
- tipul zidariei  - confinata 
- natura  elementelor  pentru  zidarie si modul  de zidire  : caramizi  pline  arse cu mortar 
var si var ciment 
- tipul  si materialele planseelor : planseu din beton peste parter si etaj curent 
- tipul si materialele acoperisului (sarpantei) : tip terasa 
- natura terenului de fundare : teren bun de fundare 
- tipul si materialele fundatiilor : fundatii din beton armat 
-tipul si materialele finisajelor si decoratiilor exterioare : tencuieli din mortar var- ciment 
driscuite fin 
 
Necesitati si deficiente:  
- Terasa acoperiș are o izolație termica precara cu zone impregnate de apa pluviala si 
prezintă zone umede pline de mucegai la interior in tencuiala acesteia  
- Izolarea termică a plăcii pe sol nu se poate determina cu certitudine , dar ținând cont de 
perioada in care au fost   edificate corpurile componente ale clădirii, aceasta nu poate fi 
apreciata ca având o foarte buna eficienta               energetica ; 
- Elementele de construcţie vitrate, ferestre si uşi exterioare, sunt executate din tâmplărie 
PVC cu geam termoizolant cu etanșeitate si cu un coeficient de conductivitate termica 
nefavorabile; 
- Izolarea termică a soclului este inexistenta; 
- Încălzirea clădirii este asigurată printr-o instalaţie de încălzire prin țeava de oțel dotată cu 
corpuri statice de fontă (in C1) si de oțel  (in C2 si C3) alimentată de la centrala termică 
proprie formată din două unități pe gaze naturale, având putere calorifica de  440 kW 
fiecare si situate in camera CT; 
- Apa calda menajera este furnizata tot de către centrala termică proprie pe gaze naturale; 
- Distribuţia agentului termic se realizează printr-un sistem bitubular din țeava de oțel cu 
conducta de distribuţie tur-retur deasupra pardoselii si coloane verticale tur-retur pentru 
racordarea radiatoarelor montate, de regula, in dreptul ferestrelor;  
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- Sistemul de iluminat este echipat integral cu corpuri de iluminat fluorescente; 
-  Clădirea nu dispune de instalaţie de ventilare-climatizare; 
 
 Situația propusă : 

Obiectul general al investitiei il constituie imbunatatirea calitatii infrastructurii de 
educatie, pentru asigurarea unui proces educational la standarde europene si a cresterii 
participarii populatiei scolare la procesul educational. 
            Obiectivele specifice: 

 reabilitarea si modernizarea corpului de cladire, avand ca scop principal imbunatatirea 
activitatilor scolare. 

 dezvoltarea serviciilor de baza din municipiul Craiova 
 accesul la educatie si cresterea  nivelului de educatie al populatiei  
 crearea de conditii optime  de  trai 
 crearea unor conditii mai bune pentru dezvoltarea economica, sociala si culturala a 

comunitatii 
Crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica constituie un element 

de bază pentru comunitatea urbana, consolidând premisele pentru crearea unei economii 
urbane competitive care poate reprezenta și un mediu rezidențial propice, cu un standard de 
viață ridicat. 

 
Regimul juridic: 

    a) natura proprietăţii sau titlul asupra construcţiei existente, inclusiv servituţi, drept 
de preempţiune: 

  Imobilul este situat in intravilanul Municipiului Craiova, proprietate publica a acestuia. 

    b) destinaţia construcţiei existente: 

 In prezent constructia are functiunea de scoala. 
 
Scenariile tehnico - economice propuse: 

 
Comparaţia scenariilor/opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, 
financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor:  

- Soluțiile de reabilitare termica propuse:          
 S1 - Modernizarea plăcii pe sol; 
 S2 - Modernizarea pereţilor exteriori; 
 S3 - Modernizarea terasei acoperiș;     
 S4 - Modernizarea elementelor de construcţie vitrate; 

      S5 - Modernizarea instalaţiei  de încălzire si preparare apa calda  de consum; 
      S6 - Modernizare instalaţie electrică de iluminat; 
      S7 - Sistem de ventilare cu recuperare de căldura; 
      S8 - Sistem de monitorizare independenta; 
      S9 - Sistem de climatizare/răcire (aer condiționat); 
 

- Pachete de masuri  propuse:  
 

 PM1 = S1+S2+S3+S4 
 PM2 =S1+S2+S3+S4+S5+S6+S7+S8+S9 
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Analiza comparativa PM1 versus PM2: 
                       
                              PM1 = S1+S2+S3+S4 

          
                  PM2 = S1+S2+S3+S4+S5+S6+S7+S8+S9 
 

Din punct de vedere tehnic: 

- asigura  doar cerințele de baza pentru  izolarea 
termica a anvelopei clădirii (cerința obligatorie); 

Din punct de vedere tehnic: 

- asigura cerințele de baza pentru izolarea termica a anvelopei 
clădirii si cerințele de modernizare a instalațiilor clădirii (ca 
cerința obligatorie); 

- nu asigura ventilarea spatiilor clădirii (cerința 
obligatorie); 

- asigura ventilarea spatiilor clădirii (ca cerința obligatorie);   

- asigura reducerea consumurilor energetice primare 
totale cu  0,00 % din surse regenerabile (cerința 
obligatorie); 

- asigura reducerea consumurilor energetice primare totale cu  
14,61% din surse regenerabile (ca cerința obligatorie);  

- nu asigura reducerea  maximal posibila a emisiilor 
de CO2 (cerința obligatorie); 
 

- asigura reducerea emisiilor de CO2 la 22,89 [kg/m2,an] si  
consumul anual specific de energie primara la 113,79 
[kWh/mp,an], intrând sub valorile limită maxim admise pentru 
clădiri destinate învățământului situate in zona climatica II (de la 
31 dec. 2021), al căror consum de energie este aproape zero: 
energie primara maxim 115 [kWh/m2,an] si degajări CO2 maxim 
30 [kg/m2,an] (ca cerința obligatorie); 

- nu asigura realizarea de  economie a consumurilor  
acc si  încălzire datorat pierderilor produse prin 
neglijenta sau nepăsarea utilizatorilor (cerința 
obligatorie); 

- asigura realizarea de  economie a consumurilor  acc si 
încălzire prin sistemul de monitorizare a acestora (ca cerința 
obligatorie); 

- nu asigura monitorizarea independenta a:  
• calității aerului (concentrația CO2); 
• sistemelor electrice si de iluminat; 
• sistemelor de ventilare; 
• altor sisteme instalate in clădire (detecție,efracție si 
incendiu,sistemele control acces,supraveghere video) 
• stării de funcționare si disponibilitate, avarii sau 
alarme (cerința obligatorie); 

- asigura monitorizarea independenta (cerința obligatorie) a:  
• calității aerului (concentrația CO2); 
• sistemelor electrice si de iluminat; 
• sistemelor de ventilare; 
• altor sisteme instalate in clădire (detecție, efracție si incendiu, si            
stemele de control acces si de supraveghere  video); 
• stării de funcționare si disponibilitate, avarii sau  
alarme (ca cerința obligatorie); 

- asigura utilizarea de energie numai din surse 
neregenerabile; 

- asigura utilizarea de energie din surse regenerabile si 
neregenerabile; 

Din punct de vedere al gradului  de 

sustenabilitate: 

- grad de sustenabilitate mai redus cu asigurarea unui 
grad de confort  mai scăzut pentru utilizatori; 

Din punct de vedere al gradului  de sustenabilitate: 

- asigura grad de sustenabilitate mai ridicat si un grad de confort  
mai bun pentru utilizatori (prin  S6+S7+S8+S9);  

Din punct de vedere al riscurilor: 

- riscul major de aprindere a termoizolației devine risc                                                                                                                         

rezidual prin utilizarea vatei minerale bazaltice cu 
reacție la foc Clasa A1 

Din punct de vedere al riscurilor: 

- riscul major de aprindere a termoizolației devine risc                                                                                                                         

rezidual prin utilizarea vatei minerale bazaltice cu reacție la foc 
Clasa A1; 

- nu elimina riscul inerent al accidentarii elevilor in 
pauza dintre orele de curs, la sosire sau la plecare 
prin intrarea spontana  in contact cu caloriferele (de 
pe holuri, in special); 

- elimina riscul inerent al accidentarii elevilor in pauza dintre 
orele de curs, la sosire sau la plecare, prin acoperirea corpurilor 
statice, cel puțin a celor de pe holuri, cu măști din lemn cu bare 
rare atât pe verticala cat si pe orizontala; 

Din punct de vedere economico-financiar : 
- costurile sunt  mai reduse fata de PM2; 

Din punct de vedere economico-financiar : 
- costurile sunt  mai mari fata de PM1 (dar suportabile de către 
beneficiar)si duc la o durata rezonabila de recuperare a investiţiei 
NR = 15,37 ani; 

Concluzie:  
In urma analizei comparative din tabelul de mai sus rezulta ca: 
 

Pachetul de masuri recomandat pentru creșterea performantei energetice a clădirii este  Pachetul 
PM2, consumurile anuale, in aceasta varianta de creștere a performanţei energetice, încadrându-se 



4 

in obiectivul specific vizat prin aceasta lucrare si anume conducerea  la o  economie   de energie de 
peste 53% a consumului   de energie primară;  
 
Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e), recomandat(e): 

- Din punct de vedere termoenergetic, clădirea in starea actuala, este mult sub 
prevederile normelor actuale de confort si consum energetic, lucru evidențiat si prin 
valorile consumurilor de energii prezentate in certificatul de performanta energetica al 
clădirii; 
 

- Pachetul de masuri recomandat pentru creșterea performantei energetice a clădirii este  
Pachetul PM2; 

 
- Acesta asigura reducerea consumurilor energetice primare totale (din surse 

regenerabile si neregenerabile) si ale emisiilor de CO2, sub valorile limită maxim 
admise pentru clădiri destinate învățământului situate in zona climatica II (de la 31 
dec. 2021), al căror consum de energie este aproape zero: energie primara maxim 
115 [kWh/m2,an] si degajări CO2 maxim 30 [kg/m2,an];     

 
- Consumurile anuale, in varianta propusa de creștere a performanţei energetice, se 

încadrează in obiectivul specific vizat prin aceasta lucrare si anume conducerea  la o  
economie   de energie de peste 53% a consumului de energie primară;  

 
În concluzie 

 În conformitate cu art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale, art. 129 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. d), coroborat cu art. 139 alin. (1) din  Ordonanța de 
urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ și 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, și OUG nr. 114/2018, prin 
prezentul referat propunem: 

 
 aprobarea documentației de avizarea a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Măsuri de performanță energetică 
privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova - Eficiență energetică 
în clădirile educaționale (proiectare și execuție) – Școala Primară Ion Creangă – 
Municipiul Craiova”- pachetul de masuri PM2: 

 
Valoarea totală a investiției  (inclusiv TVA):   17.036.370,75 lei 

 Din care C+M (inclusiv TVA):            13.420.225,64 lei   

 Durata de realizare este de 18 luni, din care 6 proiectare si 12 executie 
           

Director executiv, 
Maria Nuță 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data: 
Semnătura: _____________ 

Șef Serviciu, 
Marian Deselnicu 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data: 
Semnătura:_____________ 

  
Întocmit, 

insp. Laura-Cristiana Georgescu 
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data: 
Semnătura: _____________ 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA                                               
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr.   78488/ 20.04.2022 

 

                       RAPORT DE AVIZARE 

 Având in vedere:  

-Referatul de aprobare nr. 78169/20.04.2022;                     
  -Raportul nr. 78172/20.04.2022 al Directiei Investiţii, Achiziţii, Licitaţii- Serviciul 
Investiţii şi Achiziţii, privind aprobarea documentației de avizarea a lucrărilor de intervenții și a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Măsuri de performanță 

energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova – Eficiență 

energetică în clădirile educaționale (proiectare și execuție) - Școala Primară Ion Creangă – 

Municipiul Craiova”; 

 -În conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice, coroborate dispoziţiile art. 44 alin.1 ale Legii nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și OUG nr. 114/2018;  

 -Potrivit art. 129 alin. 2 lit. b şi alin. 4 lit. d din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ.                  

 -Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic.  

 

 

    AVIZAM FAVORABIL 

 

 propunerea privind aprobarea documentației de avizarea a lucrărilor de intervenții și a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Măsuri de performanță 

energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova – Eficiență 

energetică în clădirile educaționale (proiectare și execuție) - Școala Primară Ion Creangă –

Municipiul Craiova”. 

 

Director Executiv,          Intocmit,           
Ovidiu Mischianu                                cons. Jur. Isabela Cruceru 

Îmi asum responsabilitatea privind                          Îmi asum responsabilitatea privind 

realitatea și legalitatea în solidar cu                           legalitatea actului administrativ 

       întocmitorul înscrisului 

           Semnătura                                                            Semnătura 
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