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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

....• 	.. 	 MUNICIPIUL TECUCI •  
CONSILIUL LOCAL . 	 •, 	i 	. 

jLOT Ă RÂREANrOJ 
ţ1 	j 	Din 	01 2017 

Privind Aprobea 	entatiei tehnice si a indicat 
pentru obiectivu Re 	itare cladire scoala DIMITRI[ 

rilor tehnico-econoiiic 
STURDZA monurncnt 

istoric,Teeuci, ju1 Ga1fI 
t 	r1• 

Iniţiator: C ăt1in Con .antin HURDUBAE, Primarul Municipiului Tecuci, jud. Ga1aţ i 

	

Număr de înrgistra 	dat a depunerii proiectului &3/ !PJ!o01 2017 
Consiliul Loa1 al IV aicipiu1ui Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţă  . 

îndatadeo.01.207; 
Având în vedere: 	 : 

- expunerea dmotivniţiatoru1ui, înregistrat ă  sub nr. 2184  /PJ!20.0 1 .20 1 7: 
....- . raportuf depecia1i.t.întocmit de Biroul Fonduri Eropene înregistrat sub iii. 2 1 8 

/PJ!20 .01.2017; 
- raportu1!rapo ărte1e•cizare aI!ale cornisiei /cornisiilor de specialitate nr.t45 

In baza prevederi1r: • 	:. 

	

- art. 44 alin 1 i art,4 	in 1 din Legea nr.273!2006 privind finan ţele publice locale, cu 
modificările si com1etăr1 • 	ioare; 

- art. 36 alin 21it. 	t. d), .alin 4 lit. d), aline 6 lit. a) pct.1 din Legea nr.215!2001 
republicată  în 2007 u rrio1 i ă,ile i completările ulterioare;. 

.......... 	. 	•.,,.,.• ,i 	rr.. 
In baza art.45, alin 1 şi a .1 15. alinl, lit. b) din Legea •215/2001 privind adrninistra ţia publică  
locală, republicat ă, cu mo.d1i ări1e ş i completările ulterioare; 

. 	i.. 	,• 	:..• 
••

HOTARA Ş TE: 
Art.1. Se aprc ă  di 	ntaţia ţehnică  pentru obiectivul de investi ţii 

cladire scoala DI1ITRI 	FURDZA monument istoric, Tecuci, jud. Galati, conforrn 
Anexei nr.1 ce face parte irttgranta din prezenta hot ărâe. 

Art.2. Se aprobă  indioii tehnico - econornici pentru obiectivul Reabilitare 
cladire scoala DIMITRIEjSIURDZA monument istoric, Tecuci, jud. Galati, conform 
Anexei nr. 2 ce face pait itegranta din prezenta hot ărâre. 

	

Art.3. Prezentaot ăiâ 	a  fî dusă  la îndeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci. 

Art.4. Prezentaiot ărâ 
l 
 fî cornunicata celor interesa ţi prin grij a Secretarul ui 

MunieipiulTeeuci l 

PREŞE1INTE DE ŞE ŢĂ , 	 SECRETAR 
PINTNT 
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ţ , 	ROMÂNIA 
• JUDEŢUL GALATI 

~ 1 	MUNICIPIUL TECUCI _ . 
 . 	 PRIMAR :.,.. 

Nr. 2184/PJ /20.01.2017 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privin~ d: A J  barea °documentatiei tehnice si a indica#oriie ►_- te ►~ ni^_o- 
economici pentru ' biectivul "Reabilitare cladire scoala DIMITRIE STUREg ! ~* 

:, 	 ,4 ~ ,• 	. 
- mo :n.ument.istaric ~, Tecuci,_

.
,-~ ud. Galati" 

Obiectivul general 
`-' infrastructurii scola ~e in n 

potentialului uman ii vede: 
-cresterii atractivita i zorie 
-dezvoltarii economjei la in 

Constructia sE afla l 
_---- - ------ ~-- 

este atestat documeritar din 
03090-scoala tip Sp ~ru Har 
Accesul in scoala sariface :d 
Corpul C 1 care fac ~i:obiect 
est, parter si etaj ari a. de .e 
Suprafata de teren ete st ~u 

- zona ocupatâ~de con 
- zona curti reereatie ,.. 

zoria terenului de' sp 
- zona verde. 

`--~ 	Corpul monument iş  
dispuse pe doua ax ; de, ş ii~ 

axul est-vest. Acest aripi 
in centrul acestuia ~fiind 1  
interioara are o fantna d 

 piatra. Accesul lâ. su 
-neprot~jate--de--inte~perii; 

 inaltime: subsol, pa~tial di 
Este construita cu pereti d. 
invelitoare din tabli ~;zincat 
continui sub ziduri• ~`si nu 
plafoane false din s~

c  
f si t 

in zona:apa-canal, ~, lectri  
incalzire cu central,i termi 
otel. 

este o constructie care la parter se desfasoara cu 4 aripi de cladire, 

;d~
ie, de la nord-sud si est-vest, incaperile siinetrice fiincl dispuse pe 
ladire dau in plan forma unui patrat cu laturilc exterioare de 
rte interioara cu rol de recreere avand laturile de 25m. Curte ~ . 

pe intersectia axelor, iar: tangent de aceasta sunt dispuse 4 banci 
~ ! se face din curtea interioara, scarile din beton fiind la exterior, 

jp 	 propusa pentru 	 regim si za ezi.- Cladirea  ro usa 	reabilitare are un 	im de g 
}i; ş~prafata aripii est spre strada, parter si 1 etaj, aripa est spre strada

j

. 

e( 
 ~ i hidere si compartimentare din caramida arsa, sarpanta din lemn, cu 

i~ 

.i: ~ . 	.. 

~~ c retele de utilitati care trebuie reabilitate. Fundatiile din piatra sunt 
şt~ evazate. Planseele peste parter si etaj sunt din grinzi de lenîn cu 

~ iala din lut cu var. Constructia este bransata la utilitatile existOi ~t~ 

gaze naturale >  retea canalizare pluviala. Cladirea are sistem de ~~ ; ~>  

~~ proprie pe gaze si instalate interioara de incalzire pe radiatoare din 

:i. 

roiectului propus se inscrie in contextul general al dezvolrari ~ 
u1 urban, intrucat proiectul contribuie la valorificarea durabila 

implicit.-a Regiunii Sud Est; 
de.localitate. 'LLrenul proprietate a Primariei Municipiului Tecuci. Localul scolii . ..._ ._ 	:. 
il 1889.. Corpul monument istoric, Clasa 'B", cod LMI:GL-II-m-B- 
;şte cladirea care face obiectul prezentei documentatii. 
:r: 1 Decembrie 1918, pe latura de est a terenului. 
~rezentei documentatii are regim de inaltime subsol partial aripa ~lc 

in patru zone 
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Scoala DIMITlIE ST 
local si national, coretiz 
olimpiade si concururi scq 

Este o instituti cu tr 
ascendenta si s-a evdentia 
, profe,sci 

instruire a elevilor stau la 1 
Pentru realizare:a obi 

rnonument istoric, Tec.uei, 
Operational Regionj1. 2014- 

In vederea e1a1orarii 
nr11903lPJl14.03.16 S 

contractului nr. 1 1 O3/P/ 
convenit ca Plata inalc ş  

.....................tret[ti1eă  

Valoarea totaa a 
STURDZA - monirieit 
2.442.880 euro (far TV 

i• 	. 
Avand in vede ace 

.. hotarare, p.riv..ind aiobare 
obectivul de investitie Re 
Tecuci, jud. Galati. 

Având în vedere ce1 
forrna propus ă . 

• 	ih •  

PZA ofera elevilor sai o educatie de calitate recunoscuta pe plan 
nrezultatele foarte bune obtinute in procesul instructiv-educativ, I 

:Ş 1 extrascolare. 
in invatamantul tecucean care a cunoscut o evolutie consu.in 

ntr-un nivel avansat al procesului educational 
,,de exceptie ale co1ectiu1ui didactic curnulate cu dorinta dc 

transformarii scolii intr-un. etalon al inaltei perforinante. 
u1ui de Reabilitare cladire scoala DIMITRIE STURDZA - 
d. Galati se va depune cerere de finantare pentru Prograrnul 

Llrnentatiei tehnice a fost atribuit Contractul de prcstari scrvcii 
ttii. ARHIDESIGN GS SRL Galati. Conforrn prevederilor 
3.2016, la art. 4 Obiectulsi pretul contractului, 1i aiin. 4., s-a 

efectua dupa ce indicatorii tehnico-econornici vor j2 aprobati de 

tivu1ui de investitii Reabilitare cladire scoala DIM1TIU 
ric, Tecuci, jud. Galati este de 11.011.020 lei (fara TVi)/ 

pecte, considerarn ca este necesara prornovarea proiectului de 
cumentatiei tehnice •si a indicatorilor tehnico-econornici pentru 

iţitare cladire scoala DIMITRIE STURDZA - nonunent isoric, 

mai sus supun spre dezbatere si aprobare proiectul de hotrar in 

: 
:, 	 • 

PRIMAR 
tă lii Constantin HURDUBAE 

ţ 	, 	. 
•, 
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ROMÂNIA• 
. •. 	, 	JUDEŢUL GALAŢI 

.• • MUNICIPIUL TECUCI 
RVICIUL FONDURI EUROPENE je 

Nr.2183!PJ/20.01.2017 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: Aprobaie : documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economic 
• pentru obctivtF 	Reabilitare cladire •scoala DIMITRIE STUR)ZA 

monument storjd. ţ cuci. i ud. Galati 

Proiectul de 	rare se incadreaza in prevederile art.36 alin.2 lit.b din Lee 
ii15/2OOl privin1Idministratia publica loQala, cu modificarile si cornp1etaiI 
ulterioare. 	 . 

Reabilitarea.. 	irii scolii DIMITRIE STURDZA reprezinta Llfl beneficiu 
important pntru unitatea locala. Solutia propusa, optima din pLInCt de vecicre 
tehnic si economi c.uprinde rnasuri de consolidare si reabilitare a cornponentelor 
structurale d 1istetkr.ecum si o imbunatatire : a comportarii structurale la actiunile 
seismice ptru 4erea scolii la norrnele si normativele rornanesti si CL ii 
vigoare, fapi ee YQ.. fi concretizat la finalul proiectului prin cresterea calitatii si 
asigurarea cadru1u respunzator desfasurarii actului educational. 
Lucrarile prhcipa1J.opuse in proiect sunt: 
1 -conso1idaiea fu 	iilor prin realizarea unei talpi continue din beton arrndl 
asigurand rgidita 	ihfastructurii, marirea •suprafetei de contact cu terenul si 
scaderea prqşiunii 	.ţ ve pe teren; 
2-injectareabu rs ij eoidia a fisurilor exis ţente in structura zidariei; 
3-uscarea ziariei; ]I 	• 

. - 4-desfacere- etapia a acoperisului pe latura• marginala pentru realizarea cen ţurii 
de beton si a consjarii capetelor de grinzi deteriorate, realizare insertii din beorl, 
tumarea ceriturii ş perioare din beton armat si refacerea locala a 
dezafectat; 	• 	• 	: • 
5-conso1idaa zicaiei portante existente cu .sarnburi larnelari sau cu plase cle 
Buzau; 	l . 
6-decopertaie si re ţii plansee; 
7-conso1idaj amfittru; 
8-in1uireai1itfisi a accesoriilor aferente (burlane, jgheaburi); 
9- consolidare intesi bolti subsol; 
1 O- refacerea insta 	i::e1ectrice, a instalatiei sanitare si a instalatiei terrnice; 
1 1- executaea rp à 	exterioare de apa rece, canalizare rnenajera si canalizare 
pluviala; 	• 

• 	12 - refacer 1b..trop 	or de protectie. 



• 

•.Va1oara totaa •obiectivului de •investitii Reabilitare c1aire sct 
DIMITRIE : $TŢJ,ZA - rnonument istorlc, Tecuci, jud. Galati 	ee ce 
11.011.020 ei (fa rà TYA)/ 2.442.880 euro (făra TVA). 

	

Avand . ve 	ţ ceste prevederi legale, consideram ca proiectul de hotarare 
privind aproarea 1J mentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici priv rnd 
obiectivul • ieaare cladire scoala DIMITRIE STURDZA - monue 

	

storic, Tecîici, j1Galati 	indeplineste conditiile de legahtatc si opoitunittc 
fapt pentru care il ş  p.inem spre dezbatere si aprobare consiliului local. 

• 	

• 	 : 

:lt 	• 
• 	 IROU FONDURI EUROPENE 

..Rodica Constantin 

ki
• 	 . 	 . 	 • 

; 	 . 

• 	
Vj Ţ TV 

• 	 , 	 . 	 . 

	

! 	

• 	 . 

• 	 • 	 ................... .- 	

, , 





PR. NR. 12.036/2016 	Reabilitare ciadire şcoala DIMITRIE STURDZA- monument istoric 
BENEHCIAR: 	U.A.T. TECUCI 
PROIECTANT: 	ŞC ARHIDESIGN GS ŞRL 	 . 

DOCUMENTATIE AVJZARE LUCRARI DE INTERVENTIE - D A L l 

1 Denumirea oÊlectvil uii de invesfitii 

Reabilitare cladire şcoala DIMITRIE STURDZA- monument istoric 

2.Ai ţ lcscmentul 

- 	Judet Galati, rnunicipiul Tecuci, str. l Decembrie 1918, nr.26, Carte Funciar ă  

104931, Nr. Cadastral 104931, CORP C1. 

Accesul se face din str. 1 Decembrie 1918, pe latura de est a terenului. 
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 5i2Q.1.:6 
PR. NR. 12.036/2016 	Reabilifare cladire şcoala DIMITRIE STURDZA- monumenf isforic 
BENEFIC!AR: 	U.A.T. TECUCI 
PROIECTANT: 	SC ARH!DESIGN GS SRL 

DOCUMENTATIE AVIZARE LUCRARI DE INTERVENTIE - D A L l 

Are ca vecinătăfi: 
- Nord: 

• Proprietate Cruceanu Ion 
• Proprietate B ă lănescu Neculai 
• Proprietate Mândrescu Gheorghe 
• Proprietate Malinceanu Dragu 
• Proprietate Gheorghiu Marin 

- Est: 

._ 	 o Strada 1 Decembrie 1918 
o Proprietate Prim ă ria Tecuci 
o 

- Sud 
o Proprietate Prim ă ria Tecuci 
o Aleea Stadion 

- Vest: 

o Stadionul municipal 
Conditii de amplasament: 
Terenul este destinat unor corpuri de clădire cu funciiune şcoală  ş i clădiri conexe. 
Zonificarea ferenului: 

Suprafata de teren structurata in patru zone: 
- 	zona ocupata de constructii; 
- 	zona curti recreatie; 
- 	zona terenului de sport; 
- 	zonaverde 

Regimul de inaltime 
Corpul C1 care face obiectui prezentei documentatii are regim de în ă ltime, subsol 
partial aripa de est, parter ş i etaj aripa de est. 
Disfanfele dintre cladirile scolii si alte cladiri 
Distanta cea mai apropiata dintre o cladire existenta si ciadirea scolii corp C1+C2, 
este distanta optima, care conduce la respectarea urmatoarelor conditii necesare: 

- nu se umbresc reciproc fata de razele soarelui; 
- nu se influenteaza reciproc din punct de vedere acustic; 
- respecta conditiile prevazute de normele de prevenire si stingerea incendiilor. 
Sunt respectate gabaritele de trecere a autospecialelor de interventie, (3,8 m 
latime si 4,2 m inaltime). 



J17/1529./2016 
PR. NR. 12.036/2016 	Reabilifare cladire şcoala DIMITRIE STURDZA- monument isforic 
BENEFJCIAR: 	U.A.T. TECUCI 
PROIECTANT: 	SC ARHIDESIGN GS SRL 

DOCUMENTATJE AVIZARE LUCRARI DE JNTERVENTIE - D A L l 

Condifii specifice zonei 
• Ciasa de importan ţă  - 111 
• Zona de hazard seismîc caracterizafa prfn ag =0.30g 

,Tc=1 .Os. 
• Zona climatic ă : 

-pentru perîoada de iarn ă  - zona (1 cu Te = - 150 C; 
-încă rcarea din vânt- conf. CR 1-1-4/2012 
qref. = 0,6 KPa, Uref. = 32 m/s; 
-pentru încă rcările date de zăpada, conf.CR-1-3-

2012, amplasamentul se situează  în zona în care intensitatea normata a înc ă rcă rii 
data de zapad ă  este de 250daN/mp. 

Sfafutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat 
Terenul se afla in proprietatea Primariei municipiului Tecuci. 

Situatia ocuparilor definitive de teren: suprafata totala, reprezentand terenuri din 
intravilan / extravilan; 

Suprafata totala a terenului: 
lncinta scolii este in suprafata totala de 1 4.820,00 mp; teren intravilan. 
POT= 19,46% 
CUT = 0,368 

Studii de teren: 

Pe amplasament s-a realizat ridicarea topografica, înfocmit de Coja Dumitru, ş i 
vizată  de OCPI, prezentata in anexa la prezenta documentaie. 
Pentru determinarea capacitatii portante a terenului de fundare s-a intocmit de 
catre ing. geolog Botezatu Dumitru care este anexat la prezenta documenta ţie 

Judetul Galati 
Judetul Galati face parte din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est (impreuna cu judetele 
Vrancea, Buzau, Braila, Constanta sî Ţu[cea}, ctîn Euroregîunea Dunarii de J.os (alaturi 
de raioanele din sudul Republicii Moldova si vestul Ucrainei) precum si din Zona 
Economica Libera Galati-Giurgiulesti-Reni. Situat la extremitatea est-centrala a 
Romaniei, la confluenta Dunarii cu raurile Siret si Prut, judetul Galatî are o suprafata 
de 4.466 km 2, ceea ce reprezinta 1,9 % din suprafata tarii. Judetul include patru 
localitati urbane (municipiile Galati si Tecuci, orasele Tg. Bujor si Beresti) si 56 comune 
cuprinzand 180 sate. Zona de confluenta intre Platoul Covurlui la nord (50% din 
suprafata judetului), campiile Tecuci si Covurlui (34%) si lunca Siretului inferior si a 



PR. NR. 12.036/2016 	Reabilitare ciadire şcoala DIMITRIE STURDZA- monumenf istoric 
BENEFIC!AR: 	U.A.T. TECUCI 
PROIECTANT: 	SC ARHIDESIGN GS SRL 

DOCUMENTATIE AVIZARE LUCRARI DE INTERVENTIE - D A l. l 

Prutului la sud (1 6%), judetul Gaiati reprezinta o structura unitara din punct de vedere 

fizico-geografic. Principalele cursuri de apa sunt Dunarea, Prutul si Siretul, principalele 

Iacuri sunt Lacul Brates (de îunca) 21 kmp sf Lacuî Taîabasca (de îunca). Aîtitudinea 

maxima este atinsa in Dealurile Falciului: 274 m.Clima - teritoriul judetului Galati 

apartine in totalitate sectorului de clima continentala (partea sudica si centrala 

insumand mai bine de 90% din suprafata, se incadreaza in tinutul de clima de 

campie, iar extremitatea nordica reprezentand 10% din teritoriu, in tinutul cu clima de 

dealuri). Jn ambele tinuturi climatice, verile sunt foarte calde si uscate, iar iernile 

geroase, marcate de viscole puternice, dar si de intreruperi frecvente provocate de 

advectiile de aer cald si umed din S si Sv care determina intervale de incalzire si de 

topire a stratului de zapada. 

La 1 iulie 2003, populatia judetului ingloba 622.936 de locuitori, ceea ce reprezinta 

2,8% din totalul populatiei Romaniei (al noualea judet al tarii), din care 309.018 

barbati si 313.918femei, 355251 locuirid în mediul urbcin si 267.685 in m•ediul rural. 

Avand 139.5 locuitori/km 2, judetul Galati ocupa locul al treilea ca densitate a 

populatiei. Capitala judetului, municipiul Galati al cincilea mare oras din Romania cu 

o populatie de 300.211 este cel mai mare port al Dunarii maritime de pe teritoriul 

Romaniei, situat la 80 de mile de Marea Neagra si la aproximativ 250 km de Bucuresti. 

f&ZoÎukî este un municipiu din judetul Galati Moldova România, cu o suprafat ă  de 
8.676 hectare (de la nord la sud 8,9 km, iar de la vest la est 7,1 km) şi o popula ţie de 

34.871 locuitori conform recens ământului din anul 2011. 

Este situat într-o zon ă  de câmpie, pe malul râului Bârlad afluent al râului Siret şi pe 

malut râului Tecucel, afluent al Bârladului. Este un ora ş  mijlociu, cu un comert în 
continuă  dezvoltare. A şezată  la o răspântie de drumuri vechi comerciale, localitatea 

s-a dezvoltat în vatra unei a şezări geto-dacice şi apoi daco-romane. Atestat înc ă  din 

1435, târgui Tecuci era un important centru de tranzit şi de schimb pentru negustorii 
din ţă rile de la nordul şi de la vestul Moldovei, ca şi pentru cei din regiunile limitrofe. 

În prezent, Tecuciul are urm ă toarele unită ti de învăţământ liceal: 

• Colegiul Na ţional Spiru Haret 
• Colegiul Na ţional Calistrat Hoga ş  
• Colegiul Na ţional de Economie Mihail Manoilescu 
• Colegiul Na ţional de Agricultură  şi Economie 

• Grupul Şcolar lndustrial Tecuci 

Componen ţa etnică  a municipiului Tecuci 

il Români (83.2%) 

10 



4J1.7t1529/2016 : 
PR. NR. 12.036/201 6 	Reabilitare cladire şcoala DIMITRJE STURDZA- monument istoric 
BENEFJCIAR: 	U.A.T. TECUCI 
PROJECTANT: 	SC ARHIDESIGN GS SRL 

DOCUMENTATIE AVIZARE LUCRARI DE INTERVENTIE - D A I. l 

Tigani (4,2%) 

Necunoscuta (12.34%) 

IAltă  etnie (0.14%) 

Componenta confesional ă  a municipiului Tecuci 

Ortodoc ş i (84.62%) 

Penticostali (2.27.) 

Necunoscută  (12.36%) 

, Altă  religie (0.81%) 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA TECUCI (U.A.T. TECUCI) 

nfgruei 	 . 
A: 	. 

Şcoala nr.1 O ,,DIMITRIE STURZATecuci 
MW  

................................. 

S.C. ARHIDESIGN GS S.R.L. 

Galati, str. Regimentul 11 Siret nr.7, Cl 6136 

Tel/fax: 0336 437582; GSM: 0724294582; 0723262296; 0766826788 

arhidesign .gs@Qmail.com  ; otfice.arhidesign94@qmaîl.com  
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PR. NR. 12.036/2016 	Reabilitare cladire şcoaia DIMITRIE STURDZA- monument isforic 
BENEFICIAR: 	U.A.T. TECUCI 
PROIECTANT: 	sC ARHIDESIGN GS SRL 

DOCUMENTATIE AVIZARE LUCRARI DE JNTERVENTIE - D A L l 

.1. Situafia exint ă  a obiectivuluî de investitii: 

1.1;Skreatehflic ă  din punct de vedere al asigură rii cerin ţelor esenţiale de calitate în 

constru.ctii. 

a SCURT ISTORIC AL SCOLII 

În anul 1886 primăria condusă  de Take Anastasiu doneză  terenul pentru construc ţia 

actualului imobil vechi, teren cu o lungîme de 75 metri la fa ţadă  si 120 metri I ăţime, 

având ca megie şi proprietate Amaliei Papadopol-Calimah •şi a lui Petru Hrinowieski. 

La 9 iulie 1887 prin licita ţie publică  se încredin ţează  construc ţia localului şcolii 

anteprenorului Henri Goldstein. În anii 1887-1889, sub supravegherea inginerilor 

Gheorghe Duca şi Udo Riban, s-a construit localul 5colii după  proiectele arhitec ţilor 

Constantin A. Bă icoianu şi Siegfried Kofsynsky.Localul scolii este atestat documentar 

dîn anul 1889 unde si-a desfasurat actfvifatea ,,Gimnazîu[ Incepand din 

anull911, localul s-a numit ,,Dimitrie Sturza pana în anul 1965. Din 1965 pana 1997 

devine ,,Scoala Nr.10 Tecuci, iar din 1997 revine la vechea denumire ,,Dimitrie 

Sfurza. Scoala Nr.10 ,,Dimitrie Sturza Tecuci tunctioneaza in 2 corpuri de cladire, cu 

clasele l-Vlll. 

Planui construcţiei de form ă  pă trată  cuprinde patru aripi ordonate simetric în jurul 

curţii interioare de 30 X 30 metri. Fa ţada cu etaj dispusă  pe aliniamentul străzii Carol 

(astăzi 1 Decembrie 1918) are o intrare principal ă  cu boltă  şi două  intră ri laterale 

protejafe cu copertin ă . 
Benzile din că rămidă  marchează  arcadele ferestrelor şi col ţurile clădirii, iar golurile 

decupate în zid ale parterului se deschid arnplu, pentru a permite lurninii s ă  pătrundă  
în să lile de clasă . Fundaţia este din piatră  de râu, fapt ce a conferit flexibilitate ş i 

rezisfenţă  seismică . 

Până  la efectuare !ucrărilor hidrotehnice din zona Ocaua lui Cuza subsolui era 

uscat, dar după  efectuarea acestor !ucr ări, apa s-a infiltrat la subsol şi igrasia a a 

cuprins pere ţ ii. 
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Construcţia cuprindea patru s ă li de cursuri, o sai ă  pentru muzică  si alta pentru desen, 

un amfifeatru pentru efectuare Iucr ărilor experimentale la stiintele fizico-chimice, 

două  să li pentru diferife colec ţii, un laborafor, o sal ă  destinată  bibliotecii, o sal ă  
pentru cancelaria profesorilor, câfe o sal ă  pentru arhivă  şi secrefarîat, cabinetul 

direcforului si o sală  de gimnastică  în apropierea localului. Împrejurul şcolil era mult 

teren cultivat cu diferife plante. 

Gimnaziul din Tecuci i-a început activitatea în 1879 cu o clas ă  de 51 de elevi la care 

predau profesorii lon Mazăre, lon Pavlov, Calisfraf Hoga ş, Vasile Zota, Justin 

Brându şanu, 1. M. Ro şcu, ş . a. 

Din foamna anului 1889, Gimnaziul îşi începea cursurile în propria cl ădire. Clădirea 

trecea drept cea mai modern ă  şi încăpă toare dintre celelalte construc ţii destinate 

adăpostirii şcolilor ora şului. 

b Norme si Lei 

Avand in vedere prevederile cuprinse in: 

- Legea nr.1O din 18 ianuarie 1995; 

- Normativ pentru proiecfctrea antiseismica - PFOO-06; 

- STAS 100/-75; 

- Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de califate a proiecfelor, a 

executiei lucrarilor si a construcfiilor, aprobat prin H.G.R. nr. 925/20 noiembrie 1995 si a 

Indrumatorului pentru aplicarea prevederilor Regulamentului, aprobat cu Ord. MLPAT 

nr.77/N/28.10.1 996; 

- Regulamentele privind conducerea si asigurarea califafii in constructii si stabilirea 

categoriei de importanta a constructiilor aprobate prin HGR 766/21 .1 1 .1997 

- Metodologia de stabilire a categoriei de importanta a construcfiilor, aprobata cu 

Ordinul MLPAT nr. 31/N/2.10.1995. 

- Legea nr.307/2006; 

- Norme generale de aparare impofriva incendiilor aprobate cu ordin nr. 1 63/07; 

- Normativ de siguran ţă  la foc a construc ţiilo, indicativ P1 18; 
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- Norrnativ de prevenire şiz stingere a inc&ndiilor pe durata• axecut ă riF lucrârilor da 
construc ţii ş i instala ţii aferente aprobat cu ordinul MLPAT nr.20/N/1 1.07.1994, 

indicativ C 300-94. 

- STAS 61 1 9/78- lnstalatii de legare Ia pamant de protectie 

- STAS 661 6/83- lnstalatii de legare la nul de protectie 

- STAS 6646/91- lluminatul artificial 

- STAS 12604-4. Protectia impotriva electrocutarilor prin atingere indirecta. lnstalatii 

electrice fixe. Prescriptii generale. 

- SR.CEI 755. Reguli generale pentru dispozitive de protectie la curent rezidual. 

- GP 052. Ghid pentru instalatii electrice cu tensiuni pana la i 000v c.c. si 1 500V c.c 

- 17-2002. Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni 

pana la 1000V c.a. si 1500V c.c. 

- PE 124. Normativ privind alimentarea cu energie electrica a consumatorilor 

industriali si similari 

- PE 118. Regulament general de manevre in instalatii electrice 

- 120-2000. Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de protectie 

impotriva trasnetelor la constructii 

- Legea 90-96. Norme generale de protectie a muncii 

- PE136/91- Normativ privind foiosirea rationala a energiei electrice Ia iluminatul 

artificial si in utilizari casnice. 

- Normativele 15 - 98; 15 / 2- 98; 113 / 02-2002; 113 /1-02; SC004-2000; GT 058 din 2003; GT 

060-2003; 127-82; 112-78; C56-2001; etc. 
- Ordinul 1 95-2005 privind protectiei mediuiui; 

- Legea 10-95 	 Legea calitatii in constructii; 

- HG 766-1997 	 Regulament privind calitatea in constructii; 

- Legea 319-2006 	Legea securitatii si sanatatii în munca; 

- P 118-99 	Norme de siguranta la foc in constructii; 

- HG 925-95 	Regulament de verificare a proiectelor si a executiei 

- Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicat ă  cu 

modifică rile ulterioare 

- Normele metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, 

aprobate cu Ordinul ministrului Culturii şi Cultelor nr.2.260/2008, cu modîficarile si 

completarile ulterioare. 

- Cerinte de calitate pentru care se verifica proiectul în conformitate cu prevederile 

din Legea 10/95, Legea 50/91 cu modificarile ulterioare, lndrumatorul privind 
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apîicarea Reguîamentuiui de v&rificar& ş i experti•zare tehnică  a proiecte1or, a 
executiei lucră rilor ş i constructiilor Partea l, Verificarea tehnica de calitate a 
proiectelor Anexa l: 

• A - rezistenta si stabilitate; 
• B - siguranta in exploatare; 
• C - securitate la incendiu 
• D - igiena, sanatatea oamenilor, protectia si retacerea mediului. 
• F - protectia la zgomot. 
• 	ls, lt, le. 

c.Descrierea constructiei 

Şcoala Gimnazial ă  Dimitrie Sfurza are mai multe corpuri de cl ădire în incintă  cu 
diferite func ţiuni. Pentru func ţiunea de şcoală  sunt destinate dou ă  corpuri de clădire 
Cl compus dintr-un corp vechi monumet istoric şi care face obiectul prezentei 
documenta ţ ii ş i un corp nou, construit dup ă  anul 1989 (nu face obiectul prezentei 
documenta ţ ii) 

C îpu1 ni r iL ment i t ii este clădir&c . biectul pre ntei docurr ritatii 
EI 	k Jre rnor i n ent isoric Clasa E. lcod LtAI -L- -m- B- Q3090-cxiaJa 
iip$piru Hareţ. 	 :. Ş  . 	: 	•: 

Anul de terminare a construc ţiei, conform înscrierilor ş i a plăcii montate pe fa ţada 
principală  est , este 1889. 

NR, 2, JEUL: 

Isé 
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Corpul monument istoric este o constructie care la parter se desf ăşoară  cu 4 aripri de 
clădîre, dispuse pe două  axe de simetrie, de la nord- sud ş i est- vest, încăperile 
simetrice fiind dispuse pe axul est-vest. Aceste aripi de cl ădire dau în plan, torma unui 
pă trat cu laturile exterioare de 48 m, în centrul acestuia fiind o curte interioar ă  cu rol 
de recreere având laturile de 28m. Curtea interioar ă  are o tântân ă  de piatră  pe 
intersec ţ ia axelor, iar tangent de aceasta sunt dispuse pe axele de 45% 4 bănci din 
piatră . 
Accesul la subsol se face din curtea interioară , scă rile din beton fiind la exterior, 
neprotejate de intemperii, ploi ş i zăpezi. 
Accesul la etaj aripa de est, se face prin intermediul a doua sc ă ri din lemn dispuse 
una nord ş i cealaltă  la sud aripa de est. 
Clădirea propusă  pentru reabilitare are un regim de în ă ltime: subsol, partial din 
suprcifci ţa aripii est spre strad ă , parter ş i 1 etaj, aripa est spre stradă , este construită  
cu pere ţ i de închidere ş i compartimentare din că rămidă  arsă , şarpantă  din lemn, cu 
învelitoare din tablă  zincată , cu re ţele de utilită ti publice care trebuie reabilitate. 
Fundatiile din piatră  sunt continui sub ziduri si nu sunt evazate. Planseele peste parter 
si etaj sunt din grinzi de lemn cu plafoane talse din stuf ş i tencuială  din lut cu var. 
Ţinând cont că  această  ciădire este monument istoric, ea tiind pe lista de 
patrimoniu, s-au analizat 3 scenarii, selec ţia variantei optime a tost justificată  pe 
criteriul siguran ţei construc ţiei ş i a ocupan ţiior ei, şi este întocmită  în conformitate cu 
prevederile din Normativul privind proiectarea, executarea ş i între ţinerea 
constructiilor pentru scoli si licee indicativ NPOlO-97, Normele educationale 
republicane pentru realizarea investitiilor cu scop educational (N.E.R.R.l.S.E.), 
elaborat de Ministerul Educatiei si Cercetarii ş i Normele metodologice de clasare si 
inventariere a monumentelor istorice, aprobate cu Ordinul ministrului Culturii ş i 
Cultelor nr.2.26012008, cu moditicarile si completarile ulterioare. 
Amenajarea unui adapost pentru protec ţia civilă  în cadrul construc ţiei nu este 
posibila, cladirea fiind monument istoric. 

Construc ţia este branşata a utilităţ ie exîstente în zona: apa canaî, electricitate, 
gaze naturale, re ţea canalizare pluvial ă . Clădirea are sistem deîncă lzire cu central ă  
termică  proprie pe gaze ş i instala ţie interioară  deîncă lzire pe radiatoare din o ţel. 
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d Regimul iuridic 

o Terenul se află în intravilan, UTR1 

o lmobjlulul este proprietate privată  

o lmobilulul se afla în zonă  de utîlitate publică  

o lmobilul este pe [ista monumentelor istorice, clasa B 

f. Caracteristiciie principale ale construc ier in cadrul obiectivului de investitii 

Corp monument istoric: 

- Aria construita total ă 	 A.t. =1 .580,00 mp 

- Aria desfasurata construita total ă 	 Ad.c.t = 1 .990,00 mp 

- Aria util ă  totală 	 A.t. =1 .577,90 mp 

- Regim de inaltime: subsol partial aripa est+P+1 E aripa est 

- H minim strea ş ină 	 +3,79 

- Hmaxim 	 =+12,27 

g FunCtlunl ş i arii deterrninate prin măsurători 

Nr. 
crt. 

Denumlre 

_____________________ 

Arie utila 
/functiune 
(mp)  

Capacitate lndice 
(mp/elev) 

Parler, Ac= 1 580,OOmp, 
280,OOmp  

1 Clasa 1 65,14 30 2,17 

2. Clasa 2 65,14 30 2,17 

3 CIasa3 65,14 30 •2,17 

4 Clasa 4 65,14 30 2,17 

5. Clasa 5 65,14 1 	30 2,17 
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6. CIasa6 65,14 30 2,17 

7. Clasa 7 65,14 30 2,17 

8. Clasa 8 42,43 28 1,53 

9. Laboratorfizică  65,14 30 2,17 

10. Anexă  laborator 21,27  

1 	1. Hol ş i casa scă rii 1 12,72  

12. Secretariat 14,70  
13. Director 1•8,63  
14. Hol acces principal 14,49  
15. HoI aripă  est 62,86  
16. Bibliotecă  35,40  
17. Hol/ casa scă rii 2 28,64  
18. HoI aripă  sud 76,61  
19. Lapte-corn 13,74  
20. Hol 1 aripă  vest 17,30  
21. Foyer 87,80  
22. Hol 2 aripă  vest 17,30  
23. Amfiteatru 84,76  
24. Hol 1 amfiteatru 10,19  
25. Hol 2 amfiteatru 10,93  
26. Sas grupuri sanitare 6,24  
27. Cabinet 65,85  
28. Centrala termic ă  43,54  
29. Anexă  aripa de nord 14,59  

arie utila parter.  1 280,00  
Etaj 1 aripa de est, 
Ac=280,OOmp,Au=1 95,1 Omp  
Contabilitate 15,09  

2. Camera hă rţilor 35,80  
3 Cabinet logopedie 22,63  
4 SaIă  a şteptare cabinet logop. 12,49  
5. • Casa scării 1 19,38  
6. Casa scă rii 2 21,93  
7. Hol 31,04  
8. Depozitare 1 . 	 3,45  

9. Spa ţiu anexă  9,00  
18 
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10. Spaţiu accesîn pod 4,52  

1 1. Balcon 2,87  

12. Depozitare 2 12,76  

13. Ho12 15,08  

Totai arie utilă  etaj _____ 20600  

Subsol aripa est, Ac=130,OOmp 

Au=91 ,9Omp  

Camera 1 21,07  

2. Camera 2 5,63  

3. Camera 3 4,41  

4 Camera4 14,70  

5. Camera5 18,50  

6. Camera 6 29,55  

Total arie utlla subsol 

Total arie utila 

a.Mă surători, Releveu 

Subsolul a tost analizat ş i s-a putut realiza releveul prin m ăsură tori ş i pOze. 

Parterul,etajul 1 şi podul, au tost măsurate cu telemetrul cu laser, si s-au făcut poze. 

Pe baza măsurătorilor s-a întocmit un releveu pentru c ă  nu s-au găsit documente 

reteritoare la planurile cl ădirii. 

Prin m ă ur : ori .şipozeie tacuîe s-au constaîaî urrna •rele: 	• 	 • 	:• 

• Să Iile de clasă  sunt distinct amplasate pe laturile de la nord ş i sud, având câte 

4 să li pe fiecare latură . 

• lntre aceste dou ă  laturi se desfăsoară  central o curte interioară . 

• Latura de est este destinat ă  birourilor, ş i a unei biblioteci. 

• Latura de vest este destinat ă  functiunilor  de recreere, având central un 

amfiteatru ş i un foayer din care se face accesul spre curtea interioară . 
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Amfiteotrul ş i foayerul au ină l ţirni g&neroase, caracteristice ace-stof functiun. 

. Tot pe latura de vest au fost amplasate dou ă  să li, din care, în prezent, o sal ă  a 

fost modificată  în spa ţiul destinat centralei termice ce are accesul din exterior, 

ob.tinut prin demolarea unui parapet de fereastra existent ş i închiderea golului 

de uşă  din interior. 

• Curtea interioară  a fost destinată  recreerii. Accesul în această  zonă  se face 

de pe toate laturile interioare ale cl ădirii, din holurile perimetrale. 

. Accesul la etaj se face cu ajutorul a două  scă ri din lemn, o scară  amplasată  la 

nord ş i una la sud. 

• Etajul este destinat unor activit ăţ i conexe şi are urmă toarele func ţiuni: 

- Cabinet logopedie 

- Sala hă rţ ilor 

- Birou contabilitate 

- Acces în pod şî camere conexe 

Structura de rezisten ţă  este tip zidă rie portantă  din că rămizi pline arse de 45cm 

grosime, pe funda ţ ii de piatră . 

Plan şeele au prevăzute grinzi din lemn cu plafoane din tencuial ă  pe împletitură  din 

stuf, montate pe dulapi de Iemn. 

Acoperişul este tip şarpantă  din Iemri cuînvelitoare din tablă  zincată . 

Finisgje interioare:. 	• 

• pardoseli: 

o duşumea de lemn în să lile de clasă  

o parcheF Iemri încăperile din eta 

o mozaic hoiuri 

pereti 

Tencuieli driscuite la pere ţ i 

Zugraveli lavabile, lambriu PVCÎn holuri 

plafoane: 

o plafoane false executate cu împletitură  din stuf cu tencuieli de var 
20 



17/1529/2016 

PR. NR. 12.036/2016 	Reabiiifare cladire şcoala DJMITRIE STURDZA- monumenf istoric 
BENEFIC!AR: 	U.A.T. TECUCI 
PROIECTANT: 	SC ARHIDESIGN GS SRL 

DOCUMENTATIE AVIZARE LRARI DE INTERVENTIE - D A UC 	L l 

o ancadramente ş i profile de ornament la plafonaleîe din foyer parter ş i 

plafoanele din etaj la casa scarilor 

Zugraveli lavabile pe tencuială . 

Finisaie exerioare 

La exterior, s-a practicat zugraveli ş i tencuili peste cele originale. 

Pe toate fa ţadele sun practicate asize că rămidă  aparentă , iar tamplă ria are 

prevăzut ancadramente din cărămidă  aparentă . 

Tâmplă ria este din lemn vopsit,si Pvc alb. 

SubsoluJ clăciirii este amplasat la aripa de est,la nord fat ă  de axul de simetrie est-

vest. 
Accesuiîn subsoi este prev ăzut printr-o scară  exterioară  ampiasată în curtea 

interioară , dar acest acces a fost astupat cu p ământ. 
Pentru accesul în susol s-a folosit chepengul existent sub scara din holul/casa sc ă rii 1. 

La evaluarea vizuală  s-a constatat că  subsolul este inundat de apa de infiltra ţie 

depistată  şiîn studiul geotehnicîntocmit de ing. Botezatu N., ap ă  ce se află  la 

adâncimea de 1 ,50m. 
Pentru a putea fi vizitabil, s-a scos apa din subsol cu ajutorul unei pompe, dar a doua 
zi, dupa 1 2-1 4 ore apa a inundat la aceea şi cotă  subsolul, adâncimea apei fiind 70-

80cm. 
La vizitarea subsolului s-a constatat că  pardoseala are forme neregulate datorit ă  
pământului aruncat pentru închiderea acestui spa ţiu. Pere ţii sunt executa ţi din zidă rie 

cle cărămidă  arsă , ictr platonul este pe boiţî cte cărămidă. Pe aceşti pereţî şi piafoane 
au fost aplicate tencuieli care sunt deteriorate în prezent. Nu s-au constatat fisuri în 
pereţi şi platoane. 
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Spa ţiile vizitate în subsol sunt inundate de apa de infiltratie, sunt gunoaie depozitate, 
pămârit arurîcat pentru astuparect acestor spa ţ i. 
Pentru că  subsolul a avut,în ultimii 10 ani, probeme de infiltratii, acestea au afectat ş i 
peretii din parter din aripa de est, funda ţiile acesteia, dar şi fundatiile învecinate ale 
aripilor din nord ş i sud. 
Din relată rile directorului şcolii, prof. Raluca Gabor, în ultimul an, 2015, s-au constat 
mari pierderi de apă  din reteaua  de apă  potabilă  care era bran şat corpul C1, acest 
tapt ilustrându-se în tacturile de plată  ce, în ultimele 6 luni au crescut de 20 de ori. 
Este posibil ca aceste pierderi, împreun ă  cu apele meteorice ş i existen ţa unui strat de 
lut nedrenantîn solul incintei, să  tavorizeze apari ţia unui strat de apă  de infiltra ţie 
găsit ş i în forajele ş i studiul geotehnic întocmit de ing. Botezatu Nicolae. Din relat ă rile 
oficialilor primă riei Tecuci, s-au executat lucră ri hidrologice în zonă , iar acest fapt a 
influentat sistemul de drenaj natural a apelor meteorice de infiltratie. 

La faţodele est ş i vest sunt practicate goluri de ventilatie cte 50x25cm. 
Deş i nu s-au găsit scrieri sau planurile originale, dup ă  forma golurilor de ventila ţie, cu 
un parapet înclinat spre interiorul înc ăperilor, după  accesul care este dat din 
exteriorul clădirii, din curtea interioară , fă ră  a proteja scara de acces de intemperii, 
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se presupune c ă  acest subsol a avut un rol de depozitare lemne, care se 

introduceau în subsol prin goiurile de ventila ţie pe planul înclinat al parapetului ş i, 

posibil, spa ţii de depozitare alimente. 

Goluri de vetila ţie cu parapetînc!inat 

În prezent, subsoluî nu poate fi practicabiî. 
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PARTER 

La evaluarea vîzual ă  s-au constat modifîcă ri de compartimentare fa ţă  de proiectul 

ini ţial: 
o Aripa de nord, spa ţiul anexă  ce seînvecinează  cu corpul nou 

• S-a închis golul u şii de acces din hol 
• Fereastra din fa ţada nord a fost transformat ă  în goi de uşă  prin 

demolarea parapetului 
• Nişa rezultată  între corpul monument istoric şi cel nou a fost închisă  cu 

zidă rie BCA, s-a modificat învelitoarea corpului monument istoric pentru 
acoperirea spa ţ iului rezuitat: 

24 



J1 7/1 529/20] 6 

PR. NR. 12.036/201 6 	Reabilitare cladire şcoaJa DIMITRIE STIJRDZA- monument istoric 
BENEFICIAR: 	U.A.T. TECUCI 
PROIECTANT: 	SC ARHIDESIGN GS SRL 

M. DOCUMENTATJE AVIZARE LUCRARI DE INTERVENTIE - D A L l 

Faiadă  centrala termic ă : accesul s-a practîcat într-un gol de fereastr ă  existent 
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Ornament plafon fals foyer 
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o Foayeru situat în aripo de vest, pe axul est-vest 
• Este executat un spa ţiu anexă  între arcadeie de sus ţinere, cu zidă rie de 

că rămidă  arsă  de 12,5cm grosime ş i oînă l ţ ime de 2,80m. Acest spa ţiu nu 
era prevăzut în proiectul îni ţ ial. 

• Pardoseala foayer-ului este din mozaic, este original ă , are un simboi 
imprimat în pardoseală . Plafonul are ornamente de ipsos care sunt în 
bună  stare 

Plafon toayer 	 pardoseală  mozaic Foayer 

• Peste intrarea în amfiteatru este cabina de proiectie,  spatiu prevăzut din 
proiectul initial, dar nu are o scar ă  de acces. 
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o Amfiteatrul este situat în aripa de vest, pe axul de simetrie est-vest, învecinat cu 
foayer-ul. Accesul se face pe dou ă  u şi din foayer. 

acces în Amfîteatru 
. Holul la nord care flanchează  spa ţiul amfiteatrului este închis cu un 

perete de zidă rie realizat prin anii 90, limitând astfel accesul în cabinetul 

existent Ia vest. 

. Peretele de nord al amfiteatrului avea prev ăzută  o uşă  de evacuare, 

identică  cu cea din peretele de la sud al amfiteatrului. Acest gol de u şă  

a fostînchis cu zid ă rie de că rămidă  

. Holul din sud care fianchează  amtiteatrul are modificat un gol de 

fereastră  care a tost închis cu zidă rie de că rămidă  

ETAJ 

Etaju[ este situat doar [a aripa de est, aripa de la strada t Decembrte 1918. 

Modifică rile de compartimentare constatate: 

. HoluI care leag ă  cele două  case de scă ri a fost compartimentat cu pere ţi dîn 

PFL 

. Balconul din curtea interioară  a fost închis cu plăci de PFL 

. Cabinetul de logopedie a fost compartimentat cu un perete u şor din plăci de 

gipscarton 

. Arcada din casa scă rii 2 a fost obturat cu pl ăci PFL 
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Arcada închisă  cu piă cî PFL 

Balcon curte interioară  închis cu plăci PFL vopsite 
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STADWL FIZIC AL F1NISAJELOR EXTERIOARE 

La evaluarea vizual ă  şimăsurare s-a constatat stadiul fizic real aI tinisajelor de ta ţădă . 

Peste tencuiala exterioară  s-au aplicat în timp, mai multe straturi. Din fotografiile 

timpului, se poate observa că  tencuiala în câmp avea culoarea alb. La fel erau 

finisati ş i stâlpii de sus ţ inere a împrejmuirii de la strad ă . 

Surit executote placaje din cărămidă  aporerită  pe col ţurii& peretil•or &xteriori, 

ancadramente ferestre ş i u şa principală  de acces din aripa de est de la strad ă . S-au 

prevăzut nişte brâuri din că rămidă  aparentă  arsă  care delimitează  parterul de etaj. 

În prezent, starea placajelor este mediocr ă . Piacajele de la parter, la pere ţii din 

încintă  sunt deteriorate, pe alocuri sunt c ăzute şi în locul lor s-a vopsit cu culoarea 
că rămizie. Restul placajelor sunt vopsite cu vospsea de ulei, care, în timp, s-a scorojit 
şi pe alocuri lipse şte. 
Invelitoarea este, a şa cum se vede din fotografii, era din tablă  fă l ţuită . 

În prezent, clădirea areînvelitoare din tabi ă  zincată . 
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Placaje lipsă  că rămida este deteriorată  
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Tâmplă ria din lemn este deteriorat ă , dar, la examinarea vizual ă  se presupune că  este 
cea originală . 
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Poarta de acces este în bun ă  stare 

Glafurile de la ferestre sunt din mozaic, dar au fost acoperite cu tabi ă  vopsită . 

Balconul de peste accesul principal de la strad ă  are o structură  din lemn care este 
deterîoarată . Balustrada metalică  este cea original ă  şî este în stare bună . 

Balconul de la est la strada 1 Decembrie 1 91 8 

31 



1 7/1 529/201 6 
PR. NR. 12.036/2016 	Reabiliare cladire şcoala DIMITRIE STURDZA- monument istoric 
BENEFICIAR: 	U.A.T. TECUCI 
PROIECTANT: 	sC ARHIDESIGN GS SRL 

DOCUMENTATIE AVIZARE LUCRARI DE INTERVENTIE - D A L J.  

Baiconul de la aripa de est djn curtea interioară  se află  într-o stare mai bun ă , stâlpii 
de sustinere  din lemn pentru acoperiş  fiind în stare bun ă . 

Peretele din curtea interioată  a aripii de vest este supraîn ă ltat datorită  înă ltimii foyer-
ului 51 o amfiteotruFu. Acest perete are placajul din patr ă  într-o stare bună  char 
dacă  a fost vopsit. 
Lemnă ria aparentă  care sustine strea ş ina este în stare bună , iar ornamentele sunt ş i 
eleîn stare bună . 
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DOCUMENTATIE AVIZARE LUCRARI DE INTERVENTIE - D A L l 

detaliu strea ş ină  perete vest curte interioară  

 

Curte interioară- perete est 
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STADIUL FIZIC AL FINISAJELOR INTERIOARE 
Pardoselile din hoiuri sunt cele originale din mozaic cu agregate din marmur ă , în să li 

de de clasă  este du şumea de lemn, holul de la etaj are pardoseal ă  din du şmea de 

lem n. 

Pardoseli din mozaic cu agregate din marmură- hol, foyer 

La încăperile de la etaj s-a intervenit în timp, schimbându-se du şumeaua cu parchet 

din lemn. Starea pardoselilor din mozaic este precar ă , s-au constatat fisuri de tasare 

pe holurile de circulaie. 

Plafoanele sunt cele originale din împletitură  de stuf cu tencuial ă  de var. Starea lor 

este mediocră  spre rea. Ornamentele din ipsos din foayer şi casa scă rilor sunt în stare 

bună . 
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w 
Plafon ş i ornamente foyer 	 plafon etaj 1 casa sc ă rii 2 

Scările de acces la etaj au structura şi treptele din lemn. Nu sunt degradate spre 
pericol de stabilitate, dar sunt uzate moral. Balustrada este cea original ă  şi se poate 
recondi ţiona. 
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Balustradă  scară  casa scă rii 2 
	

Balustrad ă  casa scă rii 1 

Tencuîlelile la pere ţi sunt groase, aplîcate în maî muite straturi de-a lungul timpului. 

LJşiIe au fosl schîrnbate la birauriîe din parter ctripa de est, fiind u ş i din Pvc, restul de 

u şî fiind din Iemn, şi se presupune că  sunt cele originale. Sunt destul de uzate ş i 

deteriorate. 

Trotuarul de protec ţie din jurui clădirii este deteriorat, în unele zone lipsind în 

totalitate. 
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CONCLUZII LA STADIUL FIZIC AL CLADIRII PRIVIND CERINTELE DE CALITATE 
Cerintele de calitate, în conformitate cu prevederile din Legea 10/95, Legea 50/91 
cu modîficarile ulterioare, lndrumatorul privind aplicarea Regulamentului de 
verificare şi expertizare tehnică  a proiectelor, a execu ţiei lucră rilor şi constructiilor 
Partea l, Verificarea tehnica de calitate a proiectelor Anexa l, sunt: 

• A - rezistenta si stabilitate; 
• B - sîguranta in exploatare; 
• C - securitate la incendiu 

•• 	 • D - igiena, sanatatea oamenilor, protectia si retacerea mediului. 
• F - protectia la zgomot. 
• 	ls, lt, le. 

Cerinfa ,,A- rezistenfă  ş i sfabilitate 
Prin evaluarea calitativă  se pune în eviden ţă  felul în care cladirea prezint ă  o 
conforrnare structurala adecvată, rnăsuraîn. care deficien ţele constatate atect&ază  
structura de rezistenţă . Tot în cadrul evalu ă rii calitative s-a urm ă rit modalitatea în 
care încă rcă rile structurii sunt transmise prin infrastructur ă  la terenul cte funda ţie. 
Analiza efectuată  de expert prof.dr.ing. Ana Maria Gr ămescu, a pus în vedere faptul 
că  măsurile de interven ţie efectuateîn decursul timpului nu au fost m ăsuri care să  
afecteze sistemul structural, ci m ăsuri protective pentru structur ă , de refacere a 
finisajelor interioare ş i exterioare. 
În ceea ce prive şte condi ţia redundantă , expertul apreciază  că  la stadiul prezentei 
atingeri a efortului capabil în montan ţii structurii de rezistentă  nu conduce la 
pierderea stabilită tii structurii, chiar şi un poten ţial cutremur se apreciază  că  nu 
poate conduce la transformarea montan ţ ilor din zidă rie la mecanisme de plastifiere 
şi cedă ri. 
Constructia şcolii nu prezintă  neregularităţ i pe vertical ă , discontinuităţ iîn distributia 
rigidităţ ilor,neregularităti în plan. 
În ceea ce prive ş te infrastructura cl ădirii se pot face urm ă toarele preciză ri: funda ţia 
este realizată  din zidă rie de piatră  fasonată  cu adâncimea de 60cm sub care există  
conform sondajului descris în studiul geotehnic un pat de 90cm grosime pietri ş , 
balast, nisip cu mortar de var. 
La data întocmirii expertizei de prof.dr.ing.Ana Maria Gr ămescu, rigiditatea fundatiei 
este puternic alterată  de umiditatea terenului provenit ă  din conductele purtă toare 
de apă , atât stradale c ă t şi din incinta şcolii. Pierderile de ap ă  stradale se observă  cu 
precădere în acumulă rile existente- identificate la data inspec ţiei în subsolul 
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DOCUMENTATIE AVIZARE LUCRARI DE INTERVENT1  

constructiei.- prezenta apei o perioad ă  apfeciabită  de timpa favorizat apari ţ ia 
umidită tii în zidă rie, a tasă rilor terenului de tundare, a apari ţ iei deprecierilor la bol ţile 
din zidă rie unde că rămida are aspect friabil. 
În evaluarea sistemului de funda ţii actual a capacităţ ii acestora, expertul tehnic a 
verificat conditjjle de alcă tuire a fundatiilorîn conformitate cu normativul 
NP1 12-2004. 
Consfruc ţia analizafă  prezintă  următoarele degradă ri: 

• Pere ţ ii perimetrali prezintă  fisuri vertîcale din tasarea terenului de fundare 
• Pere ţii prezintă  la partea inferîoară  zidă rie umed ă  
• Şarpanta prezintă  efecte ale infilstra ţiilor de apă  
• În subsol, unele arcade sunt tisurate, chiar dislocate în zona na şterilor 

Bol ţile din subsol prezintă  aspect friabil generat de umiditatea puternic ă  ş i 
continuă  pe o perioadă  apreciabilă  

. Soclurile sunt degradate cu precădere datorită  umidităţ ii 
EVALUAREA CALITATIVA DETALIATA: 

1. Calitatea sisternului structural= 7 
2. Calitatea zidă riei= 8 
3. Tipul plan5eului=8 
4. Contiguratiaîn plan a construc ţ iei=10 
5. Configura ţiaîn elevatie=1O 
6. Distan ţa între pere ţ i=8 
7. Elemente care generează  împingeri (existen ţa arcelor ş i a bol ţilor)=1 O 
8. Natura terenului de fundare=7 
9. lnterac ţiuni cu posibile clădiri adiacente -O 
10.Elemente nestructurale -O 

Cerinta 5,B- siguranta in exploatare 

Cerinta de siguranta in exploatare se retera la protectia utilizatorilor constructiei 
impotriva riscului de accidentare in timpul utilizarii in spatiul interior si cel apropiat 
cladirii. 
Prin măsură torite făcute s-au constat urm ă toarete: 

a. Scă rile de acces pentru etaj sunt din lemn, ş i, deş i nu sunt deteriorate major, se 
impune reabilitarea lor pentru siguran ţa persoanelor care vor uza de acestea, 
conform Normativelor CE 1-95 si NPO1O-97, NP 021/1997, NP 068-02 /2002, 
aprobat cu Ordin nr.1576/2002, privind siguranta in exploatare ş i STAS 2965 
privind dimensionarea scarilor si treptelor, corelarea naturii pardoselilor cu 
specificul functional. 
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60% normele În vigoare 
c. Pardoselile sunt deterioarate şi nu mai pot asigura circua ţia pedestră  la 

cerin ţele legale pentru c ă  nu îndeplinesc cerinte de planeitate, antiderapante 

în spatii  umede şi holuri. Pardoselile din lemn sunt deteriorate, şi-au pierdut 

d. Clădirea nu are prevăzut sistem de siguran ţă  cu privire la intruziuni şi efractii. 

Siguranta cu privire la instalatii 
Siguranta cu privire la instalatii presupune ca acestea, în exploatare, s ă  func ţioneze 

astfel incat utilizatorii sa tie protejati fata de riscurile de accidentare provocate fie din 

manevrarea gresita, fie din functionarea defectuoasa a acestora. 

Protectia irnpotrva riscului de electrocutare: instala ţia electric ă  este uzată  rnoral, ş i, 
chiar dacă  este întretinută, este un real pericol pentru ocupan ţii clădirii. 

CERINTA ,.0 SIGURANTA LA FOC 
privind respectarea reglementarilor tehnice specifice potrivit carora constructiile 

trebuiesc proiectate, realizate si exploatate astfel ca, irt caz de incendiu, sa se 

asigure evitarea pierderilor de vieti omenesti si de bunuri materiale. 

Deoarece clădirea este monument isloric, conform Iegii, nu sunt prev ăzute măsuri 

suplimentare de stingere a incendiilor: hidranti interiori si exteriori, sprinkere. 

Lemnăria aparentă  a podului ( şarpantă ) nu este ignifugată . 

Că i de evacuare în caz de încendiu: 

- Axul central: aripa de est- 3 u şi duble 

- La vest, aripa de sud, o u şă  
- Doua căi de evacuare la holurile din nord şi sud amfiteatru 

- Corpul monument istoric şi cel alipit, nou prevăzut, au un gol de leg ă tură  a vestîn 

aripa de nord a corpului vechi 

- lungimea caii de evacuare corespunde normelorimpuse de P118/2015 

CERINTA 	IGIENA 5! SANATATEA OAMENILOR 
prin care se are in vedere respectarea masurilor prevazute in legislatia si normativele 

de specialitate prin care o constructie sa nu constituie o ameninlare pentru igiena si 

sanatatea ocupantilor, a vecinatatilor si a mediului. 
Să lile cie clasă  asigură  iluminatul şi ventila ţia naturală  conform normelorîn vigoare. Se 

asigură  însorirea corectă  a spa ţiilor interioare. 
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Subsolui tiind inundat în permanen ţă , umiditatea existentă  este un factor proprice 
dezvoltă rii unor boli specfice pentru to ţi ocupan ţii clădirH. 

Suprafata vitrata este in raport % fata de aria utila a incaperii, iar ochiurile sunt 

mobile pentru a asigura ventilatia naturala 

Ocupan ţii clădiriî nu beneficiază  de grupuri sanitare, ei folosind grupurile sanitare 

existente în corpul nou de cl ădire aiipit, dar care nu satisface necesarul conform 

normelor sanitare în vigoare, din acest motiv nu sunt respectate normele referitoare 

ia protectia si igiena muncii din NDPM ed.1996, Ordinul ministruiui sanatatii 

nr.331 /1 999 pentru aprobarea Normelor de avizare sanitara a proiectelor, 

obiectivelor si de autorizare sanitara a obiectivelor cu impact asupra sanatatii 

publice. 

Criteriile de performanta in cazul acestei cerinte se refera la: 

lgiena mediului interior 

Spa ţîile existente benefiază  de iluminat şi ventila ţie naturală , dar pardoseiile din lemn 

prezinda degradă ri morale şi fizice, cu puternic potential de acumulare de praf. 

lgiena apei 

Construc ţia este bran şată  la re ţeaua de apă  şi canalizare orăşenească . 

• lgiena evacuarii reziduurilor solide: europubele 

• lgiena finisajeior: zugrăveli iavabile la pere ţ i şi tavane, lambriu profile PVC la 

hol uri 

Asigurarea unei igiene higrotermice minime acceptabile presupune asigurarea unei 

ambiante termice interioare corespunzatoare atat iarna cat si vara, in functie de 

destinatia spatiului si activitatea desfasurata. Astfel, pe timp friguros spa ţiile sunt 

încă lzite cu ajutorul unei centrale termice care are dou ă  cazane pe gaze şi care 

deservesc ambeie corpuri de şcoală . Calcuiui eronat al instala ţiei deîncălre face 

cci spa ţiile corpului de clădire monument istoric s ă  nu fie încă lzite la parametrii 

necesari conform normeior. 

lgiena aerului 

Cerinta privind igiena aerului implica asigurarea in spatii a parametrilor de calitate 
care sa ru periciteze saratatect uti1izatoriof priri ageriti poua....purtati de aer 

(germeni patogeni, particule in suspensie, mirosuri dezagreabiie, emanatii nocive, 

contaminanti radioactivi, etc.)Pardoselile din iemn, plafoaneie pe alocuri fisurate 

sunt producă tori de praf. 

Asigurarea ventilarii aerului 

Spa ţîile sunt ventilate natural. 
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lgiena fintsajelor 
Cerinta privind igiena tinisajelor consta in asigurarea calitatii suprefetelor interioare a 

elementelor de detimitare a spatiilor astfel incat sa nu fie perictitata sanatatea 
utilizatorilor. 

Materialele de finîsaj trebuie sa aiba urmatoarele calitati 

. Lavabile- zugrăveli lavabile la pere ţ i şi tavane 

. Rezistente la dezinfectanti 

• sa nu retina prafui- pardoselile din lemn şi plafoanele re ţin praful 

• sa nu permita dezvoltarea de organisme parazite (gandaci, acarieni, 

mucegaiuri)- pardoselile din lemn şi plafoanele pot permite dezvoltarea 

acestora; pere ţii din parter aripa de est prezint ă  urme vizibile de mucegai ş i 

umezeală  transmise de umzeala din subsol. 

sa prezinte calitati estetice 
lgiena vizuala 
Cerinta privind igiena vizuala consta in asigurarea calitatii iluminatului natural si 

artificial astfel incat utilizatorii sa-si poata desfasura activitatea in siguranta. La acest 

aspect, cerin ţele suntîndeplinite 

Asigurarea iluminafului natural 
a)iluminatul natural se asigura prin suprafete de ferestre si orientare si se exprima prin 

raportul arie fereastra arie pardoseala - suntîndeplinite acest cerinte 

lgiena evcicuarii reziduurilor lichide 
Cerinta privind igiena evacuarii rezîduurilor lichide implica organizarea unui sistem de 

eliminare a acestora fara a prezenta pericol de contaminare a oamenilor sau a 

medlulUl. 

• apele uzate menajere obisnuite (de la grupurile sanitare si de la toti recipientii 

interiori a caror ape uzate sunt considerate conventional curate.). Evacuarea 

acestor ape se face la instalatia de canalizare menajera existenta a ora şului. 

Asigurarea evitarii poivarii solului, subsolului sau a aerului 
a)conditii de rezolvare a evacuarii 

• apele uzate se evacueaza prin reteaua de canalizare existenta a cladirii 
• b}asigurarea corctitiiîor de catitate c ţ  apelor uzate. 

Apele uzate ce sunt colectate in retelele de incinta trebuie sa indeplineasca 

conditiile prevazute in normativul C90. La strada 1 Decembrie, re ţeaua de canalizare 

este defectă . 

b)Evitarea emisiei de mirosuri dezagreabile 
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Cerinta E -IZOLAREA TERMICA, HJDROFUGA SJ ECONOMJA DE ENERGIE 
Cerinta prMnd izo[area termica, hidrofuga si economîa de energfe presupune o 

conformare generala si de detaliu a constructiei astfel incat pierderile energetice sa 

fie minime iar consumurile de energie in vederea obtinerii unui confort minim 

admisibil sa fîe cat rnai [irnitate. 

Ţinând cont că  nu se pot aplica toate prevederile din OG 29/2000 aprobata cu 

Legea 325/2002 privind reabilitarea termica a fondului construit si stimularea 

economisirii energiei termice, Normativele tehnice C 107/1,2,3,4-1997, NP 021/1977, 

NP 021 /1 977 deoarece ci ădirea este monument istoric, ci ădirea nu a suferit 

transform ări în acest sens. 

În ceea ce prive ş te protec ţ ia  hidrofugă , construc ţia nu corespunde normelor in 

vigoare. Subsolul nu este protejat, ca urmare, este inundat permanent, funda ţiile fiind 

şi ele în permanentă  în apă . 

Pere ţii parterului aripei din est nu sunt proteja ţi hidrostatic, ca urmare, sunt muceg ă i ţ i 

şi plini de igrasie şi umezeală . 
Trotareie de protec ţie de pe conturul ciădirii sunt deteriorate, pe alocuri lipsesc, şi nu 

corespund normeleorîn vigoare, acest tapt permi ţând intiltrarea apelor meterorice la 

tunda ţ ii ş i subsol. 

Acoperi şul nu este hidroizolat, ceea ce permite apelor meteorice s ă  se infiltreze în 

pod, contribuind la deteriorarea elementelor de şarpantă . 

CERI NTA F - PROTECTIA JMPOTR1VAZGOMOTU LUl -..:.... 	....  
Protectia impotriva zgomotului presupune conformarea spatiilor si elementelor de 

constructie astfel incat zgomotul aerian sau impact din exteriorul cladirilor sa fie 

perceput de ocupanti in limite fiziologice normale cu un confort acustic acceptabil 

(conf cap. V.4.1 - .C. igiena auctitiva NP 021/97. 

Asigurarea izolarii acustice si protectia la zgomot aerian sau de impact ale 

elementelor de constructie, in functie de destinatia incaperilor si de exigentele 

utilizatorilor se stabilesc conf. prevederilor STAS 6156. 
lzolarea acustica impotriva zgomotului provenit din spatiile adiacente se asigura prin 

elemente de constructie: pereti, plansee, elemente de inchidere (pereti si ferestre) 
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1 2 VALOAREA D NVENTAR A CONSTRUCTIEJ 
CONFORM CARTII TEHNICE Sl A EVIDENTELOR CONTABILE. 

1 .3. ACTUL DOVEDITOR AL FORTEI MAJORE 
NU ESTE CAZUL 

2. CONCLUZIILE RAPORTULUI DEEXPERIZA TEHNICA/ AUDIT ENERGETIC. 

2.1. AUDIT ENERGETIC 

Conform Legii audituluî energetic nr.372/2005 republicat ă , art.7: Cerin ţele stabilite în 
metodologie nU se aplic ă  urmă toarelor categorii de lucrări: 

Lit.a: clădiri şi monumente protejate care fac parte din zone construite protejate, 
conform legif, fie au valo.are arhitectural ă  sau istorică  deosebită, cărora, dacă  11 s-

ar modifica În mod inacceptabil caracterul ori aspectul exterior. 
Clădirile monumete istorice nu se supun cerin ţelor acesei legi deoarece nu se pot aplica 

solutiile tehnice recomandate pentru reducerea pierderilor de energie. 

Nu este necesar auditul energetic şi întocmirea certificatului de performan ţă  energetică , 

fiindcă  nu se potrespecfa paramentrii minimi impu şi de lege 

2 2 EXPERTJZA TEHNICA- prezentare a dou ă  optiuni 

CALITATEA CONSTRUCTIEI 
Jn conformitate cu Legea nr. 10/1995 şi in baza Normativului P100-1/2013, Cod de 
proiectare seisrrica-Partea l-Prevederi de proiectare pentru cladiri•.Bazel•e proiectarii 
structurilor in constructii, construc ţ ia are urmă toarele caracteristici: 

. Clasa de importan ţă  si de expunere - 11 

. Zona de hazard seismic caracterizata prin ag =0.30g 
,Tc=1 .Os. 

. Zona climatică : 
-pentru perîoada de iarnă  - zona 11 cu Te = - 150 C; 
- incă rcarea din vant - conf. CR 1-1-4/2012 

qref. = 0,6 KPa, Uref. = 32 m/s; 
-pentru incă rcă rile date de zăpada , conf.CR-1-3-2012, 

amplasamentul se situează  in zona in care intensitatea normata a incă rcării data de 
zapadă  este de 250daN/mp. 
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Lfl_ conformitate evaluările si calculele tăcut&, s-a adoDtat în anaiiză  so....tia minirnală  
motivat de valoarea monumentului istoric şi de necesitatea conserv ă rii substantei 
istorice ş i a valorii arhitecturale si stucturale, f ă ră  a altera fatada constructiei cu 
componente nou introduse. 
În varianta maximală  fa ţă  de cea minimală  expusă  mai jos, se puteau realiza 
planşee din beton armat ş i subsolul o cutie rigid ă  cu plan şeu peste subsol din beton ş i 
cu pere ţii subsotului în întregime cămăşuiţi cu beton armat. 
Ori plan şeul de peste subsol reprezint ă  o solu ţie de excep ţie- bol ţ i din că rămidă , 
solu ţie la care nu se poate renun ţa prin însăş i valoarea de monument a construc ţ iei. 
La fel plan şeul de peste parterîn intrarea principal ă  este o boltă  stelată , iarîn rest se 
întâlnesc are din că rămidă . Toate aceste elemente structurale se vor p ăstra ş i 
reabilita. În aceste considerente se aplică  solu ţia  minimală  care constă  în măsuri 
care nu aduc prejudîcii componentelor valoroase- acestea în totalitate fiind p ăstrate 
ş i recondi ţionate. 

•2.3.RECOMANDAREA EXPERTULUI TEHNIC ASUPRA SOLUTIEI OPTIME DIN PUNCT DE 

VEDERE TEHNIC Sl ECONOMIC, DE DEZVOLTARE IN CADRUL DOCUMENTATIEI DE 
AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII 
Având în vedere încadrarea constrc ţ iei în clasa de risc seismic 11, precum ş i faptul că  
valoarea coeficientului R30.65 sunt necesare m ăsuri de consolidare ş i reabilitare a 
componentelor structurale exsistente, precum ş i o îmbună tăţ ire a comportă rii 
structurale la ac ţiuni sesmice. În acest sens se propun urm ă toarele măsuri: 

a. consolidarea funda ţiilor prin realizarea unei tă lpi continue din beton armat 
asigurând rigiditatea infrastruturii, m ă rirea suprafe ţei de contact cu terenul ş i 
scăderea presiunii efective pe teren. Lucrarea de va executa în etape dispuse 
în şah cu lungimea maximă  a etapei de 1,5 ml. În acest sens, prin proiectul 
tehnic se vor detalia opera ţiunile.  Piatra de placaj a soclului, care la data 
prezentei este depreciată , se va dezafecta ş i se va înlocui cu structura 
consolidată  a funda ţiei. În acest sens se vor etectua analize pentru procurarea 
unei pietre similare. 
Această  măsură  se va realiza până  la cota superioară  a soclului, local pân ă  la 
diafragma subsolului care se va executa prin exteriorul subsolului, prev ăzându- 
se pinteni cu sec ţ iune variabilă . Lucrarea se va executa etapizat dup ă  un 
proiect tehnic întocmit conform legii ş i însuşit de că rtre expertul tehnic. 
Realizarea unei hidroizola ţii exterioare la nivelul funda ţiei, a soclului şi a paroselii 
pe toată  suprafa ţa acesteia !a exterior este deosebit de important ă . S-a 
adoptat solu ţia cu betoane speciale 
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b. injectarea cu răş ină  epoxidică  a fisurilor existenteîn structura zid ă riei. După  
decopertarea zid ăriei la exterior se va consulta expertul tehnic a a dispune, 

dupa caz o altă  tehnologie dacă  va fi cazuJ 

c. uscarea zidă riei poate fi realizată  ş i în sistemul AQUAPOL. 

d. Desfacerea etapizat ă  a acoperi şului pe latura marginal ă  - necesară  să  
asigure realizarea centurii de beton şi a consolidă rii capetelor de grinzi care 

sunt putrede (lungimea unei etape= 6m1), realizarea insertiilor din beton sau 

mortar M100T cu adaos de r ăş ină  deînaltă  rezisten ţă , turnarea centurii 

superioare dîn beton armat şi refacerea local ă  a acoperi şului dacă  s-a 

dezafectat. 

e. Consolidarea zid ăriei portante existente cu sâmburi lamelari care conlucreaz ă  
cu zidăria cu bare de arm ă tură  incluse în marginea rosturilor sau cu plase 

Buzău. Sâmburii lamelari vor fi introdu şi 1 5cm în grosimea zidului ş i 1 Ocm in 

eleva ţie. Obligatoriu în fa ţadele exterioare sârrburii se vor executa la interior. 

f. Pfan şeele din lemn se vor decoperta pentru a identifica starea tehnic ă  a 

acestora, se vor verifica şi repara capetele de grinzi putrede, se vorînlocui 

grinzile degradate dup ă  care se vor caseta cu dulapi de 5x20cm conform 

detaliului de principiu prezentat. Casetarea are rolul de a asigura 

caracteristica de de şaibă  a plan şeului, dar şi de a rigidiza structura existent ă . 

Prinderile dintre grinzile din lemn şi dulapii de casetrare se vor face cu pl ăcu ţe 

metalice. 

g. Amfiteatrul s-a prev ăzut a se consolida cu sâmburi lamelari la interior şi cu 

benzi CARBO DUR dispuse conform proiectului. 

h. O parte din bol ţile subsolului s-au prevăzut a se consolida cu benzi SIKA ,iar 

cele care prezint ă  deformatii se desfac local pe portiuni de cca 1 mp ş i se 

refac. Nu se desfac pe suprafe ţe care dep ăşesc 1 mp deoarece prezintă  
pericol de cedare. 

i. Subsolul la interior se consolidează  cu sâmburi lamelari care se încastreaz ă  în 

zidul de piatră  a subsolului. Aceşti sâmbri se ancoreaz ă  în grinda de fundare 

prevăzută  la interiorul subsolului. 

j. Lucrările se execută  etapizat pe încăperi şF obligatoriu cu pianşeul spriinit cu 

sprijiniri de rezistent ă  grele 

k. Înlocuirea învelitorii şi a acesorlilor aferente (burlane, jgheaburi) 

l. Refacerea trotuarelor de protec ţie 

m. Refacerea instala ţiei electrice 
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n. Realizarea unui dren în prirnetru•l adiacent construc ţiei, drec care va avea 
cota interioară  sub cota fundatîei existente pentru a asigura evacuarea 
excesului de apă  într-un canal colector amplasat în zona drumului de acces. 

o. Prin grija beneficiarului se vor sesiza factorii responsabili cu între ţ inerea 
conductelor stradale din zona cl ădirii, conducte care prezint ă  importante 
pierderi de apă  ce pot prejudicia construc ţia în continuare, cât ş i pe perioada 
executiei lucră rilor. Această  măsură  va fi aobligatoriu aplicat ă  în termen de 3 
luni de Ia elaboarea prezentei documenta ţii, deoarece este necesar ca la 
începerea lucră rilor de consolidare terenul de fundare s ă  tie cu umiditatea 
normală . Apa din subsolul cl ădirii nu se recomandă  a fi pompată  ci eliminată  
prin absorb ţie naturală  a pământului. Pomparea poate conduce la cedarea 
Iocală  a terenului de sub constrc ţie si implicit Ia efecte destructive asupra 
construc ţiei. 

Din Dunct de vedere econornic , conform devizukji anexat la orezenta, valoarea 
estimativă  a lucră rilor de consolidare a structurii este 5 661 096 lei înclus TVA 20%. 

•Ill.DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI 

1:DESCRJEREALUcRARILOR DE BAZA 

1 1 SOLUTJI DE IMPERMEABILIZARE 

n prezenta docunientatie e dispune anulaa tuturor rllelor de ap ă  ş i 
cnalizarcexistenta care desetve ş te cotpul C1, se vorverifica ş i repara, dacâ este 
caz$ retefe de cpcii analizare care deserve ş te corpl C2 

Subsol 
. Pardoseală : 

• Dalaj de piatră  pe şapă  
• Mortar 1-ÎYSEAL READYMADE 
• Placă  beton slab armată  1 5cm aditivată  cu HYSEAL READYMADE 
• Geotextil 
• Termoizola ţie polistiren extrudat 
• Membrană  bituminoasă  
• Strat drenant pietri ş , nisip, var 
o Geotextil 
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Se folose şte mortar de impermeabiîizoreîn 2 straturi HYSEAL READYMADE la pardoseli, 
perefi şi plafon 

lnjectă riîn perefi cu SLLJRRY F -[YSEAL 

Fu ndatii 

• Aditiv beton armat funda ţii cu HYSEAL READYMADE pentru fundafiile din b.a. 
consolidare 

• lnjectă ri în funda ţii de piatră  cu HYSEAL READYMADE (pere ţi interiori) 

• Mortar HYSEAL READYMADE la funda ţii de piatră  curte interioară  

Zidărie: 
• Hidorizola ţie orizontală  sub pere ţii de ziădărie parter executat ă  SIKAMUR 

injectată  în găuri forate 

• Pere ţii de zidărie afecta ţi de infiltra ţiile de apă  se vor impermeabiliza cu 

SIKAMUR prin injectă ri cu găuri forate 

HYSEAL REDYMADE 

HYSEAL REDYMADE reprezint ă  un sistem de ipermeabilizare activîn masa betonului, 

adaptându-se evolu ţiei construc ţiei în timp, în compara ţie cu aditivi hiperplastifian ţ i 

care reprezintă  o solu ţie pasivă . 

Substantele active din Hyseal Readymade patrund in masa betonului prin osmoza, 

iar in contact cu umiditatea creaza miî de cristale insolubile in capilaritati, pori si fisuri. 

Cristalele generate de reactia dintre Hyseal si apa vor bloca patrunderea acesteia, 

dar in acelasi timp vor permite betonului sa ,,respire - acesta va ramane permeabil 

la vaporii de apa. Tratamentul realizat prin aplicarea Hyseal Readymade este 

definitiv, devenind parte componenta a structurii de beton dupa realizarea 

procesului de osmoza. 
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Deoarece Hyseal Readymade poate fi aplicat pe orice parte a betonului (expusa la 

presiune hidrostatica pozitiva sau negativa}, nu exista limite in ceea ce priveste 

repararea sau impermeabi[izarea suprafetelor Ia care accesul se face dificil. 

Totodata, sunt realizate economii substantiale de timp si bani, avand in vedere 

eliminarea sapaturilor perimetrale necesare pentru refacerea sistemului de 

membrane. 

Avantaje: 

• Etan şeizează  microfisuriie care aparîn timpul executiei  construc ţiei ş i în timpul 

utiliză rii acesteia, fără  a necesita alte intervenlii 

• lmpermeabilizează  betonui prin dezvoltarea unor microcristaleîn pori ş i 

capilarităţi, permi ţând în acela şi timp betonului să  ,,respire, în timp ce aditivii 

plastifian ţi blochează  capilaritatea betonului 

• Rezistent la presiune hidrostatic ă  de până  la 16 bari (1 60 metri coloan ă  de 

apă ) 

• Păfrunderea apei sub presiune variaz ă  între 5-1 5mm, comparativ cu betoanele 

impermeabilizate pe bază  de plastifian ţi, care permit pă trunderea apei de 

până  la 1 OO-200mm, ceea ce face ca o parte a arm ă turii să  fie în contact cu 

apa 

SIKAMUR DRY- mortar 

SikaMur Dry este un mortar monocomponent, cu grad ridicat de difuzie a vaporilor 

de apa, avand in componenta ageni de antrenare bule de aer, agregate si 

cimenturi selectate, tiind adecvat pentru tratarea si reabilitarea zid ăriei cu umiditate 

ca pilara. 
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SikaMur Dry este adecvatîn special pentru aplicatii interioare si exterioare pe 
urmă toarele straturi de bază : 
- Că rămizi so!ide 
- Zidă rie realizată  din piatră  spartă  sau mixtă  
- Blocuri din tuf necalcaros 
Actiune deosebită  în facilitarea evaporă rii umezelii retinute  de zidă rie, datorată  
structurii interioare a produsului, bogat în macro si microbule de aer !egate prin 
vase capilare 

Mentine sarurile în interiorul tencuielii si elimin ă  laptele de ciment si petele de 
umezeal ă  
- Nu este necesar un tratament prea!abil pentru rezistent ă  la să ruri 

Usor de aplicat 
- Aderentă  exceientă  

Modul de elasticitate apropiat de cel al zid ă riei 
SIKAMUR INJECTOCREAM 100 este o hidrozoLaţ i.e. injectabil.ă  pe baza de. si!.an, 
utiiizată  ca tratament împotriva umidit ăţ ii ascensionale din peretii de zid ă rie. 
Produsul se introduce într-o re ţea de găuri forate în mortarul dintre rosturile c ă rămizilor 
care alcă tuiesc zidă ria, prin simpla aplicare cu ajutorul unui pistol de aplicare, f ă ră  a 
fi necesară  utilizarea unei pompe specia!e de injectare. Odat ă  injectatîn mortarul 
din rosturi, SikaMur®-lnjectoCream-1 00 va difuza în peretele umed, formând o barier ă  
rezistentă  la apă  care va rupe capilarîtatea si va bloca umiditatea ascensională . 
SikaMur®-lnjectoCream-100 poate fi folositîmpotriva umidît ăţii ascensionale din 
aproape toate tipurile de pere ţi de zidă rie. 

• Pereţi din cărămidă  plină  
• Pereţi dubli sau din că rămidă  cu goluri 
• Pereţi neregula ţi din piatră  ş i că rămidă  spartă , etc. Uor de aplicat (risc sc ăzut 

de eroare la aplicare, nu depinde in mare m ăsură  deîndemânarea 
aplicatorului). 

• Mono-component, gata preg ă tit pentru utilizare. 
• Aplicare rapid ă  (nu necesită  forare dublă , nu necesită  timp de ateptare 

pentru ca produsul să  pă trundă  sub presiune sau gravita ţ ionalîn masa zidă riei, aşa 
cum este cazul tratamentelor injectabile lichide). 

• Nu este nevoie de o etanare/fixare preliminar ă  în jurul găurilor de injectare 
(ca în cazul produselor injectate sub presiune). 

• !njectare rapid ă  (nu sunt necesari timpi de ateptare pentru a pompa 
materialul, a şa cum se întâmpl ă  în cazul sistemelor de injectare sub presiune, 
iar reumplerea g ăurilor cu material nu este necesar ă , cum este în cazut 
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tratarnente[or de injectare ap[icate prin turnare sau urnp!ere gravita ţio.n.aIă}. 
. Consum u şor de evaivat (cantitatea necesară  de material poate ti u şor 

calculată ). 
. Nu este necesară  dotarea cu pompă  specială  de aplicare. 
• Consisten ţa produsului elimină  scurgerea acestuia, frontul de lucru fiind astfel 

un spa ţiu curat (spre deosebire de tratamentele cu produse lichide, care se preling 
pe pere ţi sau pe ţevile instaiatiiior). 

• Formulă  concentrată  cu cca. 80% ingrediente active (cu rezultate muit mai 
eficiente faţă  de produsele cu concentra ţ ie mai redusă ). 

• Risc scăzut din punct de vedere al să nă tăţii, produs pe bază  de apă  - 
necaustic, neinflamabil, nu se injecteaz ă  sub presiune. 

. Randament maxim, pierdere toarte redus ă  de material, cantitatea ş i 
dimensiunea de şeurilor (ambalaje goale) sunt reduse cantitaliv. 

• Nu prezintă  risc de dezvoltare a etiorescen ţelor (ca în cazul tratamentelor de 
blocare a umidităţ ii ascensionale realizate cu produse pe bază  de silicon). 
Stvronit stv HRSN Horasan este o tencuială  naturală  pe bază  de perlită  expandată  ce 
este dezvoltat special pentru izolarea cl ădirilor istorice, acoperiuri si locauri de cult 

(biserici, mă năstiri), singura solu ţie de pe pia ţă  care izoiează  clădirile istorice, 

păstrând arhitectura ini ţială . Datorită  excelentei adeziuni la stratul-suport, Sty HRSN 

Horasan poate ti aplicată  atât mecanizat, cât ş i manual. Totodată , acest produs 
este caracterizat ş i de o foarte bună  permeabilitate pentru vaporii de ap ă . 
Compozitie 
Perlita expandată , piatră  ponce, fibre organice şi anorganice, polimer de legatura ş i 
var hidraulic.. 
Aplicatii 
Pe suprafe ţele interioare ş i exterioare ale cl ădirilor, stâlpilor şi grinzilor. Recomandat 
pentru aplicarea pe c ă rămidă , BCA, beton, fier, sticl ă , etc. 
Specificatii si avantaje 
J lzolare termic ă  si acustică  
] Excelentă  aderen ţă  la suport 
J Rezistent la apă  
l Permeabilitate ridicată  la vaporii de apă  
Produs natural - FĂRĂ  CIMENT 

/ Fă ră  praf 
] Greutate redusă  a materialului/Greutate redus ă  a întregii structuri 
J Aplicare monobloc/Lipsa pun ţilor termice 

U şor de folosit 
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] Rezistentă  de Iungă  durată  
i Solutia perfect ă  pentru problemele de izoiare fonică  ş i termică . 

1.2.LUCRARI DE REABIL!TARE 

l NTERIOR 
Pardoseli: 

• Desfacerea pardoselilor la subsol, parter ş i etaj 
• Executarea infrastructurii pardoselilor 

• Hidroizola ţ ii 
• Şapă  slab armată  
• Termoizolatii polistiren extrudat 
• Placă  beton aditivat slab armată  
• Pardoseli mozaic cu agregate de marmur ă  la spa ţiile din parter care au 

avut prevăzut iniţ ial aceste pardoseli, ş i în spatiile  din subsol 
• Pardoseli parchet triplustratificat 
• La etaj se vor tonoizola pardoselile cu vat ă  mineală  de 1 Ocm grosime, ş i 

se vor monta pardoseli din parchet triplustratificat 

Finisaje interioare: 
• Desfacerea şi refacerea tencuielilor la pere ţ i 
• Zugrăveli lavabile albe 
• Refacerea plafoanelor cu pl ă i de gipscarton cu mentiunea că  se vor 

păstra ş i recondi ţiona toate ornamentele din plafon ş i pere ţ i 
• Pentru a se evita accidente, se propune montarea unei piase de rabit 

pe o plasă  STM între platonul fals existent ş i cel nou propus, cu 
men ţ iunea ca cel nou nu va fi coborât decât maxim 15 cm 

UşiIe interioare aie compartimentelor se vorînlocui cu u ş i din lemn stratificat 

EXTERIOR 
• Desfacerea tencuielilor ş i refacerea lor, având culoarea alb ă  aşa cum reiese 

din fotografii 
• Cură tarea placajelor din că rămidă  aparentă , îndepărtarea vopselei prin 

mijloace neagresive 
• Înlocuirea placajelor de că rămidă  aparentă  acolo unde este cazul 
• Înlocuirea elerriente[or de cărărriidă  aparerite diri soclul clădirii, 

ancadramente tâmpl ă rie 
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. Trotuare de protec ţie noi din beton 

Şarpanfa/ pod 
. Desfacerea pământului dintre grinzile de plan şeu de peste parter ş i etaj 
• Repara ţ ii şarpantă  prin înlocuirea de elemente 
• Înlocuirea total ă  a căpriorilor şÎ asterealei 
• Termoizola ţie vată  minerală  
• Înveiitoare din tabl ă  fă lţuită  gri închis tip TEGOLA 
• Jgheaburi ş i burlane tabl ă  vopsite 

TERMOIZOLATH 
Pereţii exteriori de închidere se vor tencui la interior şi la exterior cu tencuiala 
termoizolantă  tip STYRONIT STY HRSN HORASAN 

SISTEMATIZARE VERTICALA/PLAN GENERAL 

Sunt prevăzute urmă toarele lucră ri: 
a )Trotuarele din jurul cladirii atat din curtea interioara dar si din exterior. 

Trotuarele se refac cu o 1atme de I m dr dale ornam•en•tale autobiocante fxate pe beton 
de ciment. Pentru preluarea apelor meteorice si protectia fundatiilor trotuarele vor fi insotite 
de rigole beton de ciment cu capace metalice de tip ACO V 200 in curtea interioara si ACO 
V400 in exterior .Diferenta este data de latimea rigolei de 30 sau 40 cm. Sunt necesare o 
suprafata de 750mp trotuare si o lungime de 450m1 rigole cu gratar. 

b) Se reabiliteaza si trotuarele pietonale de acces in scoala si in incinta scolii 
cu latimea de 2m profesori si 3m elevi.Aceste vor avea aceeasi structura cu celeîalte 
trotuare. 
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c) Curtea scoiii si accesul auto un are o forma bine definita si nici asigurata 
scurgerea apelor meteorice drept pentru care trebuie refacuta cu un acces auto de 4m din 
Strada I DecembrFe 1918 Far in interFor se creaza o platforma de 50 cu 24 Ia 38 de rnetrii. 
Suprafata totala carosabila va fi de 2200mp si se va executa din dale autobiocante pe 
beton de ciment si balast ,.Acestea se inscriu mai bine cu vechimea cladirii si natura 
terenului. 

d )Scoala este inconjurata de spatii verzi si gradini ce necesita a fii reabilitate 
atat vegetatia cat si mobilierul pentru pauza elevilor. Suprafata celor patru corpuri de gradini 
este de 51 IOmp. Se va amenoja si spatiul verde din curtea interioara cu gazon in stilul curte 
engleza 

2 DESCRIERE LUCRARI DE MODERNIZARE 

2. 1 .Lucrări de refu nctionaliazare 

Deoarece grupurile sanitare existente în corpul nou C2 nu au capacitatea petru to ţ i 
elevii existen ţi pe schimb, se propune recompartimentorea cabinetului situat în aripa 
de vest. Recompartimentarea propusă  realizază  grupuri sanitare pentru elevi, pe 
sexe, bă ieţ i şi fete, ş i un grup sanitar pentru persoane cu dizabiîît ăţ î. 
Calculul pentru dimensionarea grupurilor sanitare s-a f ăcut pentru 90 fete ş i 90 de 
bă ieţi. 
Peretii de compartimentare prevăzu ţ i sunt din plăci de gipscarton rezistent la 
umezeală  pe schelet metalic ş i izola ţi fonic cu vată  menerală  cei despă rţitori de 
compartimentare. 
Pere ţii despă rţitori de cabine wc sunt prev ăzu ţ i din panouri u şoare sub ţîri tip Panplast 
pe suport din aluminiu. 

Se propune aducerea spa ţiilor la formele în plan ini ţiale: 
Parter: 

• Se va demola peretele şi reconfigura acoperFşuî care acopera nişa dintre 
corpurile C1 ş i C2 din latura de nord. Spa ţiul anexă  existentîn corpul C1 situat 
la nord în aripa de vest, se va reconfigura cum a fost ini ţial: se va demola 
zidă ria care a închis golul de uşă  din hol, se va reconfigura parapetul ferestrei ş i 
se va monta o fereastră  identică  cu cea originală  

• Se vor demola pere ţ ii din toyer care delimitează  în prezent un spa ţiu de 
curăţenie şi se va ob ţ ine suprafa ţa ini ţială  a foyer-ului 

• Se va demola pereteie care închide holul 1 amtiteatru (nr.24 tabel situa ţia 
propusă ) 
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• Se va demola zidăria careînchid& uşa iniţ ială  arnplasată  în per&tele din nofd 
aI amfiteatrului pentru a crea o cale de evacuare în caz de incendiu 

• RoIul nr.2 amfiteatru (poz.25 tabel situatia propusă ) va fi Iuminat natural a şa 
cum a fost initial prin demolarea zidă riei care închide golul de fereastră  initial 

Etaj: 
• Se vor desface peretii din PFL care obturează  holul etajului 
• Se vor desface peretii  din PFL ai balconului acoperit din curtea interioar ă  

2 2 INSTALATH SANITARE 

În prezent, constructia este bran şată  la reteaua de apă  potabilă  ş i canalizare a 
oraşuiui. 
ln curea interioară  există  un punct de apă  potabilă , cu un robinet şi o başă  din 
beton, dar nu s-au putut detecta retelele  ascunse purtă toare de apă  potabilă  ş i 
canalizare menajeră . 
Deoarece s-au constat pierderi de apa, acest punct a fost debran şat de la reţeaua 
de apă  existentă . 
La interior, în sala Bibliotecii, este un sp ă lator cu un roinet, dar şi acesta a fost 
debranşat, tot din motive de pierderi de ap ă . La aceast spă lă tor nu se ştie care este 
reteaua de canaiizare menajeră . 
La etaj, există  un spă lă tor la cabinetulde logopedie, dar se recomand ă  a se 
debranşa şi acesta. 
Deoarece, toate re ţele de apă  ş i canalizare menajeră  nu pot fi identificate în zonele 
ascunse, deoarece s-au constat pierderi mari de ap ă  care au dus la inundarea 
subsolulu ţ, se propune inlocuirea completa a instala ţ iei sanitare cu materiaie 
moderne care să  corespundă  normativelorîn vigoare şi care să  nu pună  în pericol 
stabilitatea construc ţiei. 
Scoala are in componenta grupuri sanitare pentru elevi si profesori amplasate in 
corpul nou. 

Situatia propusa 

Deoarece grupurile sanitare existente în corpul nou nu satisface necesarul conform 
normelor, se propune un grup sanitar amplasat la parter, în aripa de vest. 
Gruplu sanitar nou proiectat va avea in componenta: 
Gr. sanitar pers. cu  dezabilitati: 	1 vas wc, 1 1avoar, 
Gr. sanitar baieti: 	 3 vase wc, 2 lavoare, 1 fantana de baut apa si 5 
pisoare; 
Gr. sanitar fete: 	 6 vase wc, 2 lavoare si 1 fantana de baut apa; 
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lnstatata sanitara interoa•ra se va racorda la r&teaia exteroara oraseneasca 
existenta in zona amplasmentului printr-un racord nou proiectat dimensionat in 
functie de numarul noilor consumatori si prevazut cu apometru pentru contorizarea 
consumului. 

Evacuarea apelor uzate menajere se va face la reteaua e exterioara 
oraseneasca existenta in zona amplasmentului. 

Conductele de alimentare cu apa aferente instalatiei sanitare interioare se vor 
executa din teava PP-R. lnstalatia interioara se va monta aparent si masca cu 
elemente de arhitectura (tencuiala pe plasa rabit sau pe placi de rigips) in 
conformitate cu ambientul dorit, pe traseul acestora prevazandu-se robineti de 
trecere si izolare. 

Racordurile exterioare de alimentare cu apa vor fi executate din teava de 
PEHD pentru cele montate in exterior in canivourî de protectie sau îngropat, respectiv 
din teava otel zincata pentru montajele din caminete apometru si de vizitare. 

Conductele de canalizare interioare vor fi executate din tuburi de PP 
ignifugata. Apele uzate se vor colecta prin coloane de la obiectele sanitare si dirija în 
exteriorul .clădirii prin intermediul unor colectoare principale montate in canivouri de 
protectie (subsol existent). lnstalatia interioara de canalizare va fi prev ăzută  cu 
coloane de ventilare si aerisire care se vor prelungi deasupra acoperisului cu circa 
70cm. La capă tul coloanelor de ventilare se va monta cate o c ăciulă  de protectie 
din tablă  de otel zincată . La baza coloanelor, si în punctele cu pericol de înfundare, 
se vor monta piese de curătire amplasate la 80cm deasupra pardoselii finite. 
Traseele conductelor montate aparent vor fi mascate adecvat ambientului prin 
lucră ri de arhitectură , in dreptul pieseior de curatire montandu-se capace de acces. 

Conducteie de canaiizare exte.rioare montat.e in .canivou.ri de .protectie din 
beton armat sau ingropat in pamant se vor executa din tuburi de PVC-multistrat. 

Pentru evacuarea apelor accidentale din subsolul existent, se va amenaja in 
pardoseala existenta o basa din b.a. avand 40x4Ox4Ocm in care se va monta o 
pompa submersibila cu functionare automata in functie de nivelul apei. Apele 
accidentale vor fi evacuate prin pompare la reteaua de canalizare pluviala 
existenta in zona. 

Pentru protejarea fundatiilor impotriva apelor provenite din precipitatii se vor 
realiza rigole perimetrale adiacente trotuarelor imobilului. Apele colectate se vor 
evacua gravitational la reteaua de canalizare pluviala existenta in zona. 
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2.3.INSTA.LATII .ELECTRICE 	•.. 	....• •• 	• 	. • 	• ..=. 	. 	• : 	• 	• 	. •. 	• 	. • 	•. .. 
lnstalaie electrică  existentă  este uzată  moral ş i depăş ită  în ceea ce prive ş te 
securitatea ş i stabilitatea. 
Din acest motiv se propune înlocuirea complet ă  a instalatiei existente. 
Documentatia trateaza urmatoarele tipuri de instalatii electrice:instalatia de iluminat 
si prize ,instaiatia electrica de ilurninat de sigurantci. 
Alimentarea cu energie electrica a obiectivului pana la BMP (bloc masura si 
protectie), nu face obiectul ş i se va realiza de catre o firma autorizata de S.C. 
Electrica S.A. Pentru aceasta, beneficiarul va obtine un aviz de racordare si va 
comanda un studiu de solutie la S.C. Electrica S.A. Galati. 

Receptorii cte energie electrica sunt corpurile de i[uminat si pompe[e ctin centrala 
termica. 
Schema electrica de distributie cuprinde tabloul electric principal TG si tablouri 
secundare. Din tablourile electrice se racordeaza circuiteie de iluminat, prize si forta. 
Tablourile se vor realiza conform planurilor de echipare 

Circuită le de iluminat si prize se vor realiza din conductoare de cupru protejate in tub 
PVC, si se vor monta ingropat in tencuiala. Pentru iluminatul incaperilor se vor utiliza 
corpuri de iluminat fluorescente sau incandescente, avand un grad de protectie 
corespunzator mediului in care sunt instalate. ln sali si pe holuri au fost prevazute 
corpuri de iluminat tip FIRA. ln grupurile sanitare , centrala termica si la exterior se vor 
monta corpuri de iluminat etanse tip aplica etansa AATOO si fluorescen•te etanse tip 
FIPAD. Actionarea iluminatului se va face cu intrerupatoare si comutatoare montate 
la 1 ,5m fata de pardoseala. 
Prizele vor fi cu contact de protectie. ln centrala termica se va monta o priza cu 
contact de protectie etansa. 
Pentru iluminatul de siguranta corpurile de iluminat vor fi de tip CISA 1 X8W cu 
acumuiator si se vor alimenta printr-un circuit separat de circuitele iluminatului 
general. Circuitul pentru iluminatul de siguranta se racordeaza inaintea 
intrerupatorului general din TG. 
Coloanele ce alimenteaza tablourile electrice vor fi executate in cablu de cupru 
protejat in teava metalica si tub IPEY si se vor monta ingropat in tencuiala la interior si 
apparent la exterior. 

Tablourile electrice contin aparatajele de protectie a circuitelor (intreruptoare 
automate cu protectie diferentiala). Acestea vor fi protejate in carcasa metalica si 
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policarbonat si vor fi incuiate pentru a se evi•ta deschidereo [orde catre persoane 
neautorizate. 
Tablourile se vor amplasa in zone cu posibilitati de acces si de interventie in caz de 
defectiuni. 
ln acest sens se prevad o serie masuri si anume: 

A) Masuri impotriva atingerilor directe 
- izolarea partilor afiate sub tensiune 
- carcasarşa aparatş lor electrice in tablQuri de distribut•le CU Ufl grad 

de protectie minim iP2x, care nu pot ti deschise decat cu chei 
• speciale 

- utilizarea tensiunilor foarte joase pentru iiuminatul portativ 
- utilizarea intreruptoarelor cu protectie diferentiala la intrare in tablouri 

ce alimenteaza receptori in zone periculoase 
B) Masuriimpotrîva atîngerilorindirecte 
- in centrala termica se va realiza un contur inchis din platbanda OLZn 

25x4mm (BEP) ia care se vor lega toate partile metalice ale tabloului 
TCT si utilajelor eiectrice din centraia 

lnstalatia de paratrasnet 
ln urma caiculelor efectuate s-a constatat ca frecventa lovituriior de trasnet Nd este 
mai mare decat frecventa admisa a loviturilor de trasnet Nc, deci este necesar sa se 
realizeze instaiatie de paratrasnet. Eficacitatea determinata este E<0,8 si se aiege 
nivelul IV de protectie. 
Se propune dlspozltiv de captare a trasnetelor, cu electronice integrate. 
•Aceste dispozitive., cunoscute sub denum.irE.a Paratr ăsnete cu Dispozitive de 
Amorsare, pe scurt ş i PDA,au forma eiiptică  sau ovaiă  şi con ţin de reguiă  un 
concentrator de energie in partea superioar ă . Paratrăsnetele PDA se montează  in 
varfui Unui catarg, fie intr-o instaia ţie nouă , fie intr-una deja existent ă  (prin montarea 
unor adaptoare de tîxare pe catargui vechi). 
Printre avantajele pe care le prezinta paratrăsnetele tip PDA (cu avans de amorsare) 
sunt: 
- eficien ţă  de pană  ia 99%; 
- ină lţimi mai mici de montaj; 
- raze mult mai mari de protec ţie; 
- durata de viaţă  de cel pu ţin 25 de ani. 
Un criteriu important cand vine vorba de alegerea Unui PDA este avansul de 
amorsare (timpul cu care un PDA capteaz ă  mai repede un trăsnet in compara ţie 
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comparativ cu tija clasic ă  Franklin, tinand seama c ă  viteza de propagare a unui 

trăsnet esfe de cca. 0,9 - 1 m/ps). Acest avans de amorsare este de regul ă  cuprins 

intre IOps şî 60ps. Cu cat avansul cle amorsare este maî mare, cu afat paratr ă snetul 

este mai performant şi implicif asigură  o protectie  de nivel ridicat pe o rază  mai 

mare. Prin urmare, se poate spune ca un PDA de 60ps echivaleaz ă  cu o tijă  clasică  
montată  la o ină ltime de 60m, ambele pornind de la acela ş i nivel. 

Componenţa standard a unei instala ţii de protec ţie la frăsnet este: 
a) Dispozitivul .d.e captare (PDA), impreun ă  .c.0 catargul pe cQre se mo.ntează  ş i 

sistemul de fixare pe cl ădire/stalp. 

(b) Coborarea (conductorul tip platband ă  sau rotund) şi clemele aferente de tixare 

pe clădire (acoperi, pere ţi) 

(c) Priza de pămant formafă  din conducforul (de regula tip platband ă ), feaca de 

protec ţie conductor, ţă ruii de impămantare, clemele de fixare platband ă  de ţă ru ş i. 

Joncţiunea dintre coborare şi priza de părnant se reaiizeaz ă• printr-o pi.esa de 

separa ţie (cutie control jonc ţiune), a că rui rol este de a separa şi de a permite 

efectuarea de m ăsură tori de determinare a rezisten ţei de dispersie a prizei de 

pămant. ln circuit se poate monta şi un contor de desc ă rcă ri. 

lnstalatia de leaare la pamant 
Priza de pamant va fi naturata realizata din armature fundatiei si artificiala realizata 

din eiectrozi si platbanda OLZn 40x4mm. 

Rezistenta de dispersie a prizei de pamant trebuie sa aiba o valoare de maxim 

1 ohm. 

2 4 INSTALATII DE SIGURANTA 51 ANTIEFRACTIE 
Cadru legislativ: 

I. HG 1010/2004 - Norme metodologice penfru aplicarea Iegii nr. 333 din 2003 

Drivind iaza obiecfiveior, bunurilor, va l orillor si zotecfiapersocinelor 

CAP. 3 Reguli de proiectare a sistemelor de alarmare împoMva efrac ţiei  Art. 11 - (1) 

Proiectele sistemelor de alarmare împotriva efrac ţiei  se întocmesc de personalul 

tehnic avizat al societăţ ilor  licen ţiate în acest sens, cu respecfarea prezentelor norme 

tehnice. (2) Proiectarea aplica ţiilor cu sisteme de alarmare împotriva efrac ţiei se 

realizează  cu respectarea normelorîn domeniu şi a celor proprii unită tilor, ţinându-se 

seama de gradul de protec ţie stabilit de conducerea unit ăţilorîn func ţie de valorile 

ce trebuie protejate, existen ţa şi situarea zonelor vitale, c ăile de acces, circula ţia 

personalului propriu şi a clien ţitor, amenajărite mecano-fizice realizafe, tipul pazeî, 
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amp!asarea dispozitivukii de paz ă  şi depărtarea fa ă  de echipajul specializat de 
interventie cu care unitatea are contract de prest ă ri de servicii. 

Rolul sisteme!or antiefraclie este acela de proteclie prin preventie a punctelor 

vulnerabile aie unei cladiri. Sistemele antiefractie pot fi cablate, wireless sau mixte. 

Sistemul antiefractie poate fi folosit si pentru supravegherea izbucnirii unui incendiu 

sau pentru sesizarea unor scurgeri de gaze, prin conectarea detectoarelor de fum, 

respectiv a celorde gaz Ia sislem in zonele de pericol. Averlizarea in caz de alarma 
se va face local (pe sirena), pe linia telefonica fixa, pe terminalul GSM sau prin 
intermediul unui emitator radio. 

Tinand cont de nivelul de risc la efractie, de !ocurile sau bunurile protejate si de 

evaluarea continutului acestora, sistemele de alarma pot fi clasificate prin grade de 
securitate. Prin urmare configuratia optima a sistemului de alarma contra efractiilor 

este data de acest grad de securtate si• de clasa de medki. ln general• elementele 
care necesita prolectie sunt in primul rand caile de acces usile si geamurile si in al 
doilea rand spatiile interioare. 

Bazandu-se pe aceste lucruri, sistemele de alarma trebuie sa contina anumite 
componente: 

cenfrala de detectie si alarmare, supravegheaza semnalele de stare venite de la 

delectori specializati si in raportarea schimbarilor de stare; acesti detectori sunt 
conectati la intrarije centralei. 

defecfoare de miscare de interior sau de exterior; pentru orice fel de spatii si conditii 
de mediu avand in vedere posibilitatea reglarii sensibilitatii de detectie si imunitate la 
perturbatii electromagnetice. 
detecfoare de geam spart se instaieaza pentru a ridica gradul de protectie 

perimetrala prin detectarea spargerii geamurilor de la usi sau ferestre; 
detectoare de vibratii pentru tentative de perforare a peretilor si a tocurilor de usi si 

ferestre. Avantajul este ca detecteaza o efractie inainte ca ea sa se produca. 
contacte magnetice sunt folosite pentru protejarea usilor si ferestrelor si pot fi instalate 
in punctele de acces vulnerabile, asigurind o protectie perimelrala. tastatura permite 
armarea si dezarmarea înlregului sistem de alarma, comenzi specîale, programarea 
centralei, afisarea starii sistemului si citirea istoriei de evenimente. 
bariere in infrarosu sesizeaza intreruperea unei raze in domeniul infrarosu emise de 

catre primul element al barierei; se folosesc ca protectie perimetra!a fie pentru 
protejarea spatiilor exterioare, fie pentru avertizarea accesului catre zone interioare. 
sisfeme de avertizare audio si optice; 
elemente de alarmare la distanta (gsm, comunicator telefonic, interfata de 
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conectare la dispeceratul de supraveghere) 
acumulafori mentin sistemul in functiune dupa caderea sursei principale de energie 
etectrice in funcfie de consumul sîstemului s[ de capacîtatea acumuiatoriîor. 
Sistemul conectat la un dîspecerat, alerteaza echipa de interventie rapida si politia 
ce vor interveni chiar in momentul efractiei. 
Echipamentele de semnalizare acustica si luminoasa ca sirenele si lampile de 
avertizare ofera o protectie sporita chiar prin factorul de intimidare. Module speciale 
de cQrnunicatie va potanuntain timpreal pe telefonul rnobîi de o eventuala 
efractie in spatiul supravegheat. 
ln present, scoala este prevazuta cu central de alarmare conectata la Politia Locala 
Tecuci, senzori de miscare in holul de acces profesori so laboratoarele de informatica 
si camera video amplasate pe holurile principale de la tiecare nivel. 
Se propune:montarea detectoarelor de geam spart si contactele magnetice la usile 
si ferestrele dîn parter. 

2 5 INŞTALATII DE N Ç . 

Docurrientaţia tratează  următoarele tipuri de insîala ţiî: i•nstaiatîa de încalzire 
interioara si instalatii termomecanice in centrala termica existenta. 

OBIECTUL PROIECTULUI 
Prezentul proiect trateaza documentatia tehnica necesara executarii 
lnstalatiilor de incalzire si centralele murale care vor suplimenta cazanul existent. 

lncadrarea in clase si categorii de importanta 
• Categoria de importanta a ciadirii ........ . ........ .. ......... C. cnf. HR 766/97 
• Gradul de rezistenta la foc.......................................11, conf. P1 18/99 
• Categoria de risc de incendiu...................................mic, conf. P118/99 
• Clasa de agresivitate pentru metal...........................2m, conf. STAS 10128 
• Categoria de mediu: A7, AB7, AD2, AE2, AF2a, CA1, conf. SR CEI 364/3. 

Proiectul necesita verificare atestata conform Legii 10/95 la exigentele esentiale A, B, 
C,D,E,F. 

DESCRIEREA LUCRARILOR 

lnstalatii de incalzire 
Realizarea conditiilor de microclimat în încaperi se va realiza cu corpuri statice - 
radiatoare din ofe..l. 
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lntreaga instalatie (distributie, coloane, legaturi la corpvrile de incalzire) se va 

executa din teva de polipropilena sau alte materiale moderne cu durata mare de 
viata, cu fiabilitate riciicata garantata. 

Distributia instalatiei de încalzire va fi îngropat ă  în şapă  pardoseli. 
Toate trecerile de conducte prin pereli şi plansee se vor executa numai în tub de 
protectie cu diametru corespunzator. 

Echilibrarea instalatiei de incalzire s-a prevazut a se realiza din elemente geometrice 
(diametre]e condjctelor, avnd in vedere vitezele optime si implicit pierderi rninime 
de presiune pe traseu). 

Reglajul fin al instalatiei de incalzire se realizeaza prin robinete de reglare tur si retur 
montate pe corpurile de incalzire. 

Agentul termic pentru incalzire este apa calda, avand parametrii de 90/70° C, 

furnizat de centrala termica , care functioneaza pe gaze naturale. 

lnstalatii termomecanice 
ln centrala termica existenta se vor arnplasa 3 centrale muraie care vor asigura 
necesarul de caldura pentru corpul C1 

MATERIALE UTILIZATE 
Conductele de transport apa calda din interiorul cladirii vor fi din polipropilena sau 
alte materiale moderne cu durata mare de viata. 

Robinetele de inchidere vor fi cu cap sferic si maneta pentru manevra, moderne, din 
materiale rezistente la uzura si coroziune. 
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3 CONSUMURI DE UTILITATI 
Toate instalatiile aferente constructiei se vor moderniza şi înlocui complet. 

. Consumul de gaze naturale r ămâne neschimbat, poate va fi un consum mai 

mic, prin modernizarea centralei termice existente ş i îniocuirea cazanelor cu 

centrale murale cu un consum mu[t mai mic. 

. Modernizarea ş i înlocuirea instalatiei sanitare, ş i realizarea unui grupsanitar nou, 

poate duce la un consum mai mare de ap ă  potabilă  

. Modernizarea instalatiei electrice poate duce la o reducere de consum de 

enrgie 

a. Necesarul de utilităfi rezultate după  caz în situaţia executării unor lucrări de 
modernizare 

a. Cerinta de apă  
Necesarul de apă  a fost estimată  în conformitate cu STAS 1 343/1, pe baza 

debitelor specifice şi a coeficien.ţilor de varia ţ ie zitnică  şi orara. Avînd în vedere 
specificul investi ţiei, a fost considerat un num ă r de 

N = 200 de persoane / zi 
ş i q = 25 l/vizitator ş i zi 

Se ob ţ ine astfel: 

Qzlmed = 15x 200 / 1000 = 3,00 m3/zi 

Qi max = Kzi X Qzi med = 1,25 X 3,00 = 375 m3/zi 

unde Kzi = 1,25 pentru zone cu apartamente în blocuri cu instala ţii de apă  rece, 
caldă  ş i canalizare, amplasateîn localit ăţi cu climă  continental temperată  

Qor med = Qzirn / 10 = 0,3 m3/h 

Qor max = Qormed X Kor = 0,3 x 1,2 = 0,36 m3/h 

unde Kor = 1,2 pentru localit ă ti cu > 200 000 locuitori. 

b. Evacuarea apelor uzate 

Conform STAS 1846-90, debitele de apă  uzată  menajeră  evacuate sunt: 
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Qev zi med = 0,8 X Qzi med = 0,8 x 3 = 2,4 m3/zi 

Qevzimax = 0,8 X Qzimax = 0,8 x 2,4 = 1,92 m3/zi 

Qev or med = 0,8 X Qor med = 0,8 x 1,92 = 1,54 m3/h 

Qev or max = 0,8 X Qor max = 0,8 x 0,09 = 1,23 m3/h 

, 	c. Consumurile penfru înc ă lzire 

Consumul de energie pentru încă lzire a fost stabilit pe baza necesarului de 
că ldură  estimat pentru cl ădirile ce urmează  a fi încă lzite pe perioada rece: 

Qinc = 100 kW 

S-au considerat urm ă toarele valori de temperatur ă : 
• temperatură  medie interioară 	ti = +18°C 
• temperatura exterioară  de calcul 	te 1 5°C 
• temperatura exterioară  medie a perioadei de înc ă lzire (calculată  ca medie a 

temperaturilor medii lunare pentru 6 luni - octombrie - martie) 
tg = +2,77°C 

Qonînc. = Qînc X [(t1 - te) / (t - t 0)] x 24 h/zi x 180 zile/an = 
= lOOx [(18-2,77) / (18+15)] x24x 180 = 652 713 kWh/an 

Pentru stabilirea cantit ăţ ii anuale combustibil gaze naturale necesare pentru 
încă lzirea clădirii se aplică  rela ţ ia: 

Ban = [ 1/(h X Pcj)] X Qanînc, 

unde 
h = 0,92 este randamentul mediu al unui cazan, raportat Ia Pci 
Pci = 8500 kcal/Nm 3  =35800 kJ/Nm 3  este puterea calorifica inferioara a gazelor 

naturale 

Ban = [ 1 1(0,92 x 8500)] x 652 713 x 0,86 x 1 000 71 782 Nm 3/an 

d. Prezenta documenta ţie tratează  la faza D.A.L.l. instala ţii electrice interioare 
(iluminat, prize ş i racorduri electrice), instala ţiile electrice de alimentare ş i distribu ţie 
a energiei electrice, instala ţiile de protec ţie împotriva loviturilor de tr ăsnet, 
instala ţiile de protec ţie împotriva supratensiunilor ş i instala ţiile de priză  de pământ. 

Se estimează  urmă torii parametri electroenergetici: 
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Putere totală  instalată  
Putere totala cerută  
Coeficient de cerere mediu 
Curent de calcul 	 lcalcul 

Coeficient de putere de calcui 

Ptot 	= 33,5 kW 
Pc = 15,0 kW 
Kc0ii = 44,78 % 
=27,1 A 

cos (Pcalcul = 0,90 

Costurile estimate de utilit ă ti se regăsesc în Devizul pe obiect astfel: 

a. Instalatii sanitare interioare 	49 950 lei 

b. lnstala ţii electrice 	 148 310 lei 

c. lnstalatii de încă izire 	225 800 lei 
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IV Durata de realizare si etapele principale, graficul de realizare a investltlel 
Durata de realizare a investitiei esfe de Iunî 
Activitati principale: 

- Reaiizarea fundatiilor; 
- Realizarea structurii de rezistenta; 
- Realizarea lucrarilor de arhitectura; 
- Executarea alimentarii cu energie electrica; 
- Executarea instalatiilor sanitare; 
- Executarea instalatiilor termice; 
- Executarea retelelor exterioare de apa rece, canalizare menajera si 
canalizare pluviala; 
- Execufarea lucrarilor exterioare. 
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ANEXA NR.2 I, 	: I 
H.C.L. NRX DN ( 017 

Indicatori tehnico-ecnici pentru obiectivul 	Reabilitare c1 
DIMITRIE STURDZA onument istoric, Tecuci, jud. Galati 

. 	

i • 	: 	li;: 	 • 

co 

INDICATQRI ECO t(LEIFARA TVA) 

VALQARE TOTALA i 	BIECTIVULUI DE INVESTITII ESTE DE 11.011.020 LEI 
FARATVA 

INDICATORI TEINIC]: . 

-Aria contruita tota1 Act. 	. Ş 80,00 mp 
-Aria desfasurata ccstruit,a1a Ad.•c.t 1.990,00 rnp 
-Aria utila totala At = 1.0 mp 
-An deconstructie - 889 	1i] 
-Regim de inaltime - subso1Fprtia1 aripa est + parter + i etaj aripa est 
- H rninirn streasina:: +3,79 	• 
- H rnaxirn + 12,27 	. 
- parter = 8 Sali de :1asa  1 	ator fizica si anexa, 9 holuri, secretariat, directiunc, bib1iotec. saliii, 

iupuri sanitare, cabinet, centrala terrnica, anexa aripa nord. depozit, foyer, amfiteatru,  
- etaj 1 aripa de es = c 	 rn taţe, caera hartilor, sala asteptare si cabinet logopedie, 2 &tst 
scarii, 2 holuri, 3 sptii 	aces pod, balcon. 
- subsol aripa est = caiej L:. 	.. 
trotuare deprotectt -25Oi 

DURATA DE REÂLIZARl1 24 luni• 

:1 	• 

Birou Fonduri Europee 
,, 	•, 	 Rodica Constantin 

• 	. 	. 	

1i. . 



ARHIDESIGN GS 	 REABILITARE SCOALA DIMITRIE STURZA 

Leneficiar: 	U.A.T. TECUCJ 
Executant: 
Proiectant: 	sC ARHJDESIGN GS SRL 
Obiectivul: 	REABILJTARE SCOALA DJMITRIE STURZATECUCI- MONUMENT ISTORIC  

DEVIZ GENERAL 
privind cheltuielile necesare realizarii 

ln mli lei/mii euro la cursul 4.5074 lei/euro din data de 27/0512016 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 
Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA) 

Nr. 
cheltuieli 

Mii Iei Mii euro Mii lei Mii Iei 	j Mii euro 

1 2 3 4 5 6 7 

CAPITOL 1 
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 

Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.001 0.00 0.00 

Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.001 0.00 0.00 

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si 
aducerea la starea initiala 

0.00 0.00 0.00 0.00 

j 

0.00 

TOTAL CAPITOL 1 O.Ool 0.001 0.00 0.00 000 

CAPITOL 2 
c 	

...... 
W.Dentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 

2.1 	instalatii hidro 	 211.501 	46.92 	42.30 	253.80 	56.31 

2.2 	Ideviere instalatii gaze 	 15.00 	3.33 	3.00 	18.00 	3.99 

TOTAL CAPITOL 2 	 226.501 	50.25 	45.30 	271.80 	60.30 

CAPJTOL 3 
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 

3.1 jStudii de teren 4.42 0.98 0.88 5.31 1.18 

3.1.1 geotehnic 2.22 0.49 0.44 2.66 0.59 

3.1.2 topometrice 2.21 0.49 0.44 2.65 0.59 

Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si 
autorizatii  

2.20 0.49 0.44 2.64 0.59 

3.3 Proiectare si inginerie 107.68 23.89 21.54 129.21 28.67 

3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 1.55 0.34 0.31 1.86 0.41 

3.5 Consultanta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.6 Asistenta tehnica 258.62 57.38 51.72 310.34 68.85 

3.6.1 asistenta tehnica 2,5% 215.52 47.81 43.10 258.62 57.38 

3.6.2 diriginte de santier 43.10 9.56 8.62 51.72 11.47 

TOTAL CAPITOL 3 374.47 83.08 74.89 449.37 99.69 

CAPITOL 4 
Clluili pentru investitia de baza 

4.1 iconstructii si instalatii 9,198.79 2,040.82 1,839.76 11,038.55 2,448.98 

4.2 Montaj utilaje tehnologice 	 - 	 - - 	 8.00 1.77 1.60 9.60 2.13 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale cu montaj  

90.70 20.12 18.14 108.84 24.15 

4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de 
transport  

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4.5 Dotari 147.00 32.61 29.40 176.40 39.14 

4.6 Active necorporale - 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 
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REABILITARE SCOALA DIMITRIE STURZA 

ln mii lel/mii euro la curul 4.5074 li/urn rlin datR rl, 7lfl/)tVl 

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de  
cheltuiell 

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)  

Mii Jei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro 

1 2 3 4 5 6 7 
TOTAL CAPITOL 4 9,444.49 2,09533 1,888.90 11,333.39 2,514.40 

••= 	•• 
CAPJOL5 

. 	 . 

--------- 	 - 	 --------,----------- 	-S.- 	-__- -_ 	______ 
5.1 	Organizare de santier 	 12.93 	2.87 	2.59 	15.52 	3.44 

5.1.1 Lucrari de constructii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.1.3 organizare santier 1,5% 12.93 2.87 2.59 15.52 3.44 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 90.51 20.08 18.10 108.61 24.10 

5.2.1 cota ISC 0,5% 43.10 9.56 8.62 51.72 11.47 

5.2.2 cota AC O% 	 . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.2.3 cota CSc 0,5% 43.10 9.56 8.62 51.72 11.47 

5.2.4 taxa timbru arhitectura 0,05% 4.31 0.96 0.86 5.17 1.15 

Cheltuieli diverse si neprevazute 862.12 191.27 172.42 1,034.54 229.52 

5. cheltuieli diverse si neprevazute 10% 862.12 191.27 172.42 1,034.54 229.52 

TOTAL CAPITOL 5 965.56 214.22 193.11 1,158.67 257.06 

p roh ce 	 rae la _____ _____ 

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.001 0.001 0.001 0.00 0.00 

6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL CAPITOL 6 0.001 0.001 0.001 0.001 0.00 

INTOCMIT 
	

Sef proiect 
	

VERIFICAT 
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r4RHIDESJGN GS 	 REABJLITARE SCOALA DIMITRIE STURZA 
Beneficiar: 	U.A.T. TECUCI 
Executant: 
Proiectant: 	SC ARHIDESIGN GS SRL 	 Àff 
Obiectivui: 	REABILITARE SCOALA DIMITRIE STURZATECUCJ- MONUMENT ISTORIC 

CENTRALIZATORU L 
cheltuielilor pe obiectiv 

REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA NR.10 DIMITRIE ŞTURZA 

In mli lei/mii euro la cursul 4.5074 lei/euro din data de 27/0512016 

Nr.  
Nr.cap. 
Deviz
enera 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 
cheltuieli 

Valoare (fara TVA) Din care C+M 

•. 	. 
Mii lei 

.. 
Mii euro 

.• 	• 
Mii lei Mii euro 

0 1 2 3 4 5 6 
1 11.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si 
aducerea Ia starea initiala 

0.00 0.00 0.00 0.00 

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 
necesare obiectivului 

226.50 50.25 226.50 50.25 

3.1 2.1 instalatii hidro 211.50 46.92 211.50 46.92 

3.2 2.2 deviere instalatii gaze 15.00 3.33 15.00 3.33 

4 3.1 Studii de teren 4.42 0.98 0.00 0.00 

4.1 3.1.1 geotehnic 2.22 0.49 0.00 0.00 

4.2 3.1.2 topometrice 2.21 0.49 0.00 0.00 

5 3.3 Proiectare si inginerie 107.68 23.89 0.00 0.00 

6 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 9,444.49 2,095.33 9,206.79 2,042.59 

6.1 4.1 Constructii si instalatii 9,198.79 2,040.82 9.198.79 2,040.82 

6.2 4.2 Montaj utilaje tehnologice 8.00 1.77 8.00 1.77 

6.3 4.3 Utilaje, echipamente tehnoiogice si functionale 
cu montaj  

90.70 20.12 0.00 0.00 

6.4 4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.5 4.5 Dotari 147.00 32.61 0.00 0.00 

6.6 4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 

- 5.1 Organizare de santier 12.93 2.87 12.93 2.87 

7- 5.1.1 Lucrari de constructii 0.00 0.00 000 0.00 

7.2 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00 0.00 

7.3 5.1.3 organizare santier 1,5% 12.93 2.87 12.93 2.87 

8 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 862.12 191.27 0.00 0.00 

8.1 5.3.1 cheltuieli diverse si neprevazute 10% 862.12 191.27 0.00 0.00 

TOTAL_(fara TVA) _____ 10,65844 2,364.59 9,446.22 2,095.71 

2,131.63 472.92 1,889.24 419.14 

12,789.77 2,837.50 11,335.46 2,514.86 
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