
ROMANIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOT Ă RAREANr. 
Din 31.08.2017 

Privind: Aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici  
pentru obiectivul "Reabilitare, modernizare, extindere si dotare cladire, in vederea  
infiintarii unui centru social multifunctional integrat pentru persoane varstnice,  
Municipiul Tecuci, judetul Galati" 

Iniţiator: Cătălin Constantin HURDUBAE, Primarul Municipiului Tecuci, jud. Galaţi; 
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului : 47954 /25.08.2017 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă  .~9.~~/s?~s? ... în data 

de 31.08.2017; 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrată  sub nr.47955 /25.08.2017; 

- raportul de specialitate întocmit de Biroul Fonduri Europene înregistrat sub nr. 47956 
/25.08.2017; 

- raportul/rapoartele de avizare aUale comisiei /comisiilor de specialitate nr... .... ... 
În baza prevederilor: 

- art. 44 alin 1 şi art.45 alin 1 din Legea nr.273/2006 privind finan ţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

- art. 36 alin 2 lit. b) şi lit. d), alin 4 lit. d), alin 6 lit. a) pct.1 din Legea nr.215/2001 republicat ă  în 
2007 cu modificările şi completările uiterioare; 

În baza art.45, alin 1 şi art.115 alinl, lit. b) din Legea 215/2001 privind administra ţia publică  locală, 
republicată, cu modificările şi compietăriie uiterioare; 

HOT Ă RĂŞ TE: 
Art.1. Se aprobă  documentaţia tehnică  pentru obiectivul „Reabilitare, modernizare, extindere 

si dotare cladire, in vederea infiintarii unui centru social multifunctional integrat pentru 
persoane varstnice, Municipiul Tecuci, judetul Galati", conform Anexei nr.1 ce face parte 
integranta din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă  indicatorii tehnico — economici pentru obiectivul „Reabilitare, modernizare, 
extindere si dotare cladire, in vederea infiintarii unui centru social multifunctional 
integrat pentru persoane varstnice, Municipiul Tecuci, judetul Galati", conform Anexei 
nr. 2 ce face parte integranta din prezenta hot ărâre. 

Art.3. Prezenta hot ărâre va fi dusă  la îndeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci. 

Art.4. Prezenta hot ărâre va fi comunicata celor interesa ţi prin grija Secretarului U.A.T. 

Municipiul Tecuci. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , 	 SECRETAR. 
DIACONU VASILE 
	

Jr. FOTACHE LERICA 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr. 47955 /25.08.2017 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: Aprobarea docuinentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul Reabilitare, modernizare, extindere si dotare cladire, in vederea 
infiintarii unui centru social multifunctional inte2rat pentru persoane varstnice, 
Municipiul Tecuci, judetul Galati 

Având în vedere numarul mare de persoane vârstnice (5363 persoane peste 65 de ani, potrivit 
recensamântului din 20 1 1) din municipiul Tecuci, precum si nevoia de prevenire şi/sau limitare a unor 
situaţii de dificultate şi vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune social ă  a persoanelor 
vârstnice, precum si nevoia de participare la viaţa socială  a persoanelor vârstnice si faptul ca num ărul 
persoanelor îndreptăţite să  beneficieze de cantina social ă, potrivit recens ământului si datelor statistice din 
anul 2011, este de 350 persoane, UAT Tecuci va depune cerere de finantare pe POR 2014-2020, Axa 
prioritara 8.3, persoane varstnice, pentru înfiin ţarea unui centru de zi si a unei cantine sociale pentru 
persoanele vârstiiice in imobilul din Municipiul Tecuci situat pe Strada Transilvaniei nr. 1 1A, format din 
3 cladiri. 

Clădirile din Strada Transilvaniei nr. 1 1A, se afiă  într-un grad avansat de deteriorare, fiind singurele 
corpuri de cladire de pe raza localit ăţii care pot fi, în urma unei intervenţii de reabilitare, modernizate şi 
dotare transformate intr-un spaţiu primitor pentru activităţi de tip social adresate persoanelor vârstnice. 

Starea tebnică  actuală  a corpurilor de clădire în care se dore şte înfiinţarea centrului social 
mu1tiincţional integrat este necorespunz ătoare din punctul de vedere al asigur ării cerinţelor esenţiale de 
calitate în construcţii. 

Prezenta documentatie de avizare a Iucrarilor de interventii servete la definirea si detalierea 
modalităţilor de intervenţie, modernizare si reabilitare a corpurilor de cl ădire C1,C2,C3, de reamenajare si 
izolare termica, având ca finalitate reabilitarea obiectivului: Centru social multifunc ţional integrat pentru 
persoane vârstnice si Cantină  socială.. 

Proiectul sus menţionat va fi cofinan ţat de către Programul Opera ţional Regional 2014-2020, în 
cadrul Obiectivului Specific 8.3: Creterea gradului de acoperire cu servicii sociale i va consta în 
intervenţii asupra clădirii si terenului aferent, situate în Tecuci, Str. Transilvaniei , nr. 1 1A, prin lucr ări de 
reabilitare/extindere/ modernizare/ dotare, pentru desf ă urarea de activităţi specifice de tip centru de zi si 
cantină  socială. Proiectul este incadrat in Strategia de dezvoltare durabil ă  a municipiului Tecuci, jud. 
Galaţi 20 1 7-2027 prin abordarea Programului Opera ţional Regional pentru infrastructura de servicii 
sociale urmand să  contribuie la implementarea m ăsurilor din strategia na ţională  aferentă  grupului 
vulnerabil vizat: Strategia Na ţională  pentru Promovarea Imb ătrânirii Active şi Protecţia Persoanelor 
Vârstnice 2014 - 2020, aprobat ă  prin Hotărârea de Guvern nr. 566 din 15 iulie 2015. 

Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale, 
pentru grupul vulnerabil ,,persoane varstnice si imbunatatirea calitatii infrastructurii de sanatate si 
sociale la nivelul judetului Galati, in particular la nivelul munucipiului Tecuci, prin dezvoltarea in aceasta 
localitate a unui Centru Social Multifunctional Integrat (CSMI) fara componenta rezidentiala, alcatuit din 
centru de zi, care sa ofere acces la servicii sociale pentru persoanele varstnice din localitate, beneficiari 
unici cuantificati in numar de 5363, pana in anul 2023. 

Lucrarile care vor fi executate pentru realizarea obiectivului de investitii cuprind: extinderea 
corpurilor de clădire existente, înlocuirea tâmpl ăriei neetane, termoizolarea pere ţilor exteriori, 
termoizolarea p1aneu1ui superior si înlocuirea învelitorii, repararea fa ţadelor, realizarea integrala a 



instalaţiilor electrice, sanitare si termice, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei, 
respectiv energia solara: un sistem centralizat de producere a apei calde menajere cu ajutorul panourilor 
solare si unui sistem de producere a energiei electrice cu ajutorul panourilor fotovoltaice, montarea unor 
sisteme inteligente de contorizare, urm ărire si înregistrare a consumurilor energetice si instalarea unor 
sisteme de management energetic integrat. 

Valoarea totala a obiectivului de investitii " Reabilitare, modernizare, extindere si dotare 
cladire, in vederea infiintarii unui centru social multifunctional integrat pentru persoane varstnice, 
Municipiul Tecuci, judetul Galati", conform Devizului General din Documentatia pentru Avizarea 
Lucrarilor de Interventie, este de 4.017.743.17 lei cu TVA. 

Avand in vedere cele prezentate mai sus, consideram ca este necesara promovarea proiectului de 
hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investitii " Reabilitare, modernizare, extindere si dotare cladire, in vederea infiintarii unui centru 
social multifunctional integrat pentru persoane varstnice, Municipiul Tecuci, judetul Galati" si 
supun spre dezbatere şi aprobare proiectul de hot ărâre în forma propus ă . 

PRIMAR 
Cătălin Constantin HURDUBAE 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL FONDURI EUROPENE 

Nr. 47956/31.08.2017 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: Aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul Reabilitare, modernizare, extindere si dotare cladire, in vederea 
infiintarii unui centru social multifunctional inte2rat pentru persoane varstnice, 
Municipiul Tecuci, judetul Galati 

Proiectul de hotarare se incadreaza în prevederile art.36 alin.2 lit.b din Legea nr.21512001 privind 
administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Proiectul de Reabilitare, modernizare, extindere si dotare cladire, in vederea infiintarii unui centru 
social multifunctional integrat pentru persoane varstnice, Municipiul Tecuci, judetul Galati reprezinta 
un beneficiu important pentru comunitatea locala. 

Prin prezentul studiu s-au propus masuri de interventii pentru înfiin ţarea unui centru social 
multifiincţional integrat compus dintr-un centru de zi cu amenajare exterioara si interioara (Corp C1 si 
Corp C2) si o cantina sociala (Corp C3). 

Centrul de zi vizează  îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru persoanele vârstnice afiate în risc social 
prin sprijinirea acestora în vederea p ăstrării şi prelungirii independenţei lor şi pentru depăşirea 
dificultăţilor sociale caracteristice acestei categorii de popula ţie. Spatiile componente ale centrului de zi 
au fost propune in scopul socializ ării si încurajării contactului interuman, existând totodat ă  o nevoie 
importantă  de prevenire a diferitelor situa ţii de vulnerabilitate sau marginalizare social ă  a persoanelor 
vârstnice. 

Cantina Socială  este un proiect social prîn care se ofer ă  zilnic o masă  caldă  persoanelor 
defavorizate din punct de vedere social. Acestea sunt în generai persoane vârstnice care nu au apar ţinători 
sau alte persoane care s ă  Ie poarte de grij ă,, persoane cu diferite boli, persoane tr ă  locuinţă  sau cu diferite 
probleme sociale care nu î şi pot asigura necesarul de bran ă  zilnică. Prin ajutorul oferit, aceste persoane 
evită  situaţia de marginalizare socială  sau de altă  natură . 

Obiectivul de investitii va fi depus spre finantare in cadrul POR 2014-2020, Axa prioritara 8 - 
Dezvoltarea infrastructurii de s ănătate şi sociale, prioritatea de investi ţii 8. 1. - Investiţiile în 

infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel na ţional, regional şi local, 
reducând inegalităţile în ceea ce prive şte starea de s ănătate şi promovând incluziunea social ă  prin 
îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile 
instituţionale la serviciile prestate de colectivit ăţile locale, si anume, Obiectivul Specific 8.3 ,,Cre şterea 
gradului de acoperire cu servicii sociale, pentru grupul vulnerabil persoane vârstnice. 

Conform documentatiei de avizare a lucrarîlor de interventii, in vederea îndeplinirii obiectivului 
principal privind realizarea acestei investi ţii se recomanda implementarea SCENARIULUI 2. 

Lucrarile de baza propuse: 

• extinderea corpurilor de cl ădire pentru a cuprinde func ţiunile noi propuse; 
• consolidarea funda ţiilor si execuţia subzidirii; 
• confinarea zidăriei Cu stâ1piori de beton armat; 
• buiandrugi noi din beton armat; 
• cămă uirea pere ţilor si a stâlpilor; 
• reconstrucţia acoperiu1ui prin înlocuirea sarpantei din lemn si a învelitorii existente; 



• izolarea termic ă  a pere ţilor exteriori pentru sporirea eficien ţei energetice si creterea 
confortului termic; 

• înlocuirea târnplăriei interioare si exterioare deoarece se afl ă  într-o stare avansat ă  de 
degradare; 

• înlocuirea pardoselilor (pardoseli de parchet laminat trafic greu, 1 2,3mm grosime si 
gresie în grupurile saniare si în magazii, Pvc eterogen de 3,35mm grosime în holuri. 

• refacerea finisajelor interioare (glet pe baz ă  de ipsos si vopsea lavabil ă); 
• implimentarea facilităţilor de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilit ăţi: rampe de 

acces (la ambele intrări principale) si grup sanitar special; 
• refacere alei pietonale; 
• refacerea instala ţiilor utilizand sisteme eficiente cu surse regenerabile pentru preparea 

apei calde de consum si agentului termic pentru incalzire. 
• împrejmuirea lotului studiat. 

Valoarea totala a obiectivului de investitii Reabilitare, niodernizare, extizidere si dotare 
cladire, in vederea infiintarii unui centru social inultifunctional integrat pentru persoane varstnice, 
Municipiul Tecuci, judetul Galati, conforin Devizului General din Docunaentatia pentru Avizarea 
Lucrarilor de Interventie, este de 4.017.743,17 lei cu TVA. 

Avand in vedere aceste prevederi legale, consideram ca proiectul de hotarare privind aprobarea 
documentaţiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Reabilitare, modernizare, 
extindere si dotare cladire, in vederea infiintarii unui centru social multifunctional integrat pentru 
persoane varstnice, Municipiul Tecuci, judetul Galati indeplineste conditiile de legalitate sioportunitate, 
fapt pentru care il supunem spre dezbatere si aprobare consiliului local. 

BIROU FONDURI EUROPENE 

Rodica Constantin 



ANEXA NR.1 la 
H.C.L. NR. DIN 31.08.2017 

DOCUMENTATIE TEHNICA 



ANEXA NR. 2 Ia 
H.C.L. NR. DIN31.08.2017 

Principalii Indicatori tehnico-economici aferenti investitiei pentru obiectivul 
Reabilitare, naodernizare, extindere si dotare cladire, in vederea infiintarii unui 

centru social multifunctional inte2rat pentru persoane varstnice, Municipiul Tecuci, 
judetul Galati 

Valoarea totala a obiectivului de investi ţie (Scenariul 2 - Optim recomandat): 
• 	Cost cu TVA: 4.017.743,17 lei inclusiv T.V.A., 
din care: construc ţii montaj (C+M): 1.955.480,17 Iei inclusiv T.V.A. 
• 	Cost fara TVA: 3.379.282,69 lei 
din care: construc ţii montaj (C+M): 1.643.260,65 lei 

Ea1onarea investiţiei: 
AN I : 3.017.743,17 lei inclusiv T.V.A. 
AN 11: 1.000.000,00 lei inclusiv T.V.A. 

Realizarea obiectivului mai sus men ţionat va fi cofinanţat de către Programul Opera ţional 
Regional 2014-2020, în cadrul Obiectivului Specific 8.3: Creterea gradului de acoperire cu 
servicii sociale, pentru desfăsurarea de activităti specifice de tip centru de zi si cantina sociala 

Caracteristicile tehnice si parametrii specifici investiţiei rezultate in urma realiz ării lucrărilor 
de investiţie: 

• 	Suprafaţă  construită  Ia sol: 805,00 mp din care : suprafa ţa totala construita la sol a 
corpurilor ce urmeaz ă  a fi reabilitate (C1+C2+C3): 184,00 mp si suprafa ţa construita a 
extinderilor noi: 621,00mp; 
• 	Regirnu1 de inaltime P. 
• 	Suprafaţă  desfăşurată  a imobilului: 805,00 mp 
• 	regimul de înălţime: P 
• 	Hutil:3,lOm 
• 	S spaţiu verde - cca 343 mp 
• 	S amenajare exterioară  activităţi sportive - cca 117 mp 
• 	POTexistent-8,53 % 
• 	CUT existent - 0.08 
• 	POT propus - 37,35% 
• 	CUT propus - 0,37 

Durata de realizare (luni) - 18 luni 

Birou Fonduri Europene 
Rodica Constantin 
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CUPRINS 

 

 (A) PIESE SCRISE 

1. Informaţii generale privind obiectivul de Investiţii  

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii  

1.2. Ordonator principal de credite si reprezentant legal 

1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar) 

1.4. Beneficiarul investiţiei  

1.5. Elaboratorul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie  

2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării lucrărilor de Intervenţii  

2.1. Prezentarea contextului 

2.2. Analiza situaţiei existente şi identificarea necesităţilor şi a deficienţelor  

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice  

3. Descrierea construcţiei existente  

3.1. Particularităţi ale amplasamentului 

3.2. Regimul juridic 

3.3. Caracteristici tehnice şi parametri specifici 

3.4. Analiza stării construcţiei existente 

3.5. Starea tehnică a construcției existente 

3.6. Actul doveditor al forței majore, dupa caz. 

4. Concluziile expertizei tehnice şi ale auditului energetic 

5. Identificarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice şi analiza detaliată a acestora  

5.1. Soluția tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv funcțional-arhitectural si economic 

5.2. Necesarul de utilităţi rezultate, inclusiv estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale de utilităţi şi 

modul de asigurare a consumurilor suplimentare  

5.3. Durata de realizare şi etapele principale  

5.4. Costurile estimative ale investiţiei  

5.5. Sustenabilitatea realizării investiţiei  

5.6. Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție 

6. Scenariul tehnico-economic optim, recomandat  

6.1. Comparaţia scenariilor propuse  

6.2. Justificarea scenariului optim, recomandat 
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6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei 

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  

6.5. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice  

7. Certificat de Urbanism, acorduri şi avize conforme 

7.1. Certificatul de urbanism , avizele cerute prin acesta; 

7.2. Studiu topografic; 

7.3. Studiu Geotehnic 
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(B) PIESE DESENATE 

 

Nr. 
crt. Denumire plan Scara Format Nr. plan 

1 
Plan de încadrare in zona 1:5000 

A4 A00 

2 
Plan de situație existent         1:500 

A3 A01 

3 
Plan de situație propus      1:500 

A3 A02 

4 
Plan parter releveu 1:100 

A2 A03 

5 
Plan parter - Cantina sociala 1:100 

A2 A04 

6 
Plan parter - Centru de zi 1:100 

A2 A05 

7 
Secțiune "A-A" 1:100 

A3 A06 

8 
Secțiune "B-B" 1:100 

A4 A07 

9 
Plan acoperis- Cantina sociala 1:100 

A2 A08 

10 
Plan acoperis - Centru de zi 1:100 

A2 A09 

11 
Fatade 1:100 

A2 A10 
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(A) PIESE SCRISE 

 

1. Informaţii generale privind obiectivul de Investiţii  

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii:  

“REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ŞI DOTARE CLĂDIRE, ÎN VEDEREA 

ÎNFIINŢĂRIi UNUI CENTRU SOCIAL  MULTIFUNCŢIONAL INTEGRAT PENTRU 

PERSOANE VÂRSTNICE ,MUNICIPIUL TECUCI, JUDEŢUL GALAŢI” 

1.2. Ordonator de credite: 

Primăria Tecuci, județul Galați, reprezentata prin dl. primar Catalin Hurdubae 

1.3. Beneficiarul investiţiei: 

Municipiul Tecuci, județul Galați 

1.4. Elaboratorul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie: 

S.C. ZET EXPERT CONSULT S.R.L. 

2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării lucrărilor de intervenţii  

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri 

instituționale si financiare 

 Conceptul de excluziune socială a intrat relativ recent în sfera cercetării sociale, fiind în prezent tot 

mai frecvent preferat în defavoarea clasicului termen de „sărăcie”, asemenea sintagmei „promovarea 

incluziunii sociale”, care o înlocuieşte treptat pe cea de „măsuri de combatere a sărăciei”. Această, aparent, 

simplă schimbare de termeni este rezultatul a mai bine de un secol de cercetări şi dezbateri privind 

fenomenul sărăciei. Sub presiunea procesului globalizării, acestea sunt forţate să conveargă spre indicatori şi 

măsuri transparente, uşor de transformat în obiective ale programelor de guvernare. Preferinţa pentru 

termenul de excluziune socială este, în acest context, evidentă. 

 Clădirile din Strada Transilvaniei nr. 11A, se află într-un grad avansat de deteriorare, fiind singurele 

corpuri de cladire de pe rază localităţii care pot fi, în urma unei intervenţii de reabilitare, modernizare şi 

dotare transformate intr-un spaţiu primitor pentru activităţi de tip social adresate persoanelor vârstnice. 

Starea tehnică actuală a corpurilor de clădire în care se doreşte înfiinţarea centrului social multifuncţional 

integrat este necorespunzătoare din punctul de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale de calitate în 

construcţii.  

 Prezentul studiu servește la definirea si detalierea modalităților de intervenție, modernizare si 

reabilitare a corpurilor de clădire C1,C2,C3, de reamenajarea si izolarea termica, având ca finalitate 

reabilitareaobiectivului: Centru social  multifuncţional integrat pentru persoane vârstnice și Cantină socială. 
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 Proiectul sus menționat va fi cofinanțat de către Programul Operațional Regional 2014-2020, în 

cadrul Obiectivului Specific 8.3: ”Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale” și va consta în  

intervenții asupra clădirii și terenului aferent, situate în Tecuci, Str. Transilvaniei , nr. 11A, prin lucrări de 

reabilitare/extindere/ modernizare/ dotare, pentru desfășurarea de activități specifice de tip centru de zi și 

cantină socială. Proiectul este incadrat in Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Tecuci, jud. Galaţi 

2017-2027 prin abordarea Programului Operaţional Regional pentru infrastructura de servicii sociale urmînd 

să contribuie la implementarea măsurilor din strategia naţională aferentă grupului vulnerabil vizat: ” 

Strategia Naţională pentru Promovarea Îmbătrânirii Active şi Protecţia Persoanelor Vârstnice 2014 – 2020, 

aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 566 din 15 iulie 2015”.  

 Având în vedere faptul că investițiile planificate privind condițiile de infrastructură pentru prevenirea 

instituționalizarii nu pot fi detaşate de  furnizarea de servicii de înaltă calitate, sprijinul FEDR pentru 

tranziția de la servicii rezidențiale la îngrijirea comunitară va fi complementar cu sprijinul FSE, furnizat în 

cadrul Programului Operaţional Capital Uman. Acesta din urmă se concentrează pe măsuri de reducere a 

numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială. 

 Serviciul social " centre de zi pentru persoane vârstnice”, cod serviciu social 8810CZ-V-II Centre de 

zi de socializare şi petrecere a timpului liber (tip club), este înfiinţat prin Hotărâre de Consiliu Local al 

Municipiului Tecuci. 

 Potrivit prevederilor art.15 din Legea nr.17/2000, la solicitarea organizaţiilor neguvernamentale, 

centrul de zi va  asigura următoarele servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice: ajutor 

pentru menaj; consiliere juridică şi administrativă; prevenire a marginalizării sociale şi de reintegrare socială 

în raport cu capacitatea psihoafectivă; ajutor pentru menţinerea sau readaptarea capacităţilor fizice ori 

intelectuale(sală de sport și dans); asigurarea unor programe de ergoterapie(sala de pictura si creație); sprijin 

pentru realizarea igienei corporale; consultaţii şi tratamente la cabinetul medical. 

 Legislația româna pentru realizarea obiectivului de investiție: 

 -       Legea nr.17/2000 (modificata prin Legea 270/2008) privind asistenta sociala a persoanelor 

varstnice si modalitati de asistenta a persoanei varstnice in vederea garantarii exercitarii drepturilor civile si 

protectiei impotriva abuzurilor. 

 - Strategia naţională pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice 

2015–2020 

 - HG 418 din 23 iunie 2015, pentru a crește participarea la învăţarea pe tot parcursulvieţii şi a 

spori relevanţa sistemelor de educaţie şi formare profesională pentru piaţa muncii 
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2.2. Analiza situaţiei existente şi identificarea necesităţilor şi a deficienţelor  

 Starea tehnică actuală a corpului de clădire în care se dorește înființarea centrului social 

multifuncțional integrat este necorespunzătoare din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale de 

calitate în construcții. Corpul de clădire prezintă degradări în timp, atât a finisajelor cât și a elementelor de 

structură. În aproape toți pereții există fisuri extinse, inclusiv în buiandrugi și parapeți. Fisurile se extind și în 

placa de pardoseală și în tavan. Fundațiile sunt degradate, prezintă fisuri și este vizibila igrasia. Acoperișul 

este degradat și se infiltrează apa din precipitații. 

Starea tehnică a instalaţiilor electrice, sanitare și termice existente este profund nesatisfacătoare, necesitând 

redimensionarea acestor instalaţii conform normelor tehnice şi normativelor în vigoare; Finisajele interioare 

și exterioare necesită lucrări de modernizare, de reabilitare sau înlocuire. 

Eficienţa energetică a cladirii existente este sub limitele acceptabile, cu implicații semnificative asupra 

confortului termic și asupra consumului de energie, impunandu-se reabilitarea termică. 

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice  

 Obiectivul specific al acestui proiect de reabilitare,modernizare si dotare a corpurilor de cladire 

C1,C2,C3 îl constituie întocmirea documentaţiei specifice în vederea absorbţiei fondurilor structurale în 

cadrul POR 2014-2020 conform Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul 

apelului de proiecte cu titlul POR/8/8.1/8.3/A/1 Grup vulnerabil: persoane vârstnice, din cadrul POR, 

Axa prioritară 8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectivul 

Specific 8.3 Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale.  

 Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale, 

pentru grupul vulnerabil „persoane varstnice” si imbunatatirea calitatii infrastructurii de sanatate si sociale la 

nivelul judetului Galati, in particular la nivelul munucipiului Tecuci, prin dezvoltarea in aceasta localitate a 

unui Centru Social MultifunctionalIntegrat (CSMI) fara componenta rezidentiala, alcatuit din centru de 

zi, care sa ofere acces la servicii sociale pentru persoanele varstnice din localitate, beneficiari unici 

cuantificati in numar de 5363, pana in anul 2023. 

 Prin intermediul CSMI se va furniza, in mod echilibrat pe intreg teritoriul unitatii administrativ-

teritoriale, servicii sociale de tip centru de zi, care sa ajute persoanele varstnice din comunitate sa depaseasca 

situatia de marginalizare si excluziune sociala. 

 Astfel, proiectul vizeaza cresterea calitatii si accesibilitatii serviciilor sociale si implicit 

imbunatatirea conditiilor de viata a muncipiului Tecuci, prin dezvoltarea infrastructurii locale de servicii 
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sociale si ridicarea lor la standarde europene, cu impact pozitiv asupra asigurarii accesului egal al 

persoanelor varstnice la servicii sociale, diminuandu-se totodata disparitatile interregionale. 

Investitiile planificate privind conditiile de infrastructura  sunt destinate prevenirii institutionalizarii, astfel, 

actiunile se vor concentra asupra infiintarii de servicii sociale prin centrele de zi, intr-o localitate  unde nu 

exista asemenea servicii, iar nevoia pentru asemenea activitati sociale este motivata de starea de saracie/ 

excluziune sociala si alte situatii de vulnerabilitate a unui numar mare de persoane varstnice. 

 Proiectul, prin obiectivul sau general, urmareste de asemenea respectarea egalitatii de sanse 

si de tratament prin promovarea participarii depline a ambelor genuri de persoane varstnice (feminin si 

masculin) la servicii sociale, intr-o infrastructura adaptata nevoilor lor specifice, fara a stabili o proportie 

anume; prevenirea oricarei forme de discriminare prin asigurarea de sanse egale persoanelor varstnice, 

determinate de caracteristici precum genul, originea etnica, apartenenta religioasa, orientarea sexuala si 

existenta unei dizabilitati sau a unei boli ce poarta un stigmat social; accesibilitate la infrastructura si servicii 

sociale persoanelor cu dizabilitati in conditii de egalitate cu toti ceilalti membri prin oferirea de servicii care 

sa integreze toate aspectele necesare accesibilitatii si prin echiparea si amenajarea spatiilor pentru utilizarea 

facila de catre persoanele cu dizabilitati. 

Obiectivul Specific.1 este reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea in termen de 18 luni a 

imobiluluisituat in strada Transilvaniei nr. 11 A, ce va reprezenta sediul CSMI, alcatuit din centru de zi, 

necesar oferirii de servicii sociale diversificate pentru persoanele varstnice din comunitate, care din cauza 

unor motive de natura economica, fizica, psihica sau sociala se afla in imposibilitatea de a-si asigura nevoile 

sociale, contribuindu-se astfel la prevenirea marginalizarii si sprijinirii acestora pentru incluziune sociala; 

Pentru indeplinirea acestui obiectiv specificau fost realizatestudii de teren, obtinere avize, pentru 

imobilul ce va reprezenta sediul CSMI, iar pe perioada de implementare a proiectului vor fi realizate atat 

actiuni premergatoare lucrarilor de constructie propriu-zise: demolari, dezafectari etc. , cat si etapele 

constructiei de baza, obiect al proiectului, cu mentiunea folosirii alternativelor ecologice si a materialelor 

incombustibile pentru anvelopare, asigurarea utilitatilor generale si specifice pentru infrastructura de servicii 

sociale fara componenta rezidentiala, dotarea cu echipamente adaptate serviciilor oferite de un CSMI, 

amenajarea de  spatii de primire, de consiliere si pentru activitati diverse ale centrului, precum si 

pentrucrearea de facilitati pentru persoanele cu dizabilitati, cu scopul asigurarii oportunitatilor egale pentru 

utilizarea serviciilor oferite de CSMI. 

Obiectivul Specific 1, prin activitatile care vor fi indeplinite in cadrul acestuia si implicit prin 

rezultatele obtinute prin implementarea acestor activitati, contribuie direct la realizarea obiectivului general 

al proiectuluide cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale, pentru grupul vulnerabil „persoane 

varstnice” si de imbunatatirea calitatii infrastructurii de sanatate si sociale. De asemenea, prin atingerea 
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acestui obiectiv specific ce ofera infrastructura sociala necesara integrarii persoanelor varstnice (inclusiv cele 

cu dizabilitati) in comunitate, prevenirii marginalizarii si incluziunii sociale a acestora, se asigura 

indeplinirea indicatorului de realizare al proiectului masurat prin numar de beneficiari (persoane vârstnice) 

de infrastructură socială de zi reabilitată/modernizată/extinsă/dotată, ce vor beneficia de serviciile sociale 

puse la dispozitia acestora, incepand cu primul an al acordarii de servicii sociale după finalizarea investitiei 

si pana in anul 2023. 

Obiectivul Specific 2 este Constientizarea persoanelor varstnice asupra importantei imbatranirii 

active prin participare pe piata muncii, asumarea unui rol activ in societate si un mod de viata autonom 

pentru prevenirea si limitarea situatiilor de dificultate si vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau 

excluziune sociala, in cadrul unei campanii extinse la nivelul intregii comunitati pe o perioada de 6 luni. 

Informarea si constientizarea  interventiilor pe care proiectul le propune va avea in vedere cresterea 

notorietatii si transparentei beneficiilor propuse catre grupul tinta vizat, formarea unei imagini omogene atat 

asupra interventiilor executate asupra infrastructurii sociale proiectului de la nivelul municipiului Tecuci, cat 

si asupra serviciilor sociale ce se vor furniza dupa implementarea proiectului.  

Obiectivul Specific 2, prin activitatile care vor fi indeplinite in cadrul acestuia si implicit prin 

rezultatele obtinute prin implementarea acestor activitati, contribuie direct la realizarea obiectivului general 

al proiectului de cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale, pentru grupul vulnerabil „persoane 

varstnice”, cuantificate in beneficiari unici in numar de 5363 pana in anul 2023. Indicatorul de realizare al 

proiectului „Beneficiari (persoane vârstnice) de infrastructură socială de zi 

reabilitată/modernizată/extinsă/dotată (număr persoane)” este indicatorul care urmareste obtinerearezultatului 

asumat prin proiect, pana in anul 2023. 

 

3. Descrierea construcţiei existente  

3.1. Particularităţi ale amplasamentului 

a) Descrierea amplasamentului 

 Localizare: Imobilul se afla in intravilan, conform P.U.G.  Municipiului Tecuci.; 

Amplasamentul: Strada Transilvaniei, nr. 11 A; 

 Suprafața terenului: Suprafața totala a terenului este de 2155 mp, teren intravilan, împrejmuit. 

 Dimensiunile in plan: 

 Suprafața construita la sol: 

• corpul C1 este de 67,00 mp. 

• corpul C2 este de 22,00 mp. 

• corpul C3 este de 95,00 mp 
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b)Relațiile cu zonele învecinate: 

- Vecinătăţi conform planului de situaţie se prezintă astfel: 

- La Nord – Proprietate privată , Burghelea Constantin/Burghelea Aura; 

- La Sud – Domeniu Public Alee de Acces Str. Transilvaniei, Proprietate privată, Miia Tour; 

-  S.C.CONTEC Agro Liz S.R.L., Proprietate privată, Sandu Constantin; 

- La  Vest – Autogară "Gegi"; 

- La Est - Proprietate privată; 

Accesul se realizează prin Strada Transilvaniei, nr. 11A. 

Condițiile de amplasare si de realizare a construcțiilor conform: 

• Certificatul de urbanism din 28.06.2017 nr. 320 cu valabilitate 24 de luni emis de Primăria 

Tecuci, jud. Galați 

c)Date seismice si climatice: 

- conform Normativ P 100-1/2013, valoarea de vârf a accelaratiei terenului ag = 0,35g, iar perioada de 

colt To = 1.0 sec; 

- Conform CR 1 – 1 – 3 / 2012, incarcarea din zăpada pe sol sk ajunge la 2.5 kN/mp 

- Conform CR 1 – 1 – 4 / 2012, valoarea de referinta a presiunii dinamice qb din vânt, având intervalul 

de recurenta IMR de 50 ani, ajunge la 0,5 kPa. 

- Clasa de importanta a construcției III, conform normativului P100-92 “Normativ pentru proiectarea 

antiseismica a constructiilor de locuinte, social-culturale, agrozootehnice si industriale”si ordinului 

M.L.P.A.T. nr. 71/N/1996 “Completarea si modificarea capitolelor 11 si 12 din normativul P100-92” 

- Categoria de importanta “C” în conformitate  cu  "Regulamentul privind  stabilirea categoriei de  

importanţă  a  construcţiilor" aprobat prin H.G. nr.766/21.11.1997  şi  metodologiei de stabilire  a 

categoriei de  importanţă  a  construcţiilor aprobată  prin ordin MLPAT. 

- Gradul de rezistenta la foc “II” conform normativului P118/1, Normativ privind securitatea la 

incendiu al construcţiilor. 

- Zona climatica III , Temperatura exterioara de calcul Te =  -18°C. 

 

Din  de vedere climatic perimetrul cercetat este caracterizat de o medie anuală cuprinsă între 9 şi 10ºC; 

temperatura medie e lunii ianuarie este de -8 ºC, iar a lunii iulie este +22ºC. Media anuală a precipitaţiilor 

depăşeşte 500 mm, dar în anii secetoşi poate coborî sub 400 mm (1963) şi poate urca peste 700 mm în anii 

ploioşi (1969). Vânturile au o dominare proporţională pe direcţiile principale. Este de semnalat frecvenţa 

redusă a stărilor de calm (10-15%) şi dominarea în proporţie de 60% a vântului cu viteze între 2-3 m/s. In 
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condiţiile unui substrat friabil şi ale unui regim pluvial neregulat, râurile au debite reduse şi regim de 

scurgere de tip torenţial. Aceste râuri poartă, în schimb, o încărcătură solidă în suspensie de 13,4 kg/mc ce dă 

un debit specific de cca. 6,6 t/ha.an, care generează un proces intens de colmatare a luncilor, a albiilor 

minore şi a lacurilor de baraj natural (prin conuri de dejecţie). 

 

d) Studii de teren: 

(i) studiul geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementarilor tehnice in 

vigoare;  

- Studiu Geotehnic ; 

- Studiu Topografic. 

(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, 

hidrologice, hidroenergetice, dupa caz;  

- Nu este cazul. 

 

e) Situația utilitarilor tehnico-edilitare existente: 

- Conform regulamentului Local de Urbanism, terenul este situat în UTR 1 şi dispune de următoarele 

utilităţi: energie electrică, apă, canalizare, gaze naturale şi telefonie. 

Alimentarea cu apă :  

 În prezent nu există o retea de alimentare cu apa a constructiilor existente pe teren,se propune 

racordarea obiectivului la reţeaua publică existenţa în zona. 

Evacuarea apelor uzate: 

  În prezent nu există un sistem de drenare a apelor meteoritice, se propune evacuarea în reţeaua de 

canalizare existenţa în zona.  

Asigurarea apei tehnologice, dacă este cazul: 

  - nu este cazul 

Asigurarea agentului termic:  

 În prezent nu există un sistem de încălzire a construcțiilor, se propune producerea agentului termic 

cu ajutorul unui sistem  

 

f) Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbări 

climatice ce pot afecta investiția: 

 Vulnerabilitățile clădirii sunt date de acțiunea factorilor naturali precum grindina, vijeliile puternice, 

căderile masive de zăpada. De asemenea este vulnerabila si la acțiunea seismica mai mare decât cea de 
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proiectare. 

Deficiente si degradări posibile din acțiunea factorilor climatici: 

- Degradarea tencuielilor exterioare ale soclurilor, afectate de umiditatea din precipitații, exfolieri, 

coșcoviri etc.; 

- Degradarea tâmplăriei, a ferestrelor si ușilor exterioare; 

- Degradarea învelitorii din tabla; 

 

g) Informații privind posibile interferente cu monumentele istorice/de arhitectura sau situri 

arheologice pe amplasament sau in zona imediat învecinata; 

 Nu este cazul 

3.2. Regimul juridic 

a) Natura proprietatii sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune: 

•Imobilul se află intravilan. 

•Imobilul este proprietate: privată municipiul Tecuci 

•Imobilul nu are servituţi. 

•Imobilul nu are drept de preemetiune. 

•Imobilul se află în zona de utilitate publică. 

•Imobilul nu se află în listele de monumente istorice  şi /sau ale naturii ori în zona e protecţie a acestora. 

b) Destinația construcției existente: 

•Folosinţă actuală a terenului : 2155mp (S măsurată) şi 2336(S din acte) curţi-construcţii. 

•Destinaţia terenului stabilită prin P.U.G. este de instituţii şi servicii publice. 

•Terenul se situează în zona de impozite A. 

Funcţiunile complimentare ale zonei sunt: instituţii şi servicii publice;spaţii verzi amenajate;accese 

carosabile şi pietonale; parcaje. 

c) Includerea construitei existente pe lista monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale 

protejate, precum si zone de protecție ale acestora si in zone construite protejate, dupa caz: 

 Construcția nu este inclusa pe lista monumentelor istorice. 

d) Informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, dupa caz; 

 Conform Certificatului de Urbanism: 

• Indicii urbanistici maximi, procentul de ocupare al terenului si coeficientul de utilizare al terenului 

se va menține, in linii mari, neschimbat conform P.U.G.in temeiul reglementarilor documentatiei de 

urbanism nr.10/10 ianuarie 1996, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Tecuci nr. 
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16/25.03.1999, actualizate, conform Hotărârea Consiliului Local Tecuci nr. 4/31.01.2013, 

respectand si prelungirea valabilitatii prin Hotararea Consiliului Local Tecuci nr.5/21.01.2016 

• Utilizări admise: 

 Folosinţă actuală: locuinţe individuale P+2 niveluri cu caracter urban, modernizări ale clădirilor de 

locuit existenteș amenajări necesare funcționării complementare locuirii. 

 Funcţiunile complimentare ale zonei sunt: instituţii şi servicii publice;spaţii verzi amenajate;accese 

carosabile şi pietonale; parcaje. 

• Utilizări admise cu condiționări 

 Se pot autoriza amenajări de chioșcuri pe domeniul public doar cu statutul de construcții provizorii și 

cu obligativitatea elaborării de PUD-uri. 

• Utilizări interzise 

 Unități care prezintă pericol tehnologic sau a căror poluare depășește limitele parcelei unități 

poluante, producătoare de noxe, care generează trafic intens sau care prezintă riscuri tehnologice. 

• Împrejmuiri - indicarea limitelor de proprietate a terenului poate fi realizata din împrejmuiri 

construite, gard viu compactat, jardiniere, elemente decorative. 

• Circulații si accese - direct de la o cale de circulație publică. 

• Staționarea autovehiculelor - toate parcajele se vor asigura in afara spațiului aferent drumurilor 

publice si vor fi dimensionate in conformitate cu normele de parcare valabile in momentul cererii 

autorizației de construire. 

• Aspectul exterior al clădirilor - nu este cazul. 

• Condiții cu echiparea tehnico-edilitara - racordare la cele existente 

3.3. Caracteristici tehnice şi parametri specifici 

a) Categoria si clasa de importanta; 

 Conform HGR 766/97 privind calitatea in construcții, categoria de importanta este "C". 

 Având in vedere destinația construcției, aceasta se încadrează in clasa a III-a de importanta. 

 Gradul "III" de rezistenta la foc. 

b) Cod in lista monumentelor istorice, dupa caz; 

 Nu este cazul; 

c) An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție; 

 1950-1960 

d) Suprafața construita; 

 Aria construita  Corp C1= 67 mp 

 Aria construita  Corp C2= 22 mp 
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 Aria construita  Corp C3= 95 mp 

Total suprafață construită = 184 mp 

e) Suprafața construita desfășurata; 

 Suprafața desfășurata este de 184,00 mp. 

f) Valoarea de inventar a construcțiilor: 

• Corp C1 - 11.334,35 lei; 

• Corp C2 - 3.721,73 lei; 

• Corp C3 - 16.069,07 lei. 

g) Alți parametri, in funcție de specificul si natura construcției existente; 

• Amplasarea construcțiilor față de aliniament: înscrierea în regimul de aliniere existent,dar se 

recomandă o retragere de 4,0-6,0 m față de aliniament pentru a realiza o zonă de protecție față de sursele de 

poluare ale căilor de circulație. 

• Distanțele minime obligatorii între clădirile de pe aceeași parcelă: distnațele dintre clădirile 

nealăturate de pe aceeași parcelă trebuie să fie suficiente pentru a permite întreținerea acestora, accesul 

mijloacelor de stingere a incendiilor, a mijloacelor de salvare, precum si să nu rezulte nici un inconvinient în 

utilizarea construcțiilor: iluminare naturală, însorire, salubritate, securitate. În cazul construirii mai multor 

corpuri distincte de clădiri pe aceeași parcelă, distanțele minime dintre acestea vor fi egale cu jumătate din 

înălțimea la cornișă a celei mai înalte clădiri, dar nu mai puțin de 3,00m. 

 

3.4. Analiza stării construcţiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului 

energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiază de 

regimul de protecție de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de protecție ale 

monumentelor istorice sau in zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum 

si cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni 

climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, 

concepția structurala inițialagreșita sau alte cauze identificate prin expertiza tehnica. 

 

In baza expertizei tehnice s-au constatat următoarele: 

Alcătuirea din punct de vedere arhitectural: 

 Clădirea din Tecuci, Str. Transilvaniei, nr. 11A, din administrarea Primăriei Municipiului Tecuci se 

află într-un grad avansat de deteriorare fiind singura de pe raza localității care poate fi, în urma unei 

intervenții asupra ei de reabilitare, modernizare și dotare, un spațiu primitor pentru activități de tip social 

adresate persoanelor vârstnice.Starea tehnică actuală a corpului de clădire în care se dorește înființarea 
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centrului social multifuncțional integrat este necorespunzătoare din punctul de vedere al asigurării cerințelor 

esențiale de calitate în construcții. Corpul de clădire prezintă degradări în timp, atât a finisajelor cât și a 

elementelor de structură. În aproape toți pereții există fisuri extinse, inclusiv în buiandrugi și parapeți. 

Fisurile se extind și în placa de pardoseală și în tavan. Fundațiile sunt degradate, prezintă fisuri și este 

vizibila igrasia. Acoperișul este degradat și se infiltrează apa din precipitații. 

Alcătuirea din punct de vedere structural: 

Proiectarea seismica a acestei construcții s-a făcut in baza normativului  P100-1/2013. 

Structura de rezistenta este alcătuita astfel: 

Tipul de structura al cladirii Structura de rezistenta existenta este realizata 

din zidărie portanta 

Dimensiunile peretilor  30 

Tipuri de plansee utilizate Plansee din lemn (corpurile 1,2) 

Planșeu metalic (corp 3) 

Fundatii Fundatiile sunt continue 

Acoperis Sarpanta pe scaune de lemn cu invelitoare din 

tabla (corpurile 1,2) respectiv pe profile 

metalice cu invelitoare din tabla (corpul 3) 

 

DATE BIOGRAFICE ASUPRA CONSTRUCTIEI 

In absenta unei “Carti a constructiei”, se pot face referiri numai la constatarile de pe teren concretizate in 

relevee si poze, un set de planuri propuse acum, precum si din discutiile purtate cu beneficiarii: 

Functiunea actuala - 

Anul proiectarii/realizarii 1950-1960 

Coduri de proiectare folosite DIN1045 si PRECODURI 

Daca are la baza principii de proiectare 

antiseismica 

NU 

METODOLOGIA APLICATA LA ELABORAREA RAPORTULUI DE EXPERTIZA 

Pe baza Normativului P100-3/2008, metodele de investigare in vederea evaluarii nivelului de protectie 

antiseismica a constructiilor existente se utilizeaza diferentiat, in functie de urmatoarele criterii (cf. 11.1.6): 
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Zona seismica de calcul in care este amplasata 

cladirea 

0.28g cf. P100/1-2006 ,respectiv 0.35g cf. P100/1-

2013 

Perioada in care a fost proiectata si executata 

constructia 

1950-1960 

Numarul de niveluri ale constructiei P (Corpurile 1,2,3) 

Numarul de niveluri oscilabile 1 

Sistemul structural Suprastructura Structura de rezistenta din zidărie portanta 

Plansee Plansee din lemn (corpurile 1,2) 

Infrastructura fundatii continue 

Fundatii Fundatiile sunt continue 

Clasa de importanta-expunere a cladirii III 

Etape necesare pentru investigare: Identificarea nivelului de cunoastere; 

Identificarea nivelurilor de inspectie si incercare 

Tipul de evaluare Calitativa si cantitativa 

 

 

Conform auditului energetic: 

 Corpurile de clădireC1,C2,C3, supuse auditului energetic, nu beneficiază de echipamente pentru 

încălzire centrală, calorifere sau alte surse eficiente pentru realizarea climatului interior. Totodată, nu sunt 

cuantificate pierderile de căldură pentru instalaţiile specifice. 

 Vom considera în urma cuantificării specifice Qf,h = 20404,8[KWh]. 

Construcția analizata din punct de vedere a performantei energetice, luând in considerare consumurile pentru 

încălzire, apa calda de consum, climatizare, ventilare mecanica si iluminat artificial are clasa energetica F, 

pentru un consum anual de specific de energie de totq =
572,37 [kWh /m2an] 

Din punct de vedere arhitecturalo-istoric: 

 În perioada ultimilor ani, în urmă efectelor unor factori fizici şi chimici precum şi a lipsurilor de 

întreţinere corespunzătoare permanentă, s-au constatat următoarele deteriorări:  

• Faţadele clădirii sunt în stare avansată de degradare în proporție de 80%(tencuiala căzută). 
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• Pereţii(interiori şi exteriori) prezintă fisuri cu corespondenţă în fundaţie şi tavane.  

• Tâmplăria este veche (din lemn) şi prezintă rosturi la închidere şi geamuri lipsa.  

• Pardoseală este deteriorată în proporţie de 90%(în unele zone nu mai există). 

• Trotuarele de protecție sunt deteriorate. 

• Şarpantă este din lemn, cu deteriorări în timp iar învelitoarea prezintă găuri prin care curg 

intemperiile(trebuie înlocuită în totalitate) 

 Din punct de vedere al instalațiilor sanitare, termice si electrice 

 In prezent instalaţiile electrice, sanitare şi termice sunt dezafectate, partile existente care au mai 

ramas din acestea sunt degradate si nu mai pot fi refolosite, este necesara realizarea unor sisteme de instalații 

noi care sa se  adapteze noilor functiuni. 

3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punct de vedere al 

asigurării cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii. 

Cerințele esențiale 

Particularitatea ale amplasamentului: 

• Folosinţă actuală a terenului : 2155mp (S măsurată) şi 2336(S din acte) curţi-

construcţii. 

• Surse de poluare - nu exista; 

• Particularitatea de relief - nu este cazul; 

 Nivelul de echipare tehnico-edilitara a zonei si posibilitati de asigurare a utilitarilor: 

In zona propusa pentru modernizare exista sursa de apa, energie electrica, gaze si telefonie.  

  

 Descrierea succinta a obiectivului de investiție propus, din punct de vedere tehnic si funcțional: 

• Destinaţia terenului stabilită prin P.U.G. este de instituţii şi servicii publice. 

• Terenul se situează în zona de impozite A. 

• Conform regulamentului Local de Urbanism, terenul este situat în UTR 1 şi dispune de 

următoarele utilităţi: energie electrică, apă, canalizare, gaze naturale şi telefonie. 

• Folosinţă actuală: locuinţe. 

• Funcţiunile complimentare ale zonei sunt: instituţii şi servicii publice;spaţii verzi 

amenajate;accese carosabile şi pietonale; parcaje. 

• Solicitare: Reabilitare, modernizare şi dotare clădire, în vederea înfiinţării unui centru social  

multifuncţional integrat pentru persoane vârstnice. 
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• Aptitudinea in exploatare este data de îndeplinirea acelor cerințe esențiale pentru existenta 

unei construcții precum si a cerintelor impuse de funcționarea obiectivului. Aceste cerințe 

sunt stipulate de Legea 10/1995 privind calitatea in construcții si corespund exigentelor 

esențiale prevazute de directiva CEE nr. 89/106. Sunt reglementate prin actele normative cu 

caracter republican si departamental. 

3.5.1. Cerința A. Rezistenta si stabilitate 

Cerința "Rezistenta si stabilitate" presupune ca acțiunile susceptibile de a se exercita asupra 

construcției in timpul exploatării sa nu aibă ca efect producerea vreunuia din următoarele evenimente: 

• Prăbușirea totala sau parțiala a clădirii; 

• Deformații de mărime 

• Avarierea unei parți a clădirii, instalațiilor, etc., ca urmare a deformației mari a elementelor 

portante 

Cerința "rezistenta si stabilitate" se refera la toate pârtile componente ale clădirii precum: 

• Infrastructura (fundații, ziduri de sprijin, etc.); 

• Suprastructura (elemente si subansambluri structurale si verticale orizontale); 

• Elemente nestructurale de închidere; 

• Elemente nestructurale de compartimentare; 

• Instalații diverse aferente clădirii; 

• Echipamente Electro-mecanice aferente clădirii; 

• Terenul de fundare. 

Conform expertizei tehnice, cerința A. Rezistenta si stabilitate poate fi îndeplinita in mod 

corespunzător prin aplicarea masurilor de consolidare prezentate in Expertiza Tehnica.In prezent 

cele trei corpuri de clădire prezinta degradări structurale vizibile si tasări diferențiate prin 

urmare cerinta A nu este indeplinita. 

 

3.5.2. Cerința B. Siguranța in exploatare 

Proiectul răspunde de aplicarea prevederilor reglementarilor tehnice privind eliminarea cauzelor 

care pot duce la accidentarea utilizatorilor prin: lovire, cădere, punere accidentare sub tensiune, ardere etc.  

Cerința B. Siguranța in exploatare nu este îndeplinita in mod conform datorita starii actuale ale 

construcțiilor. Prin implementarea prezentului studiu s-a urmarit reorganizarea spatiilor 

interioare precum si accesele in plan vertical si orizontal astfel incat sa nu existe pericole de 

accidentare indeplinind cerinta B. 

 



   ZET EXPERT CONSULT  
Sediu social: 023674 Bucuresti, Sector 2, Str. Arh. Ionescu Grigore nr. 63, Bl. T73, Sc. B, Ap. 40  
CUI:RO 35231857; Reg. Com.: J40/13965/2015 
Punct de lucru: Bucuresti, Sector 1, Str. Mircea Vulcanescu nr. 60 
Tel/Fax: 031/107.49.55, Mob: 0786.391.743 
IBAN: RO35 BTRL RONC RT03 2822 2001 – Banca Transilvania 
RO19 TREZ 7025 069X XX01 7741 – Trezorerie sector 2  
___________________________________________________________________________________________ 

 

20 
 

3.5.3. Cerința C. Siguranța la foc 

Din condițiile de proiectare, construcția trebuie proiectata sa asigure in caz de incendiu următoarele 

deziderate: 

• Stabilitatea elementelor portante ale clădirii pe o perioada determinata; 

• Evitarea pierderilor de viețiomenești; 

• Limitarea izbucnirii si propagării focului in interiorul clădirii; 

• Pentru evacuarea fumului si a gazelor fierbinți s-au prevăzut ferestre cu trape; 

• Protecțiaocupanților clădirii; 

• Protecția echipamentelor de intervenții. 

Cerința C. Siguranța la foc nu este îndeplinita in mod conform, constructiile existente nu au nici 

o masura de protectie la incendiu. Prezentul studiu contine o serie de masuri necesare pentru 

siguranta la foc care vor asigura indeplinirea Cerintei C. 

 

3.5.4. CerințaD. Igiena, sănătatea oamenilor, protecția si refacerea mediului 

Aceasta cerința se refera la asigurarea calitatii aerului, apei, solului, la evacuarea apelor uzate si 

deșeurilor. 

CerințaD. Igiena, sănătatea oamenilor, protecția si refacerea mediului este neconforma. Situatia 

actuala a celor trei corpuri de clădire nu permite desfășurarea corespunzătoare a activitatii dorite. 

Prin urmare proiectul trateaza organizarea funcționala respectand standardele privind asigurarea 

confortului sanitar, termic si vizual. Materialele de constructie si finisajele propuse nu contin 

componente nocive pentru sanatatea oamenilor si nu exista riscul poluarii mediului prin 

degajarea de noxe din interiorul construcției.Prin aceste masuri se asigura indeplinirea cerintei 

D. 

3.5.5. Cerința E. Protecția termica, hidrofuga si economia de energie 

Prin aceasta cerința se urmărește satisfacerea unor deziderate care conduc la exploatarea investiției 

in condiții de normalitate. 

Cerințele de protecție termica, hidrofuga si economia de energie se refera la limitarea pierderilor de 

căldura si eliminarea/limitarea pericolului de infiltrare, condens, umiditate in elementele de construcții. 

Cerința E. Igiena si Protecția termica, hidrofuga si economia de energie este neconforma 

deoarece construcțiile nu sunt termoizolate, acoperișul nu are învelitoare etansa la apa, iar 

tâmplăria nu este etansa. Prin implementarea interventiilor propuse in prezentul studiu se asigura 

indeplinirea cerintei E. 
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3.5.6. Cerința F. Protecția la zgomot 

Aceasta cerințaexaminează modul in care sunt respectate limitele efectelor zgomotului provenit din 

exteriorul construcției sau din interior, datorat activitatii ce se desfasoara precum si funcționarii instalațiilor 

si echipamentelor asupra utilizatorilor. 

Cerința F. Protecția la zgomot nu este conforma deoarece in prezent nu exista masuri de 

atenuarea zgomotelor, ferestrele nu sunt etanse, iar calitatea de izolare a pereților este 

nesatisfacatoare. S-au propus masuri de izolare fonica care a nu genereze un nivel de zgomot care 

ar putea constitui sursa de disconfort din exterior spre interior si invers. 

Considerații referitoare la alcătuirea sistemului structural existent: 

 Structura de rezistenta a clădirii corpului C1 si C2 este alcatuita din fundatii continue sub ziduri, 

zidărie portanta, planșee din lemn si șarpanta cu scaune din lemn. 

 Corpul C3 are o structura combinata din zidărie portanta si cadre metalice.  Pereții exteriori 

perimetrali sunt compusi din zidărie  cu centuri din beton armat. Planșeul construcției este reprezentat de 

acoperișul cu structura metalica acoperit cu tabla zincata ondulata. 

Considerații referitoare la alcătuirea sistemului propus: 

 Structura de rezistenţă a extinderilor corpurilor clădirii C1,C2,C3 propuse va fi realizată din cadre 

din beton armat, cu fundaţii izolate sub stâlpi cu grinzi de fundare,iar pereţii (interiori şi exteriori)vor fi 

realizaţi din zidărie de cărămidă. Planşeele vor fi din beton armat. 

Alcătuirea funcţională propusa:  

Lista spaţiilor interioare Corp C1: 

Sala de pictură S - 17,55 mp 

Sala de creaţie S- 13,86 mp 

Sala IT S - 8,40 mp 

Windfang acces recepţie S 4,76 mp 

Lista spaţiilor interioare Corp C2: 

Cabinet medical S - 15,29 mp 

Lista spaţiilor interioare Extindere Corp C1/C2: 

Sala de sport şi dans S - 114,45 mp 

Vestiare bărbaţi S - 7,28 mp 

Vestiare femei S - 7,28 mp 

Hol acces 12,12 mp 

Sala de jocuri şi film S - 59,83 mp 



   ZET EXPERT CONSULT  
Sediu social: 023674 Bucuresti, Sector 2, Str. Arh. Ionescu Grigore nr. 63, Bl. T73, Sc. B, Ap. 40  
CUI:RO 35231857; Reg. Com.: J40/13965/2015 
Punct de lucru: Bucuresti, Sector 1, Str. Mircea Vulcanescu nr. 60 
Tel/Fax: 031/107.49.55, Mob: 0786.391.743 
IBAN: RO35 BTRL RONC RT03 2822 2001 – Banca Transilvania 
RO19 TREZ 7025 069X XX01 7741 – Trezorerie sector 2  
___________________________________________________________________________________________ 

 

22 
 

Recepţie S - 21,13 mp 

Grup sanitar bărbaţi S - 7,48 mp 

Grup sanitar femei S - 7,65 mp 

Lista spaţiilor interioare Corp C3: 

Grup sanitar personal S - 8,35 mp 

Grup sanitar femei S -7,49 mp 

Grup sanitar bărbaţi S - 6,39 

Grup sanitar persoane cu dizabilităţi S - 4,64 

Hol S - 3,71 mp 

Autoservire S - 21,76 mp 

Garderoba S -14,76 mp 

Lista spaţiilor interioare Extindere Corp C3: 

Sala de mese S - 123,00 mp 

Bucătărie (pentru 200 de persoane) S - 157,74 mp 

Vestiare personal S - 19,59 mp 

Sas livrare S - 18,64 mp 

Total suprafaţă utilă =683,34  mp 

 

3.6. Actul doveditor al forței majore, dupa caz; 

Nu este un caz de forța majora. 

4. Concluziile expertizei tehnice şi, dupa caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de 

diagnosticare: 

Incadrarea cladirilor in clasa de risc seismic 

Avand in vedere prevederile cuprinse in P100/3-08, P100/1-2006, P100/1-2012, CR6/2006 si 

CR6/2012 precum si: 

- zona seismica in care este amplasata constructia; 

- categoria sistemului structural; 

- conformarea generala a constructiei, din punct de vedere  al raspunsului seismic asteptat; 

- gradul nominal de asigurare la actiuni seismice “R” pentru cele 3 problematici prezentate R1, R2 

si R3; 

- prezenta unor zone slabe sub aspectul capacitatii de rezistenta in raport cu cerintele, in 

elementele structurale cu rol major in preluarea incarcarilor seismice; 

- natura probabila a cedarii elementelor structurale vitale pentru stabilitatea constructiei; 
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- modul de rezolvare a detaliilor constructive; 

- vechimea constructiei; 

- numarul de cutremure semnificative care au actionat asupra constructiei; 

- degradarile structurale inregistrate in urma cutremurelor; 

- starea elementelor nestructurale; 

- regimul de inaltime si masa constructiei. 

 

Se constata ca: În termeni privind gradul de asigurare structurală seismică, intervenţia 

structurală este necesară dacă valoarea gradului de asigurare structurală seismică, care rezultă prin 

calcul, este: R3<0,65 (65%) pentru sursa seismică Vrancea. 

- In cazul nostru se accepta R3=0.621<0.66 si corpul 3 face parte din clasa de risc seismic RsII, iar la 
corpurile 1 si 2 R3=0,841 respectiv 0,765, si acestea fac parte din clasa de risc RsIII. 

Propunerea deciziei de interventie 

 Avand in vedere starea tehnica actuala precum si raspunsurile structurale determinate prin 

calcul, se propune urmatoarea varianta de interventie: 

 INTERVENTII LA STRUCTURA DE REZISTENTA A CORPURILOR DE 

CLADIREACTUALE: 

Interventii functionale cu efecte structurale - din punct de vedere al interventiilor cu 

efecte structurale citam urmatoarele : 

• extinderea corpulrilor de clădire pentru a cuprinde funcţiunile noi propuse; 

• consolidarea fundaţiilor ai execuţia subzidirii; 

• confinarea zidăriei cu stâlpişori de beton armat ; 

• buiandrugi noi din beton armat; 

• cămăşuirea pereţilor şi a stâlpilor; 

• reconstrucţia acoperişului prin înlocuirea şarpantei din lemn şi a învelitorii existente. 

INTERVENTII LA ELEMENTELE NESTRUCTURALE ALE CLADIRII:izolarea termică a pereţilor 

exteriori pentru sporirea eficienţei energetice şi creşterea confortului termic; 

• înlocuirea tâmplăriei interioare şi exterioare deoarece se află într-o stare avansată de degradare; 

• înlocuirea pardoselilor (pardoseli de parchet laminat trafic greu, 12,3mm grosime şi gresie 

antiderapanta în grupurile saniare, holuri, bucatarie, sala de mese, pardoseala pe baza de  rasini epoxidice  in 

sala de sport si dans. 

• refacerea finisajelor interioare (glet pe baza de ipsos şi vopsea lavabilă); 



   ZET EXPERT CONSULT  
Sediu social: 023674 Bucuresti, Sector 2, Str. Arh. Ionescu Grigore nr. 63, Bl. T73, Sc. B, Ap. 40  
CUI:RO 35231857; Reg. Com.: J40/13965/2015 
Punct de lucru: Bucuresti, Sector 1, Str. Mircea Vulcanescu nr. 60 
Tel/Fax: 031/107.49.55, Mob: 0786.391.743 
IBAN: RO35 BTRL RONC RT03 2822 2001 – Banca Transilvania 
RO19 TREZ 7025 069X XX01 7741 – Trezorerie sector 2  
___________________________________________________________________________________________ 

 

24 
 

• implimentarea facilităţilor de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilităţi: rampe de acces (la 

ambele intrări principale) şi grup sanitar special; 

• refacere alei pietonale;  

• refacerea instalaţiilor sanitare, reţeaua de apă şi canalizarea se va realiza îngropat în pardoseală şi 

pereţi;   

• alimentarea cu apă caldă a grupurilor sanitare prin  realizarea unui sistem de producere apă caldă; 

•  reafacerea instalaţiilor de încălzire; 

•  înlocuirea tablourilor electrice, înlocuirea circuitelor electrice de iluminat şi prize,  verificarea şi 

refacerea  prizei de pământ;  

• împrejmuirea lotului studiat. 

 CONCLUZIILE AUDITORULUI ENERGETIC 

 Imobilul amplasat în Municipiul Tecuci a fost analizat şi expertizat la solicitarea beneficiarului care 

doreşte executarea lucrărilor de intervenţie conform temei de proiectare. În urma calculelor specifice a fost 

întocmit Certificatul de Performanţă Energetică al clădirii existente corespunzător stării actuale, raportată la 

clădirea de referinţă. 

  Previziunile/estimările de exploatare privind clădirea conţinute în prezentul raport sunt bazate pe 

condiţiile actuale, factori anticipaţi pe termen scurt şi o economie stabilă, dar care se pot modifica faţă de 

condiţiile viitoare, situaţie în care auditorul nu va fi solicitat să acorde consultanţă ulterioară sau să fie 

implicat în litigii în instanţă. 

 Lucrările de intervenţie se vor proiecta şi executa de societăţi cu experienţă în domeniu, pe baza 

documentaţiei tehnice întocmită conform prevederilor Legii nr.10/1995, însuşită de personal calificat şi 

atestat. 

 Prezentul Raport de Audit Energetic are caracter tehnic şi nu se substituie documentaţiei şi avizelor 

legale de autorizare care reprezintă sarcina beneficiarului. 

 Concluziile expertizei tehnice şi ale auditului energetic: 

 Recomandări pentru reducerea costurilor prin îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirii: 

 Soluţii recomandate pentru anvelopa clădirii: 

• izolarea termică a pereţilor exteriori cu polistiren expandat cu grosimea de 10 cm. 

• izolarea termică a tuturor pereţilor exteriori cu minim 10 cm polistiren expandat ignifugat (aplicat pe 

faţa exterioară a pereţilor exteriori).  

• izolarea termică a planşeului cu minim 15 cm polistiren expandat ignifugat; 

• realizare acoperiş clădire acoperit cu tabla tip Lindab 

Soluţii recomandate pentru instalaţiile aferente clădirii: 
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• montarea de panouri solare 

• instalarea agregatelor de climatizare şi a terminalelor de evacuare a aerului viciat 

• montare centrală termică şi instalaţie interioară de încălzire (echipare cu robineti termostatici, ventile 

de dezaerisire) 

• termoizolarea conductelor de distribuţie a agentului termic de încălzire şi de apă caldă de consum cu 

poliuretan sau Armaflex 

• modernizarea instalaţiei de iluminat (inlocuire corpuri de iluminat si surse cu echipamente 

performante, utilizare balasturi electronice) 

• instalaţie de stingere a incendiilor nou prevăzută 

• instalaţie de canalizare şi sanitară nou prevăzută 

 Aceste lucrări de modernizare şi/sau întreţinere au efecte pozitive indirecte asupra consumurilor 

termo-energetice ale clădirii studiate, ele neputând fi cuantificate prin aplicarea metodologiei actuale de 

auditare energetică.  

Se recomandă de asemenea, în conformitate cu prevederile legii 372/2005, luarea în calcul a utilizării 

sistemelor descentralizate de alimentare cu energie bazate pe surse de energie regenerabilă, cu impact pozitiv 

atât asupra consumurilor de energie cât şi asupra poluării mediului.  

 Pe baza Raportului de Audit Energetic si a Documentaţiei de Analiză a Lucrărilor de Intervenţii se 

pot întocmi Proiectul tehnic de reabilitare energetică+Detaliile de execuţie+Caietele de sarcini. În funcţie de 

resursele materiale şi de montajul financiar preconizat, beneficiarul împreună cu autorităţile locale vor 

selecta măsurile de reabilitare energetică a clădirii şi instalaţiilor care să corespundă necesităţilor proiectului. 

 

5. Identificarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice (minim doua) şi analiza detaliată a 

acestora  

 Prin prezentul studiu s-au propus masuri de interventii pentru înființarea unui centru social 

multifuncțional integrat compus dintr-un centru de zi cu amenajare exterioara si interioara (Corp C1 si Corp 

C2)  si o cantina sociala (Corp C3). 

 Centrul de zi vizează îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru persoanele vârstnice aflate în risc social prin 

sprijinirea acestora în vederea păstrării şi prelungirii independenţei lor şi pentru depăşirea dificultăţilor 

sociale caracteristice acestei categorii de populaţie. Spatiile componente ale centrului de zi au fost propune in 

scopul socializării și încurajării contactului interuman, existând totodată o nevoie importantă de prevenire a 

diferitelor situații de vulnerabilitate sau marginalizare socială a persoanelor vârstnice. 
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 Cantina Socialăeste un proiect social prin care se oferăzilnic o masăcaldăpersoanelordefavorizate din 

punct de vedere social. Acesteasuntîn general persoanevârstnice care nu au aparţinătorisaualtepersoane care 

să le poarte de grijă, persoane cu diferiteboli, persoanefărălocuinţăsau cu diferiteproblemesociale care nu îşi 

pot asiguranecesarul de hranăzilnică. Prinajutoruloferit, acestepersoaneevităsituaţia de 

marginalizaresocialăsau de altănatură. 

Alcătuirea funcţională a centrului multifunctional integrat: 

Lista spaţiilor interioare ale centrului de zi Corp C1+C2: 

Sala de pictură S - 17,55 mp 

Sala de creaţie S- 13,86 mp 

Sala IT S - 8,40 mp 

Windfang acces recepţie S 4,76 mp 

Cabinet medical S - 15,29 mp 

Sala de sport şi dans S - 114,45 mp 

Vestiare bărbaţi S - 7,28 mp 

Vestiare femei S - 7,28 mp 

Hol acces 12,12 mp 

Sala de jocuri şi film S - 59,83 mp 

Recepţie S - 21,13 mp 

Grup sanitar bărbaţi S - 7,48 mp 

Grup sanitar femei S - 7,65 mp 

Lista spaţiilor interioare ale cantinei sociale Corp C3: 

Grup sanitar personal S - 8,35 mp 

Grup sanitar femei S -7,49 mp 

Grup sanitar bărbaţi S - 6,39 

Grup sanitar persoane cu dizabilităţi S - 4,64 

Hol S - 3,71 mp 

Autoservire S - 21,76 mp 

Garderoba S -14,76 mp 

Sala de mese S - 123,00 mp 

Bucătărie (pentru 200 de persoane) S - 157,74 mp 

Vestiare personal S - 19,59 mp 

Sas livrare S - 18,64 mp 

Total suprafaţă utilă =683,34  mp 
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 Pentru implementarea prezentului obiect de  investiții, s-au identificat doua scenarii tehnico-

economice dupa cum urmeaza: 

Scenariul 1- Varianta minimala 

− extinderea corpurilor de clădire pentru a cuprinde funcțiunile noi propuse; 

− consolidarea fundațiilor si execuția subzidirii; 

− confinarea zidăriei cu stâlpișori de beton armat ; 

− buiandrugi noi din beton armat; 

− cămășuirea pereților și a stâlpilor; 

− reconstrucția acoperișului prin înlocuirea șarpantei din lemn și a învelitorii existente; 

−  izolarea termică a pereților exteriori pentru sporirea eficienței energetice și creșterea confortului 

termic; 

− înlocuirea tâmplăriei interioare și exterioare deoarece se află într-o stare avansată de degradare; 

− înlocuirea pardoselilor (pardoseli de parchet laminat trafic greu, 12,3mm grosime și gresie în 

grupurile saniare și în magazii, PVC eterogen de 3,35mm grosime în holuri. 

− refacerea finisajelor interioare (glet pe bază de ipsos și vopsea lavabilă); 

− implimentarea facilităților de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilităţi: rampe de acces (la 

ambele intrări principale) și grup sanitar special; 

− refacere alei pietonale;  

− refacerea instalațiilor utilizand sisteme clasice cu combustibili fosili pentru preparea apei calde de 

consum si agentului termic pentru incalzire. 

− împrejmuirea lotului studiat. 

Scenariul 2- Varianta maximala 

− extinderea corpurilor de clădire pentru a cuprinde funcțiunile noi propuse; 

− consolidarea fundațiilor si execuția subzidirii; 

− confinarea zidăriei cu stâlpișori de beton armat ; 

− buiandrugi noi din beton armat; 

− cămășuirea pereților și a stâlpilor; 

− reconstrucția acoperișului prin înlocuirea șarpantei din lemn și a învelitorii existente; 

−  izolarea termică a pereților exteriori pentru sporirea eficienței energetice și creșterea confortului 

termic; 
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− înlocuirea tâmplăriei interioare și exterioare deoarece se află într-o stare avansată de degradare; 

− înlocuirea pardoselilor (pardoseli de parchet laminat trafic greu, 12,3mm grosime și gresie în 

grupurile saniare și în magazii, PVC eterogen de 3,35mm grosime în holuri. 

− refacerea finisajelor interioare (glet pe bază de ipsos și vopsea lavabilă); 

− implimentarea facilităților de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilităţi: rampe de acces (la 

ambele intrări principale) și grup sanitar special; 

− refacere alei pietonale;  

− refacerea instalațiilor utilizand sisteme eficiente cu surse regenerabile pentru preparea apei calde de 

consum si agentului termic pentru incalzire. 

− împrejmuirea lotului studiat. 

 In  ambele scenarii  sunt prevăzute lucrări de intervenții care duc  la realizarea unor investiții 

ce vor fi integrate in infrastructura existenta, diferenta dintre cele doua soluții tehnice propuse consta 

in sistemele de instalatii pentru producerea apei calde de consum si a agentului termic pentru 

incalzire. In scenariul 1 sunt utilizate sisteme clasice ce utilizeaza combustibili fosili pe cand in 

scenariul 2 sunt prevazute sisteme ce utilizeaza energia regenerabila, acestea fiind masuri eficiente 

energetic ce sprijină tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon. 

 

5.1. Soluția tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic funcțional-arhitectural si 

economic: 

a) Descrierea principalelor lucrări de intervenție cu efecte structurale : 

- extinderea corpului de clădire pentru a cuprinde funcţiunile noi propuse; 

- consolidarea fundaţiilor ai execuţia subzidirii; 

- confinarea zidăriei cu stâlpişori de beton armat ; 

- buiandrugi noi din beton armat; 

- cămăşuirea pereţilor şi a stâlpilor; 

- reconstrucţia acoperişului prin înlocuirea şarpantei din lemn şi a învelitorii existente. 

- demolarea parțiala a unor elemente structurale/nestructurale suplimentare; 

- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției 

existente. 

Propuneri de reparații si reabilitări constau in următoarele: 

- refacerea tencuielilor pe zonele degradate, măcinate, coșcovite, sau parțial căzute. 
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- înlocuirea tâmplăriei interioare şi exterioare deoarece se află într-o stare avansată de degradare cu 

tamplarie din lemn stratificat cu geam termopan; 

- înlocuirea pardoselilor (pardoseli de parchet laminat trafic greu, 12,3mm grosime şi gresie 

antiderapanta în grupurile saniare, holuri, bucatarie, sala de mese, pardoseala pe baza de  rasini 

epoxidice  in sala de sport si dans. 

- refacerea finisajelor interioare (glet pe baza de ipsos şi vopsea lavabilă); 

- implimentarea facilităţilor de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilităţi: rampe de acces (la 

ambele intrări principale) şi grup sanitar special; 

- refacere alei pietonale;  

- refacerea instalaţiilor sanitare, reţeaua de apă şi canalizarea se va realiza îngropat în pardoseală şi 

pereţi;   

- alimentarea cu apă caldă a grupurilor sanitare prin  realizarea unui sistem de producere apă caldă; 

- reafacerea instalaţiilor de încălzire; 

- termoizolarea planșeului superior cu vata minerala bazaltica ignifuga de 20 cm grosime 

b) Descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrări incluse in soluția tehnica de intervenție propusa, 

respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente 

construcției, demolări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, dupa caz, 

îmbunatatirea terenului de fundare, precum si lucrări strict necesare pentru asigurarea 

functionalitatii construcției reabilitate; 

• Realizarea instalațiilor pentru prepararea, distribuția si utilizarea agentului termic pentru 

încălzire si a apei calde menajere, a sistemelor de ventilare si climatizare, a sistemelor de 

ventilare mecanica si recuperarea căldurii. 

• Utilizarea resurselor regenerabile, pentru asigurarea necesarului de energie a clădirii; 

• Implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunatatirea eficientei 

energetice si monitorizarea consumurilor de energie; 

• Montarea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienta 

energetica ridicata si durata mare de viața, cu respectarea normelor si reglementarilor tehnice; 

c) Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbări 
climatice ce pot afecta investiția; 
Deficiente si degradări din acțiunea factorilor climatici: 

- Degradarea tencuielilor exterioare ale soclurilor, puternic afectate de umiditatea din precipitații, 

prezentând zone cu desprinderi, exfolieri, coșcoviri, etc. 

- Degradarea tâmplăriei din lemn a ferestrelor si ușilor exterioare; 
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- Degradarea învelitorii din tabla zincata; 

d) Informații privind posibile interferente cu monumentele istorice/de arhitectura sau situri 

arheologice pe amplasament sau in zona imediat învecinata; existenta condiționării specifice in cazul 

existentei unor zone protejate; 

 Nu este cazul. 

e) Caracteristicile tehnice si parametrii specifici investiției rezultate in urma realizării lucrărilor de 

investiție; 

Descrierea principalelor caracteristici ale clădirii propuse: 

• Suprafaţă totală măsurată a terenului: 2155,00 mp 

• Suprafaţă din acte a terenului: 2336,00 mp 

• Suprafaţă construită la sol: 805,00 mp 

• Suprafaţă desfăşurată a imobilului: 805,00 mp  

• regimul de înălţime: P 

• H util : 3,10 m 

• S spaţiu verde - cca 343 mp 

• S amenajare exterioară activităţi sportive - cca 117 mp 

• POT existent - 8,53 % 

• CUT existent - 0.08 

• POT propus - 37,35% 

• CUT propus - 0,37 

 Extinderile clădiriilor vor fi concepute conform cerinţelor în vigoare, cu spaţiile necesare desfăşurării 

tuturor activităţilor legate de servicii de îngrijire pentru persoane vârstnice, asigurându-se accesul la 

serviciile primare de sănătate şi integrarea în comunitate prin evitarea fenomenului excluziunii sociale. Se va 

asigura un grad de confort sporit adaptat nevoilor grupei de vârstă vizate prin arhitectură nouă care 

deserveşte de asemenea la înfrumuseţarea edilitară a zonei. 

 

5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de 

utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare 

a) Alimentarea cu apa 

- În prezent nu există o retea de alimentare cu apa a constructiilor existente pe teren,se propune 

racordarea obiectivului la reţeaua publică existenţa în zona. 
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b) Alimentarea cu energie electrica 

- Alimentarea cu energie electrica se  face, in prezent, din rețeaua locala stradala.  

- Instalația electrica prezintă degradări fiind din conductori din aluminiu si cupru. 

 Se propune o schema de alimentare a clădirii de tip radial ce se varealiza printr-o alimentare simpla 

in cablu din rețeaua furnizorului de energie electrica. 

- tensiunea de utilizare Un : 230 V; 50 Hz; 

 Se propune introducerea surselor alternative de energie pentru producerea energiei electrice in 

vederea acoperirii a minim 10% din consumul total de energie primara. Sistemul recomandat in aceasta 

situație este montarea unui instalații cu panouri solare fotovoltaice, conform auditului energetic. 

 

c) Instalații de încălzire 

 Se propune un sistem de încălzire eficient care sa utilizeze surse de energie regenerabila. Sistemul de 

încălzire va si utilizat si pentru prepararea apei calde de consum. Se propune utilizarea unui boiler trivalent 

cu rol de stocator de energie (puffer) pe care o va primii in urmatoarea secventa: 

a) prioritar de la panourile solare (tuburi vidate); 

b) cand necesarul de energie nu este asigurat de panourile solare, este pornita pompa de caldura aer-apa; 

c) cazanul pe gaz (centrala termica in condensatie) porneste cand este nevoie de aport suplimentar de 

căldura; 

 Încălzirea spatiilor din interiorul cladirii se va face atât cu corpuri de încălzire din otel tip panou cat 

si prin pardoseala radianta, prin urmare sistemul va fi prevăzut cu chit pentru preapararea agentului 

termic la parametrii de functionare ai circuitelor din pardoseala  (35-45°C). 

5.3. Durata de realizare si graficul orientativ de realizare a investiției 

Durata de realizare (luni) – 18 luni 
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OBIECTIV: “REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ŞI DOTARE CLĂDIRE, ÎN VEDEREA ÎNFIINŢĂRII UNUI CENTRU SOCIAL  
MULTIFUNCŢIONAL INTEGRAT PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ,MUNICIPIUL TECUCI, JUDEŢUL GALAŢI” 

GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI PUBLICE 
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5.4. Costurile estimative ale investiției 

Costurile estimative pentru realizarea investiției: 

Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general 
 
NOTA: Devizul general este prezentat in anexa. 

 
Scenariul 1 de intervenție: 

 
- 3.840.962,47 lei inclusiv T.V.A.,  

din care: 

 - construcţii montaj (C+M): 1.869.438,88 lei inclusiv T.V.A.  

 

Scenariul 2 de intervenție: 
 
  - 4.017.743,17 lei inclusiv T.V.A.,  

din care: 

 - construcţii montaj (C+M): 1.955.480,17 lei inclusiv T.V.A. 

  

5.5. Sustenabilitatea realizării investiției 

 Sustenabilitatea proiectului va fi abordată din mai multe perspective:  

a) Impactul social si cultural 

 Beneficiarii implementării proiectului sunt persoanele cu vârstă de peste 65 de ani pentru care 

actualmente nu există un loc dedicat socializării şi încurajării contactului interuman, existând totodată o 

nevoie importantă de prevenire a diferitelor situaţii de vulnerabilitate sau marginalizare socială a persoanelor 

vârstnice.În contextul în care la nivelul municipiului Tecuci există un număr important de persoane vârstnice  

(5363 persoane peste 65 de ani, conform recensământului din anul 2011), iar nevoia pentru servicii sociale 

este motivată de dificultăţile financiare, starea de sănătate precară, nivelul scăzut al educaţiei, precum şi 

rezidenţă în zona rurală, acestea reprezentând impedimente esenţiale în ceea ce priveşte participarea socială 

în rândul adulţilor în vârstă, răspunzând astfel tendinţei de oferire de servicii alternative de suport care să 

asigure persoanelor beneficiare şanse egale, protecţie prin integrare, păstrarea şi promovarea autonomiei 

individuale/de grup. 

 Potențiali beneficiari ai proiectului/grupul țintă: Proiectul propus va avea efecte directe și indirecte 

asupra mai multor categorii de beneficiari, indentificați în funcție de gradul în care vor beneficia de 

avantajele realizării obiectivului de investiție "Reabilitare, modernizare și dotare clădire, în vederea 
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înființării unui centru multifuncțional integrat pentru persoane vârstnice, municipiului Tecuci, județul 

Galați". 

 În cazul grupului țintă al acestui proiect, persoane vârstnice, conceptul de diversitate trebuie abordat 

dincolo de acela de toleranţă, el presupunând totodată acceptarea şi respectul pentru ca aceste persoane să-şi 

poată atinge potenţialul, iar comunitatea să folosească proactiv acest potenţial. 

 În acest context solicitantul de finanțare POR, UAT Tecuci prin prisma responsabilității legale și 

instituționale pe care o are își propune a reforma asistență socială de la nivelul comunității locale, dorind 

schimbarea raportului dintre măsurile pasive de asistenţă în măsuri active de incluziune socială, considerând-

o soluţia optima pe termen lung, propunând dezvoltarea unui Centru Social Multifuncţional Integrat. 

 Gestionarea bugetului alocat unui comune reprezintă principala provocare a unei autorități din 

mediul rural, astfel, solicitantul UAT Tecuci și-a propus să fructifice oportunitatea de a crea o infrastructură  

socială prin finanțare europeană în care se vor furniza servicii sociale noi, ramânând ca solicitantul să se 

preocupe de intreținerea acestei infrastructuri și de asigurarea sustenabilității în furnizarea acestor servicii. 

 O  activitate importantă a proiectului o reprezintă campania de informare asupra înființării Centrului 

Social Multifuncțional Integrat și a condițiilor de eligibilitate a grupului țintă, cât și campania de 

conștientizare cătregrupulțintăasuprabeneficiiloroferite de serviciilesociale de tip centru de zi, a importanței 

îmbătrânirii active, asumarea unui rol activ în societate și un mod de viață autonom pentru prevenirea şi 

limitarea situaţiilor de dificultate şi vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială. 

 Proiectul va contribui la implementarea măsurilor din strategia naţională aferentă grupului vulnerabil 

vizat: ”Strategia Naţională pentru Promovarea Îmbătrânirii Active şi Protecţia Persoanelor Vârstnice 2014 – 

2020, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 566 din 15 iulie 2015”. Pentru persoanele vârstnice, în această 

strategie se prevăd măsuri de prevenire a instituţionalizării, iar proiectul propus contribuie la implementarea 

măsurilor de prevenire a instituţionalizării, respectiv partea de infrastructură de servicii sociale fără 

componentă rezidenţială, adaptată persoanelor  vârstnice, promovându-se înlocuirea treptată şi focalizată a 

instituţiilor rezidenţiale cu servicii alternative de suport care să asigure persoanelor beneficiare şanse egale, 

protecţie prin integrare, potenţial curativ după modelul familial, păstrarea şi promovarea autonomiei 

individuale/de grup. 

 În concluzie, combaterea sărăciei şi excluziunii sociale necesită o abordare a necesităților 

persoanelor pe tot parcursul vieţii, astfel obiectivul este acela ca vârstnicii să fie apreciaţi şi respectaţi, să 

rămână independenţi şi să poată participa la toate aspectele vieţii în calitate de cetăţeni activi, precum şi să se 

bucure de o calitate ridicată a vieţii într-o comunitate sigură. 

          Proiectul propune o  abordare a sărăciei şi excluziunii sociale pentru grupul țintă – persoane vârstnice, 

bazată pe conceptul de furnizare de servicii integrate şi pe asigurarea faptului că diferitele programe şi 
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intervenţii sunt armonizate, aliniate și oferite, atât la nivel de individ, cât şi la nivelul comunităţii, de către 

personal certificat si responsabil, într-o infrastructură socială propice. 

 

Servicii oferite in centrul social pentru vârstnici: 

• Socializare și petrecerea timpului liber; 

• Consiliere juridică; 

• Suport emoțional și, după caz, consiliere psihologică; 

• Abordarea individualizată şi centrarea pe persoane; 

• Consiliere socială; 

• Activități socio-medicale; 

• Alte măsuri și acțiuni care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situații de dificultate ori 

vulnerabilitate 

• Se va asigura hrana zilnică persoanelor fără posibilităţi materiale şi financiare, care se încadrează în 

prevederilor legale în vigoare, respectiv Legea nr. 208/1997 privind cantinele sociale; 

 

b) Estimări privind forța de munca ocupata in faza de realizare a investiției 

 Consumurile estimate de forte de munca necesare realizăriilucrărilor de intervenție este dat de 

programul de calcul Intersoft la evaluarea devizelor estimative ce stau la baza Devizului General. Acestea 

sunt extrase din normele de deviz ageate prin norme de consum specifice. Astfel, pentru realizarea lucrărilor 

de intervenție se vor consuma, vor fi atrase si consumate 42.113 ore de munca efective. Este necesar ca forța 

de munca sa fie calificata, dat fiind complexitatea lucrărilor ce urmează a fi executate. Personalul calificat 

din domeniu va fi in conformitate cu extrasul de forța de munca rezultat din calculul devizelor in programul 

Intersoft. Implicațiile in economia locala sunt de anvergura mult mai mare, dat fiind si necesitatea folosirii de 

utilaje specifice lucrărilor de construcții precum si stațiilor de preparare a betoanelor si mortarelor. 

 

c) Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asuora biodiversitatii si a siturilor protejate, 

dupa caz: 

Dezvoltarea durabila este cea care răspunde nevoilor din prezent, fără a compromite capacitatea 

generațiilor viitoare de a răspunde propriilor nevoi. 

    Activităţile proiectelor vor urmări principiile dezvoltării durabile pe parcursul diverselor etape de 

implementare, astfel încât să se asigure protecţia mediului, a resurselor şi a bio-diversităţii. În acest 
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context, proiectele pot oferi pregătire pentru dezvoltarea competenţelor de management al mediului şi 

tehnologiilor de mediu. 

    Atat pe parcursul implementarii proiectului, cat si dupa, se vor implementa masuri de reducere a 

consumului resurselor naturale, prin folosirea unor sisteme ce permit utlizarea eficienta si sustenabila a 

acestora. De asemenea se vor lua masuri pentru a se promova colectarea selectiva a deseurilor, precum si 

reciclarea si refolosirea acestora.Dezvoltarea durabilă vizează eliminarea disparităților în accesul la 

resurse, atât pentru comunitățile sărace ori marginalizate, cât și pentru generațiile viitoare, încercând să 

asigure fiecărei națiuni oportunitatea de a se dezvolta conform propriilor valori sociale și culturale, fără a 

nega altor națiuni ori generațiilor viitoare acest drept. 

     Din punct de vedere economic, punctele cheie ale dezvoltării durabile sunt reprezentante de reducerea 

poluării mediului și productivitatea resurselor naturale, adică mai multe bunuri și servicii pe unitatea de 

natură consumată.  

Resursele trebuie să fie gestionate mai eficient pe durata întregului ciclu de viață, de la extracție, 

transport, prelucrare și consum până la eliminarea deșeurilor. Eficiența utilizării resurselor înseamnă să 

producem mai multă valoare cu mai puține resurse și să ne schimbăm obiceiurile de consum. Aceasta va 

limita riscul apariției de deficite și va menține impactul asupra mediului în limitele naturale ale planetei.   

 Tehnologiile ecologice și energia regenerabilă, industriile ecologice și reciclarea își pot aduce, de 

asemenea, contribuția. 

     Ca urmare a necesităţii formării unei atitudini pozitive şi constructive către economisire şi către 

conservarea şi protejarea mediului, ca elemente esenţiale ale dezvolării durabile, în instituţie vor fi 

afişate în locuri vizibile materiale ce promovează economisirea apei şi a energiei electrice. 

     În ceea ce priveşte proctecţia mediului, ca factor important al dezvoltării durabile, se are în vedere ca 

gestionarea deşeurilor rezultate în urma execuţiei lucrărilor de construcţii, inclusiv demolări şi desfaceri, 

să se realizeze cu respectarea Legii nr. 462/2001 pentru aprobarea OUG nr. 78/2000 privind regimul 

deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare şi va reprezenta obligativitatea contractorului 

execuţiei lucrărilor 

Se vor lua măsuri de diminuare a impactului asupra mediului pe timpul executării lucrărilor: 

� lucrările se vor organiza conform proiectului și se vor face lucrări de închidere a zonei de lucru pe 

măsura realizării sarcinilor tehnologice; 

� depozitarea materialelor de construcţii se vor face astfel încât să nu blocheze căile de 
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acces(carosabil, trotuare, drumuri laterale); 

� depozitele de materiale (agregate minerale,conducte și alte tipuri de materiale de 

construcţii) vor fi închise sau acoperite, astfel neexistând pericolul de împrăştiere în 

atmosferă și depuneri pe sol, infiltrarea acestora în apele subterane prin intermediul apelor 

pluviale fiind exclusă; 

� realizarea optimizării traseului utilajelor care transportă materialele de construcţie; 

� se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul 

transportării; 

� deşeurile rezultate în timpul execuţiei se vor depozita temporar într-un spaţiu destinat 

acestui scop , în interiorul amplasamentului și apoi se vor transporta la un depozit 

ecologic de deşeuri. 

� se vor lua măsuri pentru diminuarea și înlăturarea riscurilor unor avarii cu efect asupra stării 

de sănătate a populaţiei sau a altor obiective din zonă; 

� după finalizarea lucrărilor de execuţie se vor lua măsuri pentru redarea în folosinţă a terenului pe 

care a fost organizarea de şantier. În cazul în care se constată o degradare a acestuia vor fi aplicate 

măsuri de reconstrucţie ecologică. Zonele în care se vor depozita materialele provenite din excavaţii 

vor fi amenajate la terminarea lucrărilor. 

� pe toată durata execuţiei și în timpul exploatării sistemului de alimentare cu apă se vor respectă 

următoarele prevederi: 

� OUG 195/2005 privind protecţia mediului; 

� HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor; , 

� Legea 458/2002 privind calitatea apei destinate consumului uman 

� HG 1374/2000 si Legea 122/2002 pentru aprobarea OG 48/1999  

    privind transportul rutier al mărfurilor periculoase. 

 Investiţia propusă este în concordanță cu următoarele directive ale UE: 

� Directiva nr. 175/440/EEC privind calitatea cerută apelor de suprafaţă destinată prelevării de apă 

potabilă; 

� Directiva nr.98/83/EC privind calitatea apei destinată consumului uman. 

5.6. Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție 

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 
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Analiza financiara si economica prezenta se refera la obiectivul de investiție "REABILITARE, 

MODERNIZARE,EXTINDERE ŞI DOTARE CLĂDIRE, ÎN VEDEREA ÎNFIINŢĂRII UNUI CENTRU 

SOCIAL  MULTIFUNCŢIONAL INTEGRAT PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE, MUNICIPIUL 

TECUCI, JUDEŢUL GALAŢI".  

Prezentul studiu servește la definirea si detalierea modalităților de intervenție, modernizare si reabilitare a 

corpurilor de clădire C1,C2,C3, de reamenajarea si izolarea termica, având ca finalitate reabilitarea 

obiectivului: Centru social  multifuncţional integrat pentru persoane vârstnice și Cantină socială. 

Pe durata executiei lucrărilor de modernizare a obiectivului de investiție "REABILITARE, 

MODERNIZARE, EXTINDERE ŞI DOTARE CLĂDIRE, ÎN VEDEREA ÎNFIINŢĂRII UNUI CENTRU 

SOCIAL  MULTIFUNCŢIONAL INTEGRAT PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE, MUNICIPIUL 

TECUCI, JUDEŢUL GALAŢI " nu va fi necesar suplimentarea alimentarii cu apa sau energie electrica. 

Proiectul sus menționat va fi cofinanțat de către Programul Operațional Regional 2014-2020, în cadrul 

Obiectivului Specific 8.3: ”Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale” și va consta în  intervenții 

asupra clădirii și terenului aferent, situate în Tecuci, Str. Transilvaniei , nr. 11A, prin lucrări de 

reabilitare/extindere/ modernizare/ dotare, pentru desfășurarea de activități specifice de tip centru de zi și 

cantină socială. Proiectul este incadrat in Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Tecuci, jud. Galaţi 

2017-2027 prin abordarea Programului Operaţional Regional pentru infrastructura de servicii sociale urmînd 

să contribuie la implementarea măsurilor din strategia naţională aferentă grupului vulnerabil vizat: ” 

Strategia Naţională pentru Promovarea Îmbătrânirii Active şi Protecţia Persoanelor Vârstnice 2014 – 2020, 

aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 566 din 15 iulie 2015”. 

b) analiza cererii de bunuri şi servicii care justifică necesitatea şi dimensionarea investiţiei, inclusiv 

prognoze pe termen mediu şi lung 

Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale, pentru 

grupul vulnerabil „persoane varstnice” si imbunatatirea calitatii infrastructurii de sanatate si sociale la 

nivelul judetului Galati, in particular la nivelul munucipiului Tecuci, prin dezvoltarea in aceasta 

localitate a unui Centru Social Multifunctional Integrat (CSMI) fara componenta rezidentiala, alcatuit 

din centru de zi, care sa ofere acces la servicii sociale pentru persoanele varstnice din localitate, 

beneficiari unici cuantificati in numar de 5363, pana in anul 2023.  

 Prin intermediul CSMI se va furniza, in mod echilibrat pe intreg teritoriul unitatii administrativ-

teritoriale, servicii sociale de tip centru de zi, care sa ajute persoanele varstnice din comunitate sa 

depaseasca situatia de marginalizare si excluziune sociala. 

 Astfel, proiectul vizeaza cresterea calitatii si accesibilitatii serviciilor sociale si implicit 
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imbunatatirea conditiilor de viata a muncipiului Tecuci, prin dezvoltarea infrastructurii locale de servicii 

sociale si ridicarea lor la standarde europene, cu impact pozitiv asupra asigurarii accesului egal al 

persoanelor varstnice la servicii sociale, diminuandu-se totodata disparitatile interregionale. 

Investitiile planificate privind conditiile de infrastructura  sunt destinate prevenirii institutionalizarii, 

astfel, actiunile se vor concentra asupra infiintarii de servicii sociale prin centrele de zi, intr-o localitate  

unde nu exista asemenea servicii, iar nevoia pentru asemenea activitati sociale este motivata de starea de 

saracie/ excluziune sociala si alte situatii de vulnerabilitate a unui numar mare de persoane varstnice. 

 

In vederea îndeplinirii obiectivului principal privind realizarea acestei investiții se recomanda implementarea 

SCENARIULUI 2. 

In acest scenariu de intervenție sunt prevăzute lucrări de intervenții care duc  la realizarea unor investiții 

durabile ce vor fi integrate in infrastructura existenta, soluția tehnica propusa de creștere a eficientei 

energetice fiind corelata cu masurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se 

solicita finanțarea. Masurile propuse spre a fi adoptate se încadrează in obiectivele prioritarii de investiții 

finanțate prin POR 2014-2020, astfel, conform prioritarii de investiție 3.1, operațiunea B, obiectivul specific 

îl reprezintă "Creșterea eficientei energetice in clădirile publice si sisteme de iluminat, îndeosebi a celor care 

înregistrează consumuri energetice mari".  

Descrierea principalelor lucrări de intervenţie: 

Intervențiile propuse la nivelul cele de-a doua variante de intervenție sunt asemănătoare cu cele propuse in 

cadrul primei variante. Diferențele se remarca la nivelul investițiilor propuse pentru instalarea unor sisteme 

de instalații eficiente care utilizeaza surse de energie regenerabila. 

A. Extinderea corpurilor de clădire pentru a cuprinde functiunile noi propuse: 

Se propune o extindere a corpurilor de clădire existente pentru a cuprinde toate functiunile propuse, 

pentru aceasta s-a propus o structura din zidarie portanta cu fundatii continue sub zidarii si  acoperis 

tip sarpante cu scaune de lemn si invelitoare din tabla tip tigla metalica. 

Pentru realizarea zidariei se propune utilizarea de materiale şi produse agrementate de I.N.C.E.R.C.. 

Cărămizile cu goluri sa fie de calitatea I-a marca 100. Armăturile din OB37 Ø 6 mm folosite la 

armarea zidăriei  pe muche sa corespunda STAS 438 / 80.  

B. Consolidarea structurii de rezistenta a corpurilor existente: 
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Se propune efectuarea  unor lucrari de camasuire a peretilor cu plasa sudata si consolidarea 

fundatiilor pentru aducerea acestora la cota necesara de fundare astfel incat sa fie depasita adancimea 

de inghet si sa fie asigurata latimea necesara a fundațiilor. De asemenea se propune refacerea 

structurii șarpantei pentru toate ele 3 corpuri de clădire. 

 

C. Lucrări de reabilitare termica a elementelor de anvelopa: 

o Izolarea termica a fațadei - partea vitrata, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, 

inclusiv a celei aferente accesului in clădirea publica, cu tâmplărie termoizolanta. 

o  Izolarea termica a fațadei - partea opaca, cuprinzând termoizolarea pereților exteriori si 

termoizolarea planșeului peste ultimul nivel. In vederea asigurării unei performante termice 

superioare se va realiza înlocuirea învelitorii din tabla zincata cu un nou tip de învelitoare, care sa 

asigure respectarea cerinței impuse. Se ca asigura un nivel ridicat de etanșeitate la aer a clădirii, atât 

prin montarea adecvata a tâmplăriei termoizolante in anvelopa clădirii, cat si prin aplicarea de 

tehnologii adecvate de reducere a permeabilității la aer a elementelor de anvelopa opace si asigurarea 

unui strat etanș la nivelul anvelopei clădirii. Înlocuirea învelitorii aflate in stare avansata de 

degradare precum si a sistemului de colectare si dirijare a apelor meteorice; 

D. Lucrări de instalatii 

o Realizarea integrala a instalațiilor electrice, sanitare si termice; 

o Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei, respectiv energia solara: un sistem 

centralizat de producere a apei calde menajere cu ajutorul panourilor solare. Acestea vor fi montate pe 

acoperișul tip șarpanta a clădirii, integrate in învelitoare noua; 

o Instalarea, dupa caz, a unor sisteme alternative de producere a energiei, respectiv energia solara: un 

sistem de producere a energiei electrice cu ajutorul panourilor fotovoltaice. Acestea vor fi montate pe 

acoperișul tip șarpanta a clădirii, integrate in învelitoare noua; 

o Montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmărire si înregistrare a consumurilor energetice 

si instalarea unor sisteme de management energetic integrat care vizează si fac posibila economia de energie 

la nivelul sistemelor tehnice ale clădirii; 

E. Masurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare (care 

nu conduc la creșterea eficientei energetice): 
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o Repararea trotuarului de protecție, in scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura clădirii;. 

o Repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere si/sau 

afectează funcționalitatea clădirii;analiza financiară; sustenabilitatea financiară; 

Este cuprinsa in anexele de mai jos. 

Sustenabilitatea financiara reprezinta punctul final al deciziei de implementare a proiectului mentionat. 

Strategia adoptata ia in calcul toate aspectele decizionale pe care le presupune si anume: 

 

1. luarea deciziei de realizare a documentatiei, ca prim pas al realizarii proiectului propus si stabilirea 

elementelor care compun mediul (determinarea cererii, diagnosticarea activitatii sale din punct de vedere: 

juridic, comercial, al resurselor umane si managementului, tehnic si economico-financiar); 

2. analiza rentabilitatii investitiei, prin calcularea fluxului de numerar disponibil, a duratei de 

recuperare, a valorii nete actualizate; 

3. nevoia de finantare atat din surse proprii, cat si din atragerea unei finantari nerambursabile; 

4. avand in vedere faptul ca investitia este una de nivel utilitar, aceasta este considerata o decizie de 

aducere la standardele comunitare a satului romanesc, deosebit de valoroasa, pentru ca s-a luat in calcul si 

profitabilitatea proiectului si recuperarea din forte proprii; 

5. fiind o investitie de aducere la standarde europene, rezulta pe de o parte achizitia de resurse, iar pe de 

alta parte activarea cheltuielilor de exploatare; 

6. din comparatia veniturilor cu cheltuielile rezulta, in fiecare din anii analizati, ca se va obtine profit 

din exploatare suficient de mare pentru recuperarea investitiei intr-un timp scurt; 

7. in concluzie, obiectivul major al solicitantului ramane atat asigurarea viabilitatii proiectului, in 

paralel cu cresterea valorii obiectivului de investitii analizat, toate respectand principiile dezvoltarii 

sustenabile.   

 

c) analiza economică; analiza cost-eficacitate;  

 

Se regaseste in anexele de mai jos, respectiv Flux de numerar si Indicatori financiari. 

 

d) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor. 

 

In analiza prezentata s-au luat in calcul toate riscurile si anume:  

- riscuri tehnice, inlaturate prin solutia constructiva si arhitectonica, prezentata in capitolele 
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anterioare ale prezentei Documentatii de Avizare a Lucrarilor de Interventie; 

- riscuri financiare, inlaturate prin prognoza veniturilor si a cheltuielilor din anexa 

corespunzatoare; 

- riscuri institutionale, inexistente, pentru ca proiectul se va plia pe necesitatile de dezvoltare 

ale Judetului Galati, asa cum reiese din documentele asumate de catre Institutia care administreaza 

cladirea; 

- riscurile legale sunt eliminate prin respectarea legislatiei armonizate si incadrarea proiectului 

pentru finantare prin Programul Operational Regional POR 2014 – 2020, Ghidul Solicitantului – 

Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/8/8.1/8.3/A/1 

Grup vulnerabil: persoane vârstnice, din cadrul POR, Axa prioritară 8 Dezvoltarea infrastructurii de 

sănătate şi sociale, Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.3 Creșterea gradului de 

acoperire cu servicii sociale. 

 

Partea financiara a Scenariilor Studiului de fezabilitate este cuprinsa in anexele de mai jos: 

Anexa 1 – PROGNOZA VENITURILOR SI A CHELTUIELILOR – LEI - 

Anexa 2 – PROIECTIA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE – LEI - 

Anexa 3 – FLUX DE NUMERAR - PREVIZIUNI – LEI – 

Anexa 4 – INDICATORI FINANCIARI  
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Anexa 1 

PROGNOZA VENITURILOR SI A CHELTUIELILOR – LEI – 

Nr. 

crt 

 

Categorie 

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 

1. Venituri totale, din care: 868.600 868.600 868.600 868.600 868.600 

 Venituri pentru componenta 

centru de zi 

843.020 843.020 843.020 843.020 843.020 

 Venituri pentru componenta 

cantina sociala 

25.580 25.580 25.580 25.580 25.580 

2. Cheltuieli, total, din care: 852.600 852.600 852.600 852.600 852.600 

 Cheltuieli cu materiile prime 

si cu materialele consumabile 

528.000 528.000 528.000 528.000 528.000 

 Alte cheltuieli materiale      

 Alte cheltuieli din afara (cu 

energia si apa) 

19.800 19.800 19.800 19.800 19.800 

 Cheltuieli cu personalul 

angajat 

207.264 207.264 207.264 207.264 207.264 

 Cheltuieli cu asigurarile si 

protectia sociala 

97.536 97.536 97.536 97.536 97.536 

 Cheltuieli cu amortizarile      

3. Rezultat executie bugetara 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 

 

  Anexa 2 

PROIECTIA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE – LEI -  

Nr. 

crt 

 

Categorie 

An 0 An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 

1 Active imobilizate - brute 31.125 1.044.630 3.409.852 3.409.569 3.378.604 3.347.921 

2 Valoarea amortizarii cumulate 283 283 283 30.965 30.683 30.394 

3 Active imobilizate - nete (1-2) 30.842 1.044.347 3.409.569 3.378.604 3.347.921 3.317.527 

I TOTAL ACTIV  30.842 1.044.347 3.409.569 3.378.604 3.347.921 3.317.527 

 Subventii pentru investitii  1.013.788 2.365.505    

II. TOTAL PASIV 0 0 0 0 0 0 
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Anexa 3 

FLUX DE NUMERAR - PREVIZIUNI – LEI - 

Nr. 

crt 

 

Categorie 

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 

A. Total intrari de lichiditati din:    1.013.788 2.365.505    

1 Cofinantare la proiect 20.276 47.310    

2 Ajutor nerambursabil POR  993.512 2.318.195    

B. Flux de lichiditati din 

activitatea de investitii si 

finantare  

1.013.788 2.365.505    

C. Total intrari de numerar 852.600 852.600 852.600 852.600 852.600 

D. Total plati, din care: 852.600 852.600 852.600 852.600 852.600 

 Materii prime si materiale 528.000 528.000 528.000 528.000 528.000 

 Energie si apa 19.800 19.800 19.800 19.800 19.800 

 Aferente personalului angajat 207.264 207.264 207.264 207.264 207.264 

 Asigurari si protectie sociala 97.536 97.536 97.536 97.536 97.536 

 Flux de lichiditati al perioadei  16.000 1.029.788 2.381.505 16.000 16.000 

 Disponibil de numerar al 

perioadei precedente 

 16.000 1.045.788 3.427.293 3.443.293 

 Disponibil de numerar la sfarsitul 

perioadei  

16.000 1.045.788 3.427.293 3.443.293 3.459.293 
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Anexa 4 

INDICATORI FINANCIARI 

Anul  Total an 

1 

Total an 

2 

Total an 

3 

Total an 

4 

Total an 5 

Nr.crt. Specificatie  Valoare  

1 Valoare investitie(Vi)= 

valoarea totala a 

proiectului fara TVA 

LEI 3.379.293 

2 Veniturile din 

exploatare (Ve) = 

veniturile realizate din 

activitatea curenta 

propusa prin proiect 

LEI 868.600 868.600 868.600 868.600 868.600 

3 Cheltuieli de exploatare 

(Ce)= cheltuielile 

generate de derularea 

activitatii curente 

LEI 852.600 852.600 852.600 852.600 852.600 

4 Rata rezultatului din 

exploatare (rRe 

 %  1,84% 1,84% 1,84% 1,84% 1,84% 

5 Durata de recuperare a 

investitiei (Dr)  

 ANI  13,8739 

6 Rata rentabilitatii 

capitalului investit (rRc)  

 %  0,47% 0,47% 0,47% 0,47% 0,47% 

7 Rata de actualizare   4% 

8 Valoare actualizata neta 

(VAN)  

LEI -511.741 

9 Disponibil de numerar 

la sfarsitul perioadei  

LEI 16.000 1.045.788 3.427.293 3.443.293 3.459.293 
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6. Scenariul tehnico-economic optim, recomandat  

In vederea îndeplinirii obiectivului principal privind realizarea acestei investiții se recomanda 

implementarea SCENARIULUI 2. 

 In acest scenariu de intervenție sunt prevăzute lucrări de intervenții care duc  la realizarea unor 

investiții durabile ce vor fi integrate in infrastructura existenta, soluția tehnica propusa de creștere a eficientei 

energetice fiind corelata cu masurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se 

solicita finanțarea. Masurile propuse spre a fi adoptate se încadrează in obiectivele prioritarii de investiții 

finanțate prin POR 2014-2020, astfel, conform prioritarii de investiție 3.1, operațiunea B, obiectivul specific 

îl reprezintă "Creșterea eficientei energetice in clădirile publice si sisteme de iluminat, îndeosebi a celor care 

înregistrează consumuri energetice mari".  

 Descrierea principalelor lucrări de intervenţie: 

 Intervențiile propuse la nivelul cele de-a doua variante de intervenție sunt asemănătoare cu cele 

propuse in cadrul primei variante. Diferențele se remarca la nivelul investițiilor propuse pentru instalarea 

unor sisteme de instalații eficiente care utilizeaza surse de energie regenerabila. 

 

A. Extinderea corpurilor de clădire pentru a cuprinde functiunile noi propuse: 

 Se propune o extindere a corpurilor de clădire existente pentru a cuprinde toate functiunile propuse, pentru 

aceasta s-a propus o structura din zidarie portanta cu fundatii continue sub zidarii si  acoperis tip sarpante cu scaune de 

lemn si invelitoare din tabla tip tigla metalica. 

 Pentru realizarea zidariei se propune utilizarea de materiale şi produse agrementate de I.N.C.E.R.C..Cărămizile 

cu goluri sa fie de calitatea I-a marca 100. Armăturile din OB37 Ø 6 mm folosite la armarea zidăriei  pe muche sa 

corespunda STAS 438 / 80.  

B. Consolidarea structurii de rezistenta a corpurilor existente: 

 Se propune efectuarea  unor lucrari de camasuire a peretilor cu plasa sudata si consolidarea fundatiilor pentru 

aducerea acestora la cota necesara de fundare astfel incat sa fie depasita adancimea de inghet si sa fie asigurata latimea 

necesara a fundațiilor. De asemenea se propune refacerea structurii șarpantei pentru toate ele 3 corpuri de clădire. 

 

C. Lucrări de reabilitare termica a elementelor de anvelopa: 

o Izolarea termica a fațadei - partea vitrata, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, 

inclusiv a celei aferente accesului in clădirea publica, cu tâmplărie termoizolanta. 

o  Izolarea termica a fațadei - partea opaca, cuprinzând termoizolarea pereților exteriori si 

termoizolarea planșeului peste ultimul nivel. In vederea asigurării unei performante termice superioare se va 
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realiza înlocuirea învelitorii din tabla zincata cu un nou tip de învelitoare, care sa asigure respectarea cerinței 

impuse. Se ca asigura un nivel ridicat de etanșeitate la aer a clădirii, atât prin montarea adecvata a tâmplăriei 

termoizolante in anvelopa clădirii, cat si prin aplicarea de tehnologii adecvate de reducere a permeabilității la 

aer a elementelor de anvelopa opace si asigurarea unui strat etanș la nivelul anvelopei clădirii. Înlocuirea 

învelitorii aflate in stare avansata de degradare precum si a sistemului de colectare si dirijare a apelor 

meteorice; 

D. Lucrări de instalatii 

o Realizarea integrala a instalațiilor electrice, sanitare si termice; 

o Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei, respectiv energia solara: un 

sistem centralizat de producere a apei calde menajere cu ajutorul panourilor solare. Acestea vor fi montate pe 

acoperișul tip șarpanta a clădirii, integrate in învelitoare noua; 

o Instalarea, dupa caz, a unor sisteme alternative de producere a energiei, respectiv energia 

solara: un sistem de producere a energiei electrice cu ajutorul panourilor fotovoltaice. Acestea vor fi montate 

pe acoperișul tip șarpanta a clădirii, integrate in învelitoare noua; 

o Montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmărire si înregistrare a consumurilor 

energetice si instalarea unor sisteme de management energetic integrat care vizează si fac posibila economia 

de energie la nivelul sistemelor tehnice ale clădirii; 

E. Masurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare (care 

nu conduc la creșterea eficientei energetice): 

o Repararea trotuarului de protecție, in scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura clădirii;. 

o Repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de 

desprindere si/sau afectează funcționalitatea clădirii; 

 

Descrierea soluțiilor tehnice propuse pentru principale lucrări de intervenţie 

Extinderea corpurilor de clădire pentru a cuprinde functiunile noi propuse  

Infrastructura 

Fundaţiile propuse sunt  continue, iar sub stalpi  vor fi realizate  grinzi in forma de talpa elastica din 

beton armat monolit.Se va folosi beton de clasa C8/10 pentru betonul simplu si C12/15 pentru betonul armat; 

otel BST500C. 

 Placa de pardoseala de la cota ±0.00 se va realiza din beton slab armat, iar sub aceasta placa se va 

realiza un strat termoizolant din polistiren extrudat de min. 5 cm, un strat de pietris pentru ruperea 

capilaritatii in grosime de minimum 10 cm; intre pietris si polistirenul extrudat se va turna un strat de beton 

simplu de 5 cm. pt. sustinerea termoizolatiei. Sapatura se va realiza mecanizat pana la cota -0.95, apoi 
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santurile pana la cota -1.45 se vor sapa manual. 

 Continuitatea armăturilor se realizează conform normativelor în vigoare. 

 In jurul constructiei se va realiza un trotuar cu latimea de min. 1.00 m si panta min. 2%. De 

asemenea se vor realiza rigole pentru indepartarea rapida a apelor pluviale din zona constructiei. 

Suprastructura 

Se propun stalpi si grinzi din beon armat. Planseul peste parter va fi realizat din beton armat monolit, cu 

grosimea de 13, respectiv 15 cm. Betonul pentru elementele suprastructurii va avea clasa C20/25.Sarpanta va 

fi din lemn cu invelitoare din tabla tip țigla metalica.  

 

Stalpii vor avea dimensiuni de 30x30 cm,continui pe toata inaltimea, avand inaltimea parterului. Grinzile 

sunt dimensionate in functie de incarcarile preluate, astfel incat grinzile peste parter vor fi dispuse pe ambele 

directii, cu sectiunea de 30x40, respectiv 30x50 cm, armate cu 3Ø14+3Ø16, respectiv 3Ø16+(2Ø16+1Ø18) 

si etrieri Ø8/10/15 cm.  

Placa peste parter va fi armata pe ambele directii cu plasa legata, armatura inferioara si superioara de 

6Ø8/m la placa de 13 cm grosime, respectiv de 6Ø10/m la placa de 15 cm grosime. Peste etaj, grinzile vor fi 

tip grinzi principale de 30x50 cm si grinzi secundare de 30x40 cm, armate conform planurilor de armare 

grinzi. 

Otelul folosit pentru armarea tuturor elementelor din beton va fi tip BST500C. 

  

Tipologie acoperis 

 Constructia are prevazut acoperis tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla lindab. 

Sectiunea elementelor sarpantei este urmatoarea: 

• capriori: 10x10cm dispusi la distanta de 70 cm; 

• popi cu sectiunea de 15x15 cm; 

• cosoroabe 10x10 cm prinse cu conecspanduri la distanta de 50 cm de placa din beton; 

• clesti din scandura 2,8x18 cm in dreptul popilor; 

• contravantuiri 8x8cm 

 

Lucrări de reabilitare termica a elementelor de anvelopa a clădirii: 

 

a) Înlocuirea elementelor de tâmplărie exterioare din lemn cu tamplarie din PVC cu geam 

termopan, termoizolante 

Montarea: Execuţia se va face conform proiectului şi detaliilor furnizorului de sistem, în concordanţă cu 
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prescripţiile caietului de sarcini, ţinând cont de normativele specifice acestei categorii de lucrări şi de 

prescripţiile tehnice în vigoare. 

Montajul se va face numai de către firme specializate agregate de furnizorul şi executantul sistemului 

(furniturii). 

Furnizorul va întocmi programul de asigurare a calităţii furniturii pentru tâmplărie, care va fi urmărit de 

antreprenor şi proiectant. 

Operaţiuni pregătitoare generale 

Verificarea lucrărilor ce trebuie să fie complet terminate înainte de montarea tâmplăriei 

- realizarea şi recepţionarea zidăriilor şi pereţilor în care urmează a se monta uşile; 

- asigurarea golurilor (spaletelor) la dimensiunile tocului tâmplăriei plus lufturile de montaj; 

- verificarea pieselor înglobate, a diblurilor, etc. 

- realizarea şi recepţionarea tencuielilor interioarelor; 

- pregătirea golurilor în zidărie pentru fixarea praznurilor la tâmplăria metalică; 

- verificarea dimensiunilor golurilor. 

Dacă situaţia constatată nu este conformă cu prevederile din proiect, se va solicita reexaminarea soluţiei de 

către proiectant. 

 Tâmplăria propusa pentru a fi utilizata, conform auditului energetic: Tâmplărie din profile de 

PVC cu un geam termoizolant; R=0.68 [m2K/W]; vitraj dublu cu acoperire selectiva g=0.67; Suprafața 

propusa pentru a fi înlocuita: 166 [m2]. 

 

b) Termoizolarea planșeului superior 

 Valorile impuse pentru rezistenta termica, începând cu anul 2011, pentru anumite elemente 

constructive au creșteri semnificative. Constatam ca valoarea cea mai exigenta este regăsita pe planșeele 

peste ultimul nivel, valoarea rezistentei termice minime fiind de 5 mpK/W. Având in vedere aceasta 

prevedere a normativului C107/1, este absolut necesara termoizolarea planșeului către pod.  

 In raportul de audit energetic s-a propus termoizolarea planșeului superior cu Polistiren 

extrudat, 20kg/m3; Liz=0.029 [W/mK]; giz=0.1 [m]; Sizolatie=296 [m2]; pierderi 0%. 

 Termoizolația trebuie sa fie amplasata pe exteriorul suprafeței, astfel incat sa se realizeze o 

continuitate a izolației la nivelul exteriorului clădirii.  Pentru ca planșeul peste ultimul nivel se afla înspre 

pod, amplasarea izolației către aceasta zona trebuie sa aibă in vedere si protejarea acesteia, rezultând totodată 

un spațiu de depozitare. 
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 Aplicarea sistemului termoizolant este interzisa la temperaturi sum +50C (suport, material si 

temperatura in aer), pe ploaie (fara masuri de protecție) in condițiile in care exista riscul apariției 

condensului. Plăcile termoizolante se vor aplica numai pe suporturi uscate. Protecția placirlor trebuie 

realizata prin dispunerea unui ansamblu realizat din grinzi de lemn si podina din lemn astfel incat sa fie 

permisa circularea si depozitarea. 

c) Înlocuirea învelitorii existente  cu învelitoare din tabla tip țigla metalica 

 Desfacerea învelitorii existente 

Obligaţii şi răspunderi privind intervenţiile la învelitori şi acoperişuri 

1. Obligaţiile şi răspunderile privind intervenţiile  la învelitori şi  acoperişuri  sunt cuprinse  în 

"Regulamentul   privind   urmărirea   comportării   în   exploatare. Intervenţiile   în   timp   şi   postutilizarea 

construcţiilor", anexa 3 la H.G. nr. 2618/8.VI. 1994, precum şi în Legea 10/1995 privind calitatea în 

construcţii. 

 Montarea învelitorii din tabla prefaltuita 

 Se vor utiliza materiale de construcții ce au toate datele tehnice necesare pentru determinarea 

gradului de rezistenta la foc si la care se cunosc masurile necesare ce se impun pentru utilizarea acestora, 

potrivit normelor PSI in vigoare.  

 Se utilizează materiale similare ca aspect si culoare cu materialele existente astfel incat sa se aducă 

îmbunatatirea in vederea hidroizolării si etanșeizării acoperișului dar fara schimbarea aspectului obiectivului 

de investiție. 

 Montarea se va realiza de către montatori autorizați de către producător, respectand specificațiile 
tehnice ale acestuia. 

d) Termoizolarea pereților exteriori - fațadelor precum si lucrările de finisaj exterioare 

Lucrările de intervenție cuprind: 

- Curatarea prin periere; 

- Izolarea termica a suprafeței exterioare cu produse de construcție recomandate si compatibile tehnic, 

inclusiv termoizolarea contururilor golurilor (spaleti, buiandrugi, glafuri); 

- Aplicarea finisajului exterior astfel incat sa nu fie afectata fațada construcției, respectand culorile 

inițiale; 

- Termoizolarea soclului; 

- Montarea, demontarea si transportul schelei; 
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- Utilizarea schelei aferente unei perioade de închiriere de 1,5 luni calendaristice; 

- Transportul materialelor si molozului la o distanta de 10 km. 

Produsul recomandat prin auditul energetic este Polistiren expandat, 20kg/m3; Liz=0.042 [W/mK]; giz=0.15 

[m]; Sizolatie=591.0[m2]; pierderi 0%. 

e) Tencuirea si finisarea suprafețelor degradate care nu vor fi placate cu placi 

termoizolante 

 la mortare ciment var M100T şi M50T fără întârzietor până la 10 ore, iar cu întârzietor până la 16 

ore. 

 Mortarele de la staţii sau centrale pot fi introduse în lucrare numai dacă transportul este însoţit de fişa 

care să conţină caracteristicile tehnice ale acestora. 

Consistenţa mortarelor pentru executarea tencuielilor exterioare, vor trebui să corespundă 

următoarelor tasări ale conului etalon: 

- pentru şpriţ: 

o aplicarea mecanizată a mortarelor 12 cm 

o aplicare manuală a mortarelor 9 cm 

o aplicare pe blocuri de B.C.A. 14-15 cm  

- pentru şmir: 

o în cazul aplicării manuale a mortarelor 5-7 cm 

o iar în cazul aplicării mecanizate 10-12 cm 

- pentru grund: 

o în cazul aplicării manuale a mortarelor 7-8 cm 

o iar în cazul aplicării mecanizate 10-12 cm 

- pentru stratul vizibil al tencuielilor exterioare decorative (praf de piatră, similipiatră) prin probe 7-8 

cm, consistenţa se va determina prin probe în funcţie de granulometrie şi materialul utilizat, 

temperatură, umiditate, etc., cu acordul proiectantului şi beneficiarului. 

Suprafeţele trebuie să fie uniforme ca prelucrare şi culoare, să nu aibă denivelări, ondulaţii, fisuri, 

împuşcături, urme vizibile de reparaţii locale. 

 

f) Lucrări de zugrăveli şi vopsitorii interioare 

 Materialele utilizate la executarea zugrăvelilor şi vopsitoriilor vor avea caracteristicile tehnice 

conform standardelor şi normelor admise în România. 
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Atragem o atenţie deosebită la condiţiile de securitate împotriva incendiilor, care trebuie asigurate 

spaţiilor de depozitare (în special a materialelor uşor inflamabile, ca de exemplu vopselele). Se recomandă ca 

temperatura la locul de depozitare să fie cuprinsă între +7 şi +20 0C. 

Standarde de referinţă: 

C3-76     – Normativ pentru execuţia lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii 

C139-87 – Instrucţiuni tehnice privind protejarea elementelor metalice prin vopsire 

  C58-86  – Norme tehnice privind ignifugarea materialelor combustibile din lemn şi textile 

utilizate în construcţii 

Suprafeţe tencuite sau de beton 

- În vederea finisării cu zugrăveli de var suprafeţele trebuie drişcuite cât mai fin, urmele de drişcă să 

fie puţin vizibile; toate eventualele reparaţii să fie executate cu grijă, terminate şi uscate. 

- În cazul suprafeţelor de beton toţi porii rămaşi de la turnare se vor umple cu mortar de ciment-var, 

după ce bavurile şi dungile ieșind au fost îndepărtate, iar petele de decofrol se vor freca cu piatră de 

şlefuit sau cu peria de sârmă.  

Suprafeţe gletuite 

- suprafeţele de tencuieli gletuite (glet sau var de ipsos) trebuie să fie plane şi netede, fără desprinderi 

şi fisuri; 

- toate fisurile şi neregularităţile se chituiesc sau se şpăcluiesc cu pastă din aceeaşi compoziţie cu a 

gletului; 

- după uscare suprafeţele reparate se şlefuiesc cu hârtia de şlefuit (pereţii de sus în jos) şi se curăţă de 

praf cu perii sau bidinele curate şi uscate. 

Suprafeţe de lemn 

- tâmplăriile trebuie să fie revizuite şi reparate eventualele degradări survenite în urma transportului 

sau montajului; 

- umiditatea tâmplăriei înainte de vopsitorie să depăşească 15%, verificată cu aparatura specifică; 

- accesoriile metalice ale tâmplăriei care nu sunt alămite, nichelate sau lăcuite din fabricaţie vor fi 

grunduite anticoroziv şi vopsite cu vopsea de ulei. 

Suprafeţe metalice 

- suprafeţele metalice nu trebuie să prezinte pete de rugină, grăsimi de orice fel, vopsea veche, noroi, 

etc. Rugina se îndepărtează prin frecare cu peria de sârmă, şpacluri de oţel, hârtie sticlată sau soluţii 

decapante (ex: Feruginol). Petele de grăsime se şterg cu solvenţi adecvaţi, exclusiv petrol lampant şi 

benzină auto. 
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- Tâmplăria metalică se aduce pe şantier grunduită cu un grund anticoroziv corespunzător vopselelor 

de ulei. 

 

g) Instalarea panourilor solare cu tuburi vidate 

Etapele montării: 

1. montarea suportului urmărind schițele furnizate de producător. 

2. ridicarea si fixarea suportului pe acoperiș. Se montează obligatoriu in cel mai înalt punct de pe 

acoperișul casei (de preferat la coama casei) expunând la sud inclinația normala aprox. 45O. 

3. Fixarea boilerului de suport 

4. Realizarea instalației de apa (rece si calda) la panoul solar . Pentru instalare recomandam țevi din 

pexal sau pex , cu un diametru cat mai mare .  

5. Montarea Controllerului Solar SR500 si a accesoriilor cu care acesta vine echipat (electrovalva , sonda 

de temperatura si nivel , etc.) . Montajul se executa conform schiței de montaj cu care acest controler 

vine insotit . Exista 2 tipuri de montaj pentru acest model de controller . A. Pe o singura țeava intra si 

iese apa (rece/calda) B. Intrare si ieșire apa (calda si rece) pe 2 țevi diferite. Izolați țevile sau țeava si 

spiralați panglica de degivrare pe țevile de apa exterioare . 

6. Introduceți garniturile de etanșare din cauciuc (negre sau albastre) pe tuburile de sticla 

7. Montarea tuburilor vidate  

8. Umplerea bazinului cu apa rece (Atenție ! Nu efectuați aceasta operațiune decât seara dupa apusul 

soarelui sau dimineața devreme înainte de răsărit , altfel riscați sa va explodeze tuburile vidate din sticla 

din cauza diferențelor mari de temp. se poate produce soc termic) . 

9. Strângerea definitiva a boilerului de suport se face dupa 1-2 saptamani de functionare . Golirea de apa 

a panoului solar se poate face oricând pe la bușonul de golire , dar înainte de a face acest lucru , 

decuplați OBLIGATORIU de la rețea controllerul solar. Atenție ! Aveți grija sa nu va opăriți ! Când 

doriți sa reactivați instalația, aveți grija la prima umplere pentru a nu expune tuburile vidate socului 

termic, faceți prima umplere a bazinului seara dupa apusul soarelui sau dimineața devreme înainte de 

răsărit .  

Potrivit STAS 1846-2006, debitele apelor uzate reprezintă 100% din necesarul de apa potabila a 

investiției. 

 

h) Instalarea panourilor fotovoltaice 

 Pentru a obține eficienta maxima, direcția unghiului de inclinare al panoului trebuie aleasa astfel 

incat raza de lumina incidenta sa cada perpendicular pe suprafața acestuia. Pentru a evita scăderea 
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performanței unui sistem cu panouri serie, toate panourile trebuie sa aibă aceeași orientare si aceeași 

inclinare. Pentru a evita acumularea de murdărie pe sticlă, evitaţi un unghi de înclinare scăzut. Murdăria pe 

suprafaţa panoului poate determina umbrire parţială şi poate scădea performanţa panoului şi a sistemului. 

 Conexiuni electrice 

 Panourile se pot conecta în serie sau paralel pentru a obţine mărimile de ieşire dorite. La conectarea 

în serie, toate panourile vor avea acelaşi curent, iar tensiunea maximă de mers în gol a sistemului este suma 

tensiunilor maxime de mers în gol a panourilor. La conectarea în paralel, toate panourile vor avea aceeaşi 

tensiune. 

 A nu se utiliza în acelaşi sistem panouri cu performanţe electrice sau proprietăţi fizice diferite. 

 La realizarea legăturilor dintre panouri, polaritatea cablurilor şi a bornelor trebuie potrivită. 

Nerespectarea acestei proceduri poate cauza defectarea panourilor şi duce la pierderea garanţiei. 

 Folosiţi cabluri şi fire cu secţiune adecvată şi conectori potriviţi (conectori de tip MC4) care sunt 

acceptaţi în cazul curentului maxim de scurtcircuit al panoului. 

 Dispozitivele de supracurent (ex. siguranţe sau întreruptoare) a căror valoare nu este mai mare decât 

siguranţa de protecţie trecută pe spatele panoului, trebuie conectate în serie cu fiecare panou sau şir de 

panouri atunci când valoarea curentului rezidual poate depăşi valoarea siguranţei panoului. 

 Cutiile de conexiuni au în componenţa lor 3 diode bypass şi nu sunt proiectate să fie accesibile sau 

mentenabile şi nu trebuie să fie deschise. Deschiderea acestora duce la pierderea garanţiei. 

 Legarea la pământ 

 Pentru a reduce posibilitatea electrocutării şi pentru protejarea sistemului fotovoltaic de trăsnete, 

ramele tuturor panourilor şi structurile de susţinere trebuie legate la pământ, utilizând sisteme de legare la 

pământ certificate conform standardelor, normativelor şi reglementărilor în vigoare. 

 Dacă clădirea pe care se montează panourile are deja paratrăsnet, sistemul fotovoltaic trebuie integrat 

în sistemul de paratrăsnet. 

 Fiecare panou are o gaură de împământare simbolizată. Se recomandă utilizarea următoarei metode 

de legare la pământ a ramei panoului: utilizaţi un set de echipamente de legare la pământ şi lipire din oţel 

inoxidabil (şurub/piuliţă/şaibă în formă de cupă/şaibă dinţată) pentru a realiza o legare la pământ eficientă a 

ramei panoului (figura 1). Între şaiba dinţată şi firul de împământare se recomandă utilizarea unei şaibe 

plane. Între firul de împământare şi piuliţă se recomandă utilizarea unei şaibe în formă de cupă. Firul de 

împământare trebuie conectat direct cu şurubul. 

 Structura trebuie legată la pământ dacă nu e conectată mecanic prin şuruburi şi piuliţe la panourile 

legate la pământ. 

 Montaj: 
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 Panourile sunt evaluate pentru o sarcină maximă pozitivă sau negativă. Sarcina maximă a panoului 

nu trebuie să depăşească 2400 Pa. 

 Fiecare panou trebuie fixat în minim 4 puncte folosind ramele suport sau kituri de montaj speciale 

pentru aplicaţiile fotovoltaice. 

 Panourile pot fi montate la orice unghi faţă de planul vertical sau orizontal. Pentru obţinerea 

eficienţei maxime a sistemului, direcţia şi unghiul de înclinare al panoului trebuie stabilit pentru a obţine raza 

de incidenţă a luminii perpendiculară pe suprafaţa panoului. 

 Pentru sistemele montate pe acoperiş, se va respecta o distanţă între spatele panoului şi acoperiş de 

minim 5 cm, pentru ventilarea şi răcirea panoului. 

 Între panouri se va păstra o distanţă de minim 0.64 cm pentru a permite dilatarea ramei panoului. 

 Suprafaţa din spate a panoului trebuie să fie liberă de orice obiect străin sau element de structură care 

poate intra în contact cu panoul, mai ales când panoul este sub sarcină mecanică. 

 Pentru a preveni pătrunderea apei în cutia de conexiuni, panourile nu se vor monta cu faţa sau baza 

în jos. 

 Pentru a preveni distrugerea cablajului şi pentru a permite circularea aerului în spatele panoului, se 

recomandă păstrarea distanței între rama panoului şi structura de susţinere. 

 Panoul poate fi fixat de structura de susţinere cu una din metodele: 

 Găuri de prindere: fixarea panoului de structură utilizând găurile de prindere (8 găuri de prindere în 

ramă). Se recomandă ca şurubul să fie strâns de un cuplu de 2.5Nm. 

 Cleme şi coliere de presiune: montaţi panoul cu coliere pe partea laterală a ramei. Ramele laterale 

sunt întărite pe partea lungă a panoului. Instalatorii trebuie să asigure o forţă suficientă asupra clemelor 

ţinând cont de presiunea maximă proiectată a panoului. 

 Panourile trebuie fixate în minim 4 puncte pe lungime. NU este permisă montarea panoului doar pe 

lăţime; făcând astfel, se pierde garanţia. 

 Mentenanta: 

 Nu este necesară mentenanţa zilnică. 

 Curăţarea periodică a panourilor nu este necesară, dar este recomandată, deoarece curățarea periodică 

are ca rezultat o mai bună performanţă a sistemului, mai ales în regiunile cu nivel scăzut al precipitaţiilor 

anuale. 

 Nu curăţaţi murdăria prin răzuire sau frecare a suprafeţei panoului, deoarece puteţi provoca 

microfisuri ale sticlei şi puteţi conduce la scăderea performanţelor panoului. 

 Se poate utiliza apă pentru spălarea sau clătirea sticlei panoului, pentru eliminarea prafului, a 

murdăriei sau altor depuneri. 
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 Informaţiile din acest document care fac referire la instalarea echipamentelor sunt informative si 

nu constituie manual de siguranța, întreținere sau metode de instalare a echipamentelor descrise. In 

vederea efectuării lucrărilor de instalare se va contracta personal specializat. 

 

6.1. Comparația scenariilor propuse 

Tab. 6: Analiza scenariilor propuse 

Nr./Crt. Scenariul 1 Scenariul 2 Observații 

1. Tehnic Propune: 

ARHITECTURAL: 

- Extinderea corpurilor de 

clădire existente 

- înlocuirea tâmplăriei neetanșe 

- termoizolarea pereților 

exteriori 

- termoizolarea planșeului 

superior si înlocuirea învelitorii 

- reparea fațadelor 

INSTALAȚII 

- Realizarea integrala a 

instalațiilor electrice, sanitare si 

termice; 

- instalarea unor sisteme clasice 

ce utilizeaza combustibili fosili 

 

Propune: 

ARHITECTURAL: 

- Extinderea corpurilor de 

clădire existente 

- înlocuirea tâmplăriei neetanșe 

- termoizolarea pereților 

exteriori 

- termoizolarea planșeului 

superior si înlocuirea învelitorii 

- repararea fațadelor 

INSTALATII 

- Realizarea integrala a 

instalațiilor electrice, sanitare si 

termice; 

- Instalarea unor sisteme 

alternative de producere a 

energiei, respectiv energia 

solara: un sistem centralizat de 

producere a apei calde 

menajere cu ajutorul 

panourilor solare si unui sistem 

de producere a energiei electrice 

cu ajutorul panourilor 

fotovoltaice.  

- Montarea unor sisteme 

inteligente de contorizare, 

In urma 

comparației intre 

cele doua scenarii, 

Scenariul 2 este 

mai amplu din 

punct de vedere 

tehnic intrucat se 

asigura consumuri 

mai mici de 

energie si un nivel 

de confort 

superior 
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urmărire si înregistrare a 

consumurilor energetice si 

instalarea unor sisteme de 

management energetic integrat; 

 

2. 

Economic 

Din punct de vedere economic scenariul 1 are costul de implementare mai redus 

(3.840.962,47 lei inclusiv T.V.A.) fata de scenariul 2  (4.017.743,17lei inclusiv T.V.A.) 

 

Grafic comparativ privind costurile estimative ale investiției: 
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6.2. Selectarea si justificarea scenariului optim recomandat 

 Scenariul tehnico-economic recomandat este SCENARIUL 2, prin care sunt prevazute lucrări 

asupra obiectivului de investiție "REABILITARE, MODERNIZARE,EXTINDERE ŞI DOTARE 

CLĂDIRE, ÎN VEDEREA ÎNFIINŢĂRII UNUI CENTRU SOCIAL  MULTIFUNCŢIONAL 

INTEGRAT PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE, MUNICIPIUL TECUCI, JUDEŢUL 

GALAŢIAvantajul scenariului recomandat este ca asigura un grad de confort sporitsi  consumuri mai 

mici de energie prin care se poate amortiza costul suplimentar fata de scenariul 1. 

6.3. Principali indicatori tehnico-economici aferenți investiției 

a) Indicatori maximali 

Valoarea totala a obiectivului de investiție (Scenariul 2 - Optim recomandat): 

• Cost cu TVA: 

  - 4.017.743,17 lei inclusiv T.V.A.,  

din care: 

 - construcţii montaj (C+M): 1.955.480,17 lei inclusiv T.V.A. 

• Cost fara TVA: 

  - 3.379.282,69 lei 

din care: 

 - construcţii montaj (C+M): 1.643.260,65 lei  

Eșalonarea investiției: 

AN I : 3.017.743,17 lei inclusiv T.V.A. 

AN II: 1.000.000,00 lei inclusiv T.V.A. 

 

b) Indicatori minimali 

Capacități fizice: 
• Suprafața totala construita la sol a corpurilor ce urmează a fi reabilitate (C1+C2+C3): 184,00 mp; 

• Suprafața construita a extinderilor noi: 621,00mp; 

• Regimul de inaltime P. 
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c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul 

si tinta fiecarui obiectiv de investitii; 

- Realizarea obiectivului mai sus menționat va fi cofinanțat de către Programul Operațional Regional 2014-

2020, în cadrul Obiectivului Specific 8.3: ”Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, pentru 

desfășurarea de activități specifice de tip centru de zi și cantina sociala. 

 

- Impactul negativ previzionat în cazul nerealizarii obiectivului de investiţii este ca ar avea efecte negative în 

ceea privește infrastructura socială din localitate, sporind șansele de marginalizare și de excludere socială 

- Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investitii: realizarea obiectivului funcţional la 

parametrii propuşi conduce la prevenirea diferitelor situații de vulnerabilitate sau marginalizare socială a 

persoanelor vârstnice. 

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni. 

- 18 luni. 

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  

 In scenariul optim recomandat (scenariul 2) se prevede implementarea masurilor menite sa previna 

vulnerabilitatea de marginalizare socială a persoanelor vârstnice cat si de ajuta persoanele cu probleme 

sociale care nu isi pot asigura necesarul de hrana.De asemenea aspectul urbanistic al zonei va fi ameliorat 

prin cladirilordegradate. 

Aptitudinea in exploatare este data de îndeplinirea cerințelor esențiale pentru existenta unei 

construcții precum si a cerintelor impuse de funcționarea obiectivului. Aceste cerințe sunt stipulate de Legea 

10/1995 privind calitatea in construcții si corespund exigentelor esențiale prevazute de directiva CEE nr. 

89/106. Sunt reglementate prin actele normative cu caracter republican si departamental. 

 

6.5. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice  

Finanțarea proiectului va fi cofinanțat de către Programul Operațional Regional 2014-2020, în cadrul 

Obiectivului Specific 8.3: ”Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale 
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7. Certificat de Urbanism, Anexe, acorduri şi avize 

7.1. Certificatul de urbanism , avizele cerute prin acesta; 

7.2. Studiu topografic; 

7.3. Studiu Geotehnic 

 

Întocmit,                                             Verificat, 

Arh. Inga CUCOARĂ         Arh. Teodor BRATAN 
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Intrare
personal lucratorBUCATARIE

VESTIAR FILTRU
BARBATI

VESTIAR FILTRU
FEMEI

Intrare
matrie primaBUCATARIE

Iesire DESEURIMENAJEREBUCATARIE

2.2
2.1

2.2

Dulap frigorificREFRIGERARE-2...+8°CLEGUME/FRUCTE

Dulap frigorificREFRIGERARE-2...+8°CBRANZETURILACTATE

Dulap frigorificREFRIGERARE-2...+8°CCARNE ALBA

Dulap frigorificCONGELARE-15...-22°C

Dulap frigorificREFRIGERARE-2...+8°CCARNE ROSIE

2.3
2.3

Dulap frigorificREFRIGERARE-2...+8°CPRODUSE DINCARNE

2.3 BIROU
MAGAZIONER

CULOAR
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ACCES

STR.TRANSILVANIEI



C 1 - SALA PICTURA S - 67 mp

C 2 - CABINET MEDICAL S - 22 mp

C 3 - GRUPURI SANITARE CANTINA S - 95 mp

Extindere corp C3 - BUCATARIE  S cca - 201 mp

Extindere corp C3 - CANTINA SOCIALA S cca -  142 mp

Extindere corp C1/ C2- SALA MULTIFUNCTIONALA+RECEPTIE S cca - 143 mp

Extindere corp C1- SALA SPORT SI DANS S cca - 135 mp

Spatiu circulatii si parcaje

S total - 805 mp

S desfasurata - 805 mp

S teren - 2155 mp

S spatiu verde - cca 343 mp

S amenajare exterioara activitati sportive - cca 117 mp

POT existent - 8.53 %

CUT existent - 0.08

POT propus - 37.35%

CUT propus - 0.37

3.60

2.00

2.47

11.99

4.87

4.76

4.61

2.60

15.17

ACCES

S=143mp

S=135mp

S=117mp









-1.45

-0.95

±0.00

-0.45

-0.55

dop de bitum

hidroizolatie

±0,00

+3,15

+5.70

grinda de echilibrare 60 cm din beton armat

strat rupere capilaritate-15cm-pietris compactat

hidroizolatie

umplutura de pamant compactat cca.25 cm

termoizolatie Polistiren extrudat 10 cm

placa beton armat

sapa mortar ciment 3 cm

finisaj pardoseala gresie antiderapanta 

CONTRAVANTUIRE

10X10

Pazie

CONTRAVANTUIRE

10X10

PANA INTERMEDIARA

15X15

TALPA

40X40X10

Jgheab tabla
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-1.45

-0.95

TALPA

40X40X10

PANA INTERMEDIARA

15X15

CONTRAVANTUIRE

10X10

CONTRAVANTUIRE

10X10

dop de bitum

hidroizolatie

±0,00

+3,15

+5.70

8.80

grinda de echilibrare 60 cm din beton armat

strat rupere capilaritate-15cm-pietris compactat

hidroizolatie

umplutura de pamant compactat cca.25 cm

termoizolatie Polistiren extrudat 10 cm

placa beton armat

sapa mortar ciment 3 cm

finisaj pardoseala gresie antiderapanta 
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