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A. PIESE SCRISE 
 

1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii 

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 

Modernizare Scoala Gimnaziala nr. 1, Gradinita, Corpul C1 – Stefanestii de Jos 
Adresa investitie: Str. Dudului, nr. 10, loc. Stefanestii de Jos, jud Ilfov 
Cod proiect: ATE04 
Data întocmirii: mai 2018 

 
1.2. Ordonator principal de credite/investitor 

Comuna Stefanestii de Jos, jud. Ilfov 
 

1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar) 

Nu este cazul. 
 

1.4. Beneficiarul investiţiei 

Comuna Stefanestii de Jos, jud. Ilfov 
 

1.5. Elaboratorul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie 

S.C. ATEXPERT PROIECT S.R.L. 
Str. Emil Racovita, Nr. 12, Sector 4, Bucuresti. 
Tel. 0741 102 102, email: arhaernest@gmail.com 

2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării lucrărilor de intervenţii 

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

instituţionale şi financiare 

Având în vedere faptul că localitatea Stefanestii de Jos se află limitrof orasului Bucuresti, 
populatia comunei creste de la an la an datorita dezvoltarii urbanistice, fenomen intalnit in jurul 
oraselor cu puternica devoltare economica, rezultand necesitatea modernizarii infrastructurii 
prescolare existente. Numarul de copii fiind din ce in ce mai mare, este necesar ca acesti copii sa 
desfasoare activitati educative si creative sub o indrumare specializata şi în condiţii 
corespunzătoare. 

La momentul prezentei analize au existat mai multe modificari la nivel legislativ si al 
reglementarilor tehnice (fata de momentul constructiei initiale) care fac ca imobilele sa nu mai 
raspunda cerintelor fundamentale actualizate (conform cu Legea 10/1995 privind Calitatea in 
Constructii). Deasemenea au aparut prevederi legale, in conformitate cu directivele europene, 
privind cresterea performantei energetice a cladirilor (Legea 372/2005 privind performanța 
energetică a clădirilor). 

 
2.2. Analiza situaţiei existente şi identificarea necesităţilor şi a deficienţelor 

Pe amplasament  se afla o construite Parter denumita corp C1 cu destinatia de gradinita . Se 
doreste a fi reabilitat si modernizat acest corp C1 ce deserveste activitatea educationala.  

Pentru aducerea la normele actuale a activitatii prescolare au fost nominalizate in 
cadrul cladirii, lucrari de reabilitare termica, de reparatii si de amenajare a spatiilor 
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exterioare pentru buna desfasurare a activitatilor educationale. Se propune realizarea  
rampelor de acces speciale.  

 
Se propune realizarea urmatoarelor lucrari: 
 
-Reabilitare termica (polistiren expandat 10 cm pe fatada, vata minerala 20 cm placa 
pod) 
-Refacere invelitoare 
-Refacere tavane 
-Montare plase de tantari si grilaje la geamuri 
-Schimbarea prizelor, intrerupatoarelor si a corpurilor de iluminat 
-Montarea de aparate de aer conditionat 
-Refacerea camerei centralei termice 
-Amenajarea de rampe pentru persoane cu nevoi speciale 
-Amenajarea unei platforme pentru gunoiul menajer 
-Sistematizarea terenului (spatiile exterioare vor fi plantate cu gazon si arbori, iar 
spatiile verzi si aleile vor fi la aceiasi cota) 
-Amenajarea spatiului de joaca 
-Refacere partiala a gardului existent cu o parte opaca spre cimitir si ingradirea 
spatiului de joaca 
-Reamenajarea aleilor 
-Amenajare parcare la strada 
-Implementarea unei instalatii de iluminat exterior 
 
Analiza situaţiei existente 
Structura de rezistenta: 
Corp C1 Parter         - constructia este realizata din zidarie portanta confinata, cu planseu 

din grinzi de lemn, acoperis de tip sarpanta de lemn. Fundatiile sunt de tip continui din beton 
simplu. 

Constructia se prezinta structural in stare buna(RsIII). 
 
Finisaje interioare si exterioare: 
Corp C1 
Fatada- cladirea este placata cu polistiren expandat la soclu, acesta se afla pe alocuri intr-o 

stare de degradare. Peretii exteriori sunt acoperiti cu tencuiala din mortar de ciment si finisati cu 
similipiatra si vopsea de exterior. Fatada se prezinta in stare destul de buna.  

Tavane- sunt executate din ghips carton, peste care este aplicat glet si vopsea lavabila. La 
nivel de finisaj se inregistreaza degradari locale. 

Pardoseli- peste placile din beton armat este turnata sapa pe baza de mortar de aproximativ 
6cm peste care exista ca si finisaj pardoseli de tip parchet laminat si in zonele de circulatie comuna, 
spatii tehnice si grupuri sanitare placari ceramice. Parchetul nu prezinta degradari ca urmare a 
uzurii in timp si este conform pentru destinatia cladirii. Gresia se prezinta intr-o stare buna. 

Pereti- sunt realizati din caramida atat cei interiori cat si cei exteriori, peste care s-a aplicat 
mortar pe baza de ciment (cu grosime medie 3cm), glet si var. Cladirea a beneficiat de intretinere / 
igienizare periodica astfel ca finisajul -var se prezinta in stare relativ buna cu degradari minore, 
locale. In grupurile sanitare si spatiile tehnice exista placari ceramice la nivelul peretilor, care se 
prezinta in stare buna. 
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Tamplaria exterioara- este realizata din tamplarie din PVC cu doua foi de geam. Tamplaria 
nu prezinta degradari ( feronerie buna ) si respecta ultimele reglementari tehnice din punct de 
vedere al performantei termice. 

Tamplarie interioara- este formata din usi din PVC care necesita inlocuire (conditie impusa 
si de noile reglementari privind securitatea la incendiu). 

Acoperisul- este de tip sarpanta de lemn (pane, popi, contrafise, capriori si cosoroabe) cu 
invelitoare din tabla, jgheaburi si burlane pentru preluarea apelor pluviale deversate pe spatiul 
verde perimetral. Acoperisul se prezinta intr-o stare avansata de degradare. 

Termoizolatii: peretii exteriori nu sunt placati cu polistiren, cu exceptia soclului; pardoseala 
de la parter nu este termoizolata; placa superioara este termoizolata cu un strat de vata minerala 
care nu este conform si prezinta urme de mucegai. 

Amenajări exterioare: curtea interioară şi trotuarele din jurul constructiei necesită 
reabilitare, la acest moment fiind realizate din beton slab armat si pavele, dar care nu a fost 
întreţinut în timp şi necesită reabilitare. Deasemenea prin proiect se propune marirea si refacerea 
spatiului de joaca, sistematizarea terenului si plantarea spatiilor verzi. Nu exista un spatiu amenajat 
destinat gunoiului menajer si nu exista un sistem de iluminat exterior. 

 
Instalatii:  
Instalatii Electrice- sunt partial cu conductori din aluminiu si partial conductori din cupru ( 

interventie ulterioara) montate in tuburi de protectie din PVC prin sape si pereti . Tablourile 
electrice si instalatia electrica nu raspund noilor reglementari tehnice.  

Instalatii Sanitare- sunt reprezentate de obiecte : WC, pisoar , cada de dus, lavoar, robineti 
de serviciu . Alimentarea se face prin conducte din PPR si pexal (interventii ulterioare). Apa rece 
este asigurata in solutie locala din put forat de medie adancime iar apa calda se prepara cu ajutorul 
unei centrale termice montate intr-o anexa improvizata alipita cladirii. 

Instalatii Termice si de Climatizare- Incalzirea se realizeaza cu radiatoare din otel care nu 
necesita inlocuire; distributia agentului termic se face prin conducte din pexal si PPR( interventie 
ulterioara). Nu exista sistem centralizat de climatizare  si nu se asigura conditionarea aerului in 
sistem local prin aparate de aer conditionat. Astfel se propune montarea de aparate de aer 
conditionat.  

 
 
2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice 

Beneficiarul doreste modernizarea si reabilitarea cladirii pentru a raspunde cerintelor 
legislative si reglementarilor tehnice valabile la acest moment precum si cresterea 
performantei energetice a cladirii. 

Sunt necesare masuri pentru cresterea cerintelor privind : 
a) rezistenţă mecanică şi stabilitate- nu este cazul; 
b) securitate la incendiu 

- se propun masuri pentru aducerea la norme; 
c) igienă, sănătate şi mediu înconjurător 

- se propun masuri pentru aducerea la norme prin amenajarea spatiului pentru gunoi 
menajer; 

d) siguranţă şi accesibilitate în exploatare 
- imbunatatirea conditiilor privind accesul persoanelor cu dizabilitati, platforme acces si 
cresterea sigurantei in exploatare (reabilitarea instalatiei electrice), amenajarea curtii 
interioare; se propune refacerea camerei centralei termice; 

e) protecţie împotriva zgomotului- nu este cazul; 
f) economie de energie şi izolare termică 
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- se propun masuri la nivelul peretilor exteriori, lanivelul planseului de sub pod, la nivelul 
instalatiilor electrice pentru asigurarea iluminatului interior in vederea cresterii 
performantei acestora. 

g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale 
- Nu este cazul. 

3. Descrierea construcţiei existente 

3.1. Particularităţi ale amplasamentului:  

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, 
dimensiuni în plan) 

Imobilul este amplasat in intravilanul comunei Stefanestii de Jos, in zona in plina 
dezvoltare ce cuprinde servicii publice, folosinta terenului este curti constructii. Suprafata totala a 
terenului este de 1408 mp. 

 
b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile 

Se asigura accesul la un drum principal comunal, respectiv strada Dudului. In imediata 
vecinatate se afla functiuni publice ( biserica) si locuinte. 

c) datele seismice şi climatice 

Zonarea seismica - conform P100-1/2013 amplasamentul studiat are  coeficientul ag, cu 
valoarea acceleratiei ag=0.32g (componenta orizontala a miscarii terenului-accelaratia terenului 
pentru proiectare) si valoarea Tc=1.6s (perioada de colt a spectrului de raspuns elastic pentru 
componenta orizontala a terenului). 

Incadrarea in zona de zapada - conform CR1-1-3/2012 - Cod de proiectare. Evaluarea 
actiunii zapezii asupra constructiilor: zona Ilfov, cu valoarea caracteristica a incarcarii din zapada 
pe sol sk = 2 kN/m2. 

Incadrarea in zona de vant - conform CR1-1-4/2012 - Cod de proiectare. Evaluarea 
actiunii vantului asupra constructiilor: zona Ilfov, cu valoarea de referinta a presiunii dinamice a 
vantului qb = 0.5 kPa. 

Clima este excesiv continentala in nordul si vestul Ilfovului si mai moderata in sud-est, 
teritoriul aflandu-se sub influenta maselor de aer estice continentale, vestice oceanice si sudice 
mediteraneene, materializate in vanturi aspre din nord-est (Crivatul), uscate din sud-est (Austrul), 
care provoaca adesea indelungate perioade de seceta si dinspre sud-est (Baltaretul). Clima este 
influentata si de precipitatiile scazute neuniforme si cu diferente mari de la un anotimp la altul. 

d) studii de teren:(i) studiu geotehnic pentru soluţia de consolidare a infrastructurii 
conform reglementărilor tehnice în vigoare;(ii) studii de specialitate necesare, precum 
studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, 
după caz 

Prin interventia realizata nu se impune realizarea unui studiu geotehnic. 

e) situaţia utilităţilor tehnico-edilitare existente 

In acest moment nu este asigurat racordul cladirii la reteaua de apa si canalizare infiintata in 
comuna. Exista bransament al cladirii la reteaua electrica nationala. 



 SC ATEXPERT PROIECT SRL 
Email:  ateproiect@gmail.com 
Email: arhaernest@gmail.com 
Tel:                    0741 102 102 

 

 
CUI: RO 32988763                                         
RC: J40/3831/2014 
RO14BTRLRONCRT0250547301 Banca Transilvania-Agentia Delfinului 
Str. Emil Racovita, nr. 12, bl. R3, sc.1, et.3, ap. 13, sector 4, Bucuresti 

 8 

 

f) analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de 
schimbări climatice ce pot afecta investiţia 

Nu este cazul. 

g) informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri 
arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor 
specifice în cazul existenţei unor zone protejate 

In imediata apropiere, la mai putin de 200m se afla o cladire de cult (biserica) care nu este 
incadrata ca si monument istoric. 

 

3.2. Regimul juridic:  

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

Gradinita este amplasata pe teren proprietate Comuna Stefanestii de Jos. 

b) destinaţia construcţiei existente 

Constructia existente are destinatia de gradinita. 

c) includerea construcţiei existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii 
naturale protejate, precum şi zonele de protecţie ale acestora şi în zone construite protejate, 
după caz;  

Clădirea se află la mai puţin de 200 m de o construcţie neîncadrată ca şi monument istoric 
(biserica). Clădirea nu este monument istoric. 

 

d) informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după caz. 

Nu se impun restricții prin Certificatul de Urbanism sau avizele emise și care să 
restricționeze lucrările ce urmează a se realiza. Clădirea se menține în prevederile urbanistice ale 
zonei fără a fi necesare documentații de urbanism speciale. 

3.3. Caracteristici tehnice şi parametri specifici:  

a) categoria şi clasa de importanţă 

Categoria de importanta a constructiei existente pe amplasament, conform H.G.R. 766/1997 
- anexa 3 este “C” – importanta normala. 

Clasa de importanta a constructiei existente pe amplasament, conform P100-1/2013, tabelul 
4.2 este “III” - cu valoarea coeficientului γ=1,0. 

 
b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz 

Nu este cazul. 
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c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcţie 

Imobilul C1, a fost proiectat si executat in perioada postbelica inainte de 1989. Nu se 
cunoaste exact anul construirii. 

d) suprafaţa construită 

C1- corp Parter 

SC   330,00 mp 

Total Suprafata Construita 330,00 mp 

e) suprafaţa construită desfăşurată 

C1- corp Parter  

SD 330,00 mp 

Total Suprafata Desfasurata 330.00 mp 

f) valoarea de inventar a construcţiei 

Valoarea de inventar este conform inregistrarilor contabile din evidenta primariei Comunei 
Stefanestii de Jos din judetul Ilfov. 

 

g) alţi parametri, în funcţie de specificul şi natura construcţiei existente 

Regim de înălțime existent: C1- Parter; 

Regim de înălțime propus: C1- Parter; nu se modifica regimul de inaltime existent. 

 

3.4. Analiza stării construcţiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice şi/sau ale 
auditului energetic, precum şi ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul 
imobilelor care beneficiază de regimul de protecţie de monument istoric şi al 
imobilelor aflate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice sau în zone 
construite protejate.  

Se vor evidenţia degradările, precum şi cauzele principale ale acestora, de exemplu: 
degradări produse de cutremure, acţiuni climatice, tehnologice, tasări diferenţiate, cele rezultate din 
lipsa de întreţinere a construcţiei, concepţia structurală iniţială greşită sau alte cauze identificate 
prin expertiza tehnică. 
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Concluzii expertiză tehnică cerința fundamentală rezistență și stabilitate- prof. dr. ing. 
Rusu Gh. Constantin. 

Corp C1 Parter         - constructia este realizata din zidarie portanta confinata cu planseu 
din grinzi de lemn, acoperis de tip sarpanta de lemn. Fundatiile sunt de tip continui din beton 
simplu. 

Constructia se prezinta structural in stare buna (RsIII). 
 

Concluziile auditului energetic- ing. Marius Dorin LULEA 
Auditarea energetică a clădirii a evidențiat faptul că sunt necesare măsuri privind 

reabilitarea termică a acesteia. 
Starea existentă a clădirii existente: 
Corp C1: tâmplărie din PVC cu două foi de geam, tencuiala din mortar de ciment si vopsea 

de exterior pe fațadă, fără termoizolație la nivelul pardoselii, vata minerala la nivelul placii 
superioare, fără surse de energie alternativă cu instalații in stare generala buna, întreținute ce 
necesită pe alocuri reparatii sau inlocuire.  

 
Prin auditarea energetica s-au propus două soluții:  
 

Soluția 1 propusă: 
- Montarea de polistiren expandat de 10 cm pe fatade; 
- Montare vată minerală 20 cm pe placa peste parter; 
- Refacerea instalațiilor electrice cu montarea corpuri de iluminat cu performanțe 

ridicate(consum scăzut); 
 

Soluția 2 propusă: 
- Montarea de polistiren expandat de 10 cm pe fatade; 
- Aplicarea de spuma poliuretanica 15 cm pe placa peste parter; 
- Refacerea instalațiilor electrice cu montarea de corpuri de iluminat cu performanțe ridicate 

(consum scăzut). 
 

3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural şi analiza diagnostic, din punctul de 
vedere al asigurării cerinţelor fundamentale aplicabile, potrivit legii. 

Clădirea nu răspunde cerințelor fundamentale, ea necesitând intervenții în acest sens. 
Cerințele fundamentale aplicabile în faza de proiectare sunt următoarele: 

a) rezistenţă mecanică şi stabilitate;  
b) securitate la incendiu;  
c) igienă, sănătate şi mediu înconjurător;  
d) siguranţă şi accesibilitate în exploatare;  
e) protecţie împotriva zgomotului;  
f) economie de energie şi izolare termică;  
g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale. 
Se va asigura verificarea de calitate a proiectelor, în faza de proiect tehnic la toate cerințele 

fundamentale. 
Acolo unde nu se poate asigura aducerea la norme, fiind vorba de o clădire existentă, se vor 

lua măsuri compensatorii de către proiectanți. 
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3.6. Actul doveditor al forţei majore, după caz. 

Nu este cazul. 
 

4. Concluziile expertizei tehnice şi, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor 
de diagnosticare: 

 
a) clasa de risc seismic 

Conform expertizei tehnice realizate (documentatie atasata in proiect), constructia a fost 
incadrata in clasa de risc seismic Rs III in stadiul actual corespunzand constructiilor la care sunt 
asteptate degradari structurale care nu afecteaza semnificativ siguranta structurala, dar la care 
degradarile elementelor nestructurale pot fi importante. 

b) prezentarea a minimum două soluţii de intervenţie 

Expertiza tehnica: nu este cazul, nu se propun interventii. 
 
Audit energetic: se propun urmatoarele variante:  

Soluția 1 propusă: 
- Montarea de polistiren expandat de 10 cm pe fatade; 
- Montare vată minerală 20 cm pe placa peste parter; 
- Refacerea instalațiilor electrice cu montarea corpuri de iluminat cu performanțe 

ridicate(consum scăzut); 
 

Soluția 2 propusă: 
- Montarea de polistiren expandat de 10 cm pe fatade; 
- Aplicarea de spuma poliuretanica 15 cm pe placa peste parter; 

Refacerea instalațiilor electrice cu montarea de corpuri de iluminat cu performanțe ridicate 
(consum scăzut). 
 

c) soluţiile tehnice şi măsurile propuse de către expertul tehnic şi, după caz, auditorul 
energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii 

Expertiza tehnica: prin expertiza tehnică nu s-au propus intervenţii la nivelul structurii de 
rezistenţă .  

 
Prin auditarea energetica s-au propus două soluții:  

Soluția 1 propusă: 
- Montarea de polistiren expandat de 10 cm pe fatade; 
- Montare vată minerală 20 cm pe placa peste parter; 
- Refacerea instalațiilor electrice cu montarea corpuri de iluminat cu performanțe 

ridicate(consum scăzut); 
 

Soluția 2 propusă: 
- Montarea de polistiren expandat de 10 cm pe fatade; 
- Aplicarea de spuma poliuretanica 15 cm pe placa peste parter; 
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- Refacerea instalațiilor electrice cu montarea de corpuri de iluminat cu performanțe ridicate 
(consum scăzut).; 
 

d) recomandarea intervenţiilor necesare pentru asigurarea funcţionării conform 
cerinţelor şi conform exigenţelor de calitate 

Expertul tehnic nu propune intervenții la nivelul structurii de rezistență. 

Auditorul energetic recomandă soluția 1 ce cuprinde soluții privind izolarea podului pe 
placa peste parter cu vata minerala cu grosimea de 20 cm.. 

 

5. Identificarea scenariilor/opţiunilor tehnico-economice (minimum două) şi analiza 
detaliată a acestora 

 
5.1. Soluţia tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-

arhitectural şi economic, cuprinzând:  

 
a) descrierea principalelor lucrări de intervenţie pentru:- consolidarea elementelor, 

subansamblurilor sau a ansamblului structural;- protejarea, repararea elementelor 
nestructurale şi/sau restaurarea elementelor arhitecturale şi a componentelor 
artistice, după caz;- intervenţii de protejare/conservare a elementelor naturale şi 
antropice existente valoroase, după caz;- demolarea parţială a unor elemente 
structurale/ nestructurale, cu/fără modificarea configuraţiei şi/sau a funcţiunii 
existente a construcţiei;- introducerea unor elemente structurale/nestructurale 
suplimentare;- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului 
seismic al construcţiei existente;  

Nu se propun interventii la nivelul structurii de rezistenta 

b) descrierea, după caz, şi a altor categorii de lucrări incluse în soluţia tehnică de 
intervenţie propusă, respectiv hidroizolaţii, termoizolaţii, repararea/înlocuirea 
instalaţiilor/echipamentelor aferente construcţiei, demontări/montări, 
debranşări/branşări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătăţirea terenului de 
fundare, precum şi lucrări strict necesare pentru asigurarea funcţionalităţii 
construcţiei reabilitate; 

 
Corp C1 
Fatada- Se propun interventii la nivelul fatadei si anume reabilitarea termica cu polistiren 

expandat cu grosimea de 10 cm.  
Tavane- Se propun reparatii locale prin decopertare locala si refacere ghips carton, aplicare 

glet si aplicare uniforma pe toata suprafata de var. 
Pardoseli- Nu se propun masuri de refacere a pardoselilor, acestea se afla intr-o stare buna.. 
Pereti- Nu se propun masuri de refacere a tencuielilor si a zugravelilor, acestea aflindu-se 

intr-o stare buna. Se va reface camera centralei din caramida. 
Tamplaria exterioara- nu se impune modificarea tamplariei exterioare existente, dar se vor 

monta plase de tantari si grilaje metalice. 
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Tamplarie interioara- este necesar a se modifica usile existente si inlocuirea acestora cu usi 
care sa raspunda din punct de vedere al securitatii la incendiu si sigurantei in exploatare.Tamplaria 
interioara trebuie sa raspunda functiunii cladirii si sa nu permita accidentarea in perioada de 
exploatare (exemplu prevederea de dispozitive care sa impiedice inchiderea sau deschiderea 
brusca). 

Acoperisul- Se propune inlocuirea invelitoarei si repararea sau refacerea locala a  
acoperisului, deoarece elementele din lemn sunt degradate, iar tabla este ruginita si neetansa. Se va 
reface pazia si sageacul si de asemenea se va reface sistemul de preluare a apelor pluviale de pe 
acoperis (jgheaburile si burlanele) 

 Amenajari exterioare- se vor realiza lucrări privind refacerea camerei centralei termice, 
realizarea de rampe persoane cu dizabilitati, se vor reface aleile cu beton si pavele, se va reface 
gardul partial, se va amenaja locul de joaca pentru copii, se va amenaja spatiul pentru gunoi 
menajer, se va sistematiza terenul, se va planta gazon si arbori si se va amenaja ca parcare spatiul 
din fata gradinitei. 

 
Instalatii:  
Instalatii Electrice- tablourile electrice trebuiesc refacute conform normelor actuale cu 

prevederea de dispozitive de protectie la scurtcircuit si protectie diferentiala. Se vor inlocui 
corpurile de iluminat incandescente cu unele performante energetic (de tip led) si prizele si 
intrerupatoarele care deservesc spatiile . 

Instalatii Sanitare- nu se vor face interventii. 
Instalatii Termice si Climatizare- Se vor monta aparate de aer conditionat. 
 
Prin auditarea energetica s-au propus două soluții:  

Soluția 1 propusă: 
- Montarea de polistiren expandat de 10 cm pe fatade; 
- Montare vată minerală 20 cm intre pe placa peste parter; 
- Refacerea instalațiilor electrice cu montarea corpuri de iluminat cu performanțe 

ridicate(consum scăzut); 
 

Soluția 2 propusă: 
- Montarea de polistiren expandat de 10 cm pe fatade; 
- Aplicarea de spuma poliuretanica 15 cm pe placa peste parter; 
- Refacerea instalațiilor electrice cu montarea de corpuri de iluminat cu performanțe ridicate 

(consum scăzut). 
 

c) analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de 
schimbări climatice ce pot afecta investiţia 

Nu este cazul. 

d) informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau 
situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa 
condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate 

Nu este cazul. 
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e) caracteristicile tehnice şi parametrii specifici investiţiei rezultate în urma realizării 
lucrărilor de intervenţie 

C1- corp Parter 

SC   330,00 mp 

SD   330,00 mp 

Total Suprafata Desfasurata 330,00 mp 

 

5.2. Necesarul de utilităţi rezultate, inclusiv estimări privind depăşirea consumurilor 
iniţiale de utilităţi şi modul de asigurare a consumurilor suplimentare 

Prin realizarea investiției nu are loc o creștere a consumurilor inițiale ci chiar o scădere a 
acestora datorită creșterii performanței energetice a clădirii. 
 

Necesarul de utilități rezultate: 
 Necesarul de apă menajeră zilnic/ ape uzate: C1 1920 mc/zi din care apă caldă 480 mc/zi: 
 Consum de energie electrică: putere instalată C1: 12 kW; 
 Consum energie termică: corp C1 42 kWh. 

 
 

5.3. Durata de realizare şi etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul 
orientativ de realizare a investiţiei, detaliat pe etape principale 

Graficul de realizare al investitiei: 
  Luna 
Nr. 
Crt. 

Denumire activitate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

1 Achiziție D.A.L.I. x                        
2 D.A.L.I.  x                       
3 Achiziție P.T., 

D.D.E., C.S. 
   x                     

4 P.T., D.D.E., C.S.     x                    
5 Achiziție consultanță       x                  
6 Achiziție dirigenție       x                  
7 Achiziție lucrări de 

execuție 
       x x                

9 Consultanță          x x x x x           
10 Dirigenție           x x x x x           
11 Execuție lucrări          x x x x x           
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5.4. Costurile estimative ale investiţiei:- costurile estimate pentru realizarea investiţiei, 
cu luarea în considerare a costurilor unor investiţii similare;- costurile estimative 
de operare pe durata normată de viaţă/amortizare a investiţiei. 

 
Valoarea totală a investiției este de: 478 860 lei +TVA, adică 568 418 lei cu TVA 

inclus. 
Din care lucrări de construcții montaj: 420 780 lei+TVA, adică 500 728 lei cu TVA 

inclus. 
 

5.5. Sustenabilitatea realizării investiţiei:  

 
a) impactul social şi cultural: 

- Avantajele oferite de investitie sunt de natura social-educative. Reabilitarea 
unităţii educative conferă utilizatorilor condiţii de utilizare conform normelor 
actuale. 

b) estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de 
realizare, în faza de operare: 

- Numarul de locuri de munca create in faza de executie este de: 20 persoane/ zi/ 
perioada desfasurare investitie.  

- Numarul de locuri de munca suplimentare create in faza de exploatare este de: 2 
persoane. 

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a 
siturilor protejate, după caz. 

Nu este cazul. 

 

5.6. Analiza financiară şi economică aferentă realizării lucrărilor de intervenţie:  

a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi 
prezentarea scenariului de referinţă;  

Nu este cazul. 

b) analiza cererii de bunuri şi servicii care justifică necesitatea şi dimensionarea 
investiţiei, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung;  

Comuna Stefanestii de Jos, jud. Ilfov este limitrofă oraşului Bucureşti, fiind o comună în 
expansiune demografică. În fapt populaţia la acest moment a crescut semnificativ şi faţă de 
valoarea din anul 2011. La ultimul recensământ 2011) populaţia era de 5 775 locuitori cu o creştere 
de 40% faţă de recensământul precedent(2002). În fapt populaţia la acest moment a crescut 
semnificativ şi faţă de valoarea din anul 2011. 
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Gradinita are acum 50 de prescolari iar toate locurile sunt ocupate, existând activăţi 
preşcolare care se desfăşoară şi după amiaza. 

Se estimează că populaţia comunei se va dubla până în anul 2021, cu o creştere 
semnificativă şi a numărului de prescolari. Acest lucru arată că numărul de prescolari aferenţi 
investiţiei nu va scădea ci e posibil să crească în măsura posibilităţilor. 

c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară;  

Nu se impune necesitatea realizării unei analize cost-eficacitate deoarece investiţia este una 
de natură socială, fără a desfăşura activităţi economice generatoare de profit. 

Valoarea totală a investiției este de: 478 860 lei +TVA, adică 568 418 lei cu TVA 
inclus. 

Din care lucrări de construcții montaj: 420 780 lei+TVA, adică 500 728 lei cu TVA 
inclus. 

 
d) analiza economică; analiza cost-eficacitate;  

Valoarea totală a investiției este de: 478 860 lei +TVA, adică 568 418 lei cu TVA 
inclus. 

Din care lucrări de construcții montaj: 420 780 lei+TVA, adică 500 728 lei cu TVA 
inclus. 

Raportând investiţia la numărul de elevi rezultă un cost de 9 577,20 lei / elev, preţ 
fără TVA. 

 
Raportând investiţia la suprafaţa desfasurată de 330,00 m2 costul este de 1 722,48 lei /m2 
din care construcţii montaj 1 517,36 lei/m2. 

Nu se impune necesitatea realizării unei analize cost-eficacitate deoarece investiţia este una 
de natură socială, fără a desfăşura activităţi economice generatoare de profit. 

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

Nu este cazul. 
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6. Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă) 

 
6.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, 

economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor 

Categorie  Soluție 1 Soluție 2 Punctaj maxim ce se 
poate acorda 

Cost investiție 4 5 5 
V.N.A. 5 4 5 

Energie economisită 5 3 5 
Impact asupra mediului 5 3 5 

Folosirea de surse alternative 0 0 5 
Modificarea cheltuielilor de exploatare 4 3 5 

Riscul investiției 4 4 5 
Complexitatea soluției tehnice 4 4 5 

Durata execuției 5 5 5 
Autorizații speciale 5 5 5 

Durata de viață 5 5 5 
TOTAL 46 41 55 

Se acordă punctaj de la 1 la 5, în care 5 este cel mai favorabil 
 

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

În conformitate cu recomandările făcute prin auditul energetic dar și prevederile menționate 
mai sus se recomandă implimentarea soluției cu numărul 1. 

Aceasta constă în: 
Corp C1 
Fatada- Se propun interventii la nivelul fatadei si anume reabilitarea termica cu polistiren 

expandat cu grosimea de 10 cm.  
Tavane- Se propun reparatii locale prin decopertare locala si refacere ghips carton, aplicare 

glet si aplicare uniforma pe toata suprafata de var. 
Pardoseli- Nu se propun masuri de refacere a pardoselilor, acestea se afla intr-o stare buna.. 
Pereti- Nu se propun masuri de refacere a tencuielilor si a zugravelilor, acestea aflindu-se 

intr-o stare buna. 
Tamplaria exterioara- nu se impune modificarea tamplariei exterioare existente, dar se vor 

monta plase de tantari si grilaje metalice. 
Tamplarie interioara- este necesar a se modifica usile existente si inlocuirea acestora cu usi 

care sa raspunda din punct de vedere al securitatii la incendiu si sigurantei in exploatare.Tamplaria 
interioara trebuie sa raspunda functiunii cladirii si sa nu permita accidentarea in perioada de 
exploatare (exemplu prevederea de dispozitive care sa impiedice inchiderea sau deschiderea 
brusca). 

Acoperisul- Se propune inlocuirea invelitoarei si repararea sau refacerea locala a  
acoperisului, deoarece elementele din lemn sunt degradate, iar tabla este ruginita si neetansa. Se va 
reface pazia si sageacul si de asemenea se va reface sistemul de preluare a apelor pluviale de pe 
acoperis (jgheaburile si burlanele) 

 Amenajari exterioare- se vor realiza lucrări privind refacerea camerei centralei termice, 
realizarea de rampe persoane cu dizabilitati, se vor reface aleile cu beton si pavele, se va reface 
gardul partial, se va amenaja locul de joaca pentru copii, se va amenaja spatiul pentru gunoi 
menajer, se va sistematiza terenul, se va planta gazon si arbori si se va amenaja ca parcare spatiul 
din fata gradinitei. 
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Instalatii:  
Instalatii Electrice- tablourile electrice trebuiesc refacute conform normelor actuale cu 

prevederea de dispozitive de protectie la scurtcircuit si protectie diferentiala. Se vor inlocui 
corpurile de iluminat incandescente cu unele performante energetic (de tip led) si prizele si 
intrerupatoarele care deservesc spatiile . 

Instalatii Sanitare- nu se vor face interventii. 
Instalatii Termice si Climatizare- Se vor monta aparate de aer conditionat. 
 
Prin auditul energetic se mai propun: 
- Montarea de polistiren expandat de 10 cm pe fatade; 
- Montare vată minerală 20 cm pe placa peste parter; 
- Refacerea instalațiilor electrice cu montarea corpuri de iluminat cu performanțe 

ridicate(consum scăzut); 
 

Selectarea prezentului scenariu se datorează faptului că auditul energetic subliniază 
necesitatea montării termoizolatiei sub invelitoare, deoarece termoizolatia actuala din pod este 
mucegaita si degradata, alegerea vatei minerale fiind impusa de usurinta cu care se pune in opera si 
de VNA-ul favorabil.  
 

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei:  

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată 
în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în 
conformitate cu devizul general;  

Valoarea totală a investiției este de: 478 860 lei +TVA, adică 568 418 lei cu TVA 
inclus. 

Din care lucrări de construcții montaj: 420 780 lei+TVA, adică 500 728 lei cu TVA 
inclus. 

 
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi 

fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, 
în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare; 

C1- corp Parter  

SC   330,00 mp 

SD   330,00 mp 

Total Suprafata Desfasurata 330,00 mp 

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

Numarul de locuri de munca create in faza de executie este de: 20 persoane/ zi/ perioada 
desfasurare investitie. 

Numarul de locuri de munca suplimentare create in faza de exploatare este de: 2 persoane. 
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d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. 

Durata de execuție a obiectivului de investiții este de 14 luni. 

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

Clădirea nu răspunde cerințelor fundamentale, ea necesitând intervenții în acest sens. 
Cerințele fundamentale aplicabile în faza de proiectare sunt următoarele: 

a) rezistenţă mecanică şi stabilitate;  
b) securitate la incendiu;  
c) igienă, sănătate şi mediu înconjurător;  
d) siguranţă şi accesibilitate în exploatare;  
e) protecţie împotriva zgomotului;  
f) economie de energie şi izolare termică;  
g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale. 
Se va asigura verificarea de calitate a proiectelor, în faza de proiect tehnic la toate cerințele 

fundamentale. 
Acolo unde nu se poate asigura aducerea la norme, fiind vorba de o clădire existentă, se vor 

lua măsuri compensatorii de către proiectanți. 
 

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

Finantarea se va face din surse legal constituite. 

7. Urbanism, acorduri şi avize conforme 

. Lucrarile propuse a se executa se incadreaza in prevederile din legea 50. 
 

7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire 

Exista in documentatie 
7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

Nu este cazul. 
7.3. Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege 

Exista in documentatie Nu sunt mentiuni in extrasul de carte funciara.  
7.4. Avize privind asigurarea utilităţilor, în cazul suplimentării capacităţii existente 

Nu este cazul. 
7.5. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de 

diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a 
prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentaţia tehnico-
economică 

Nu este cazul. 
7.6. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, care pot condiţiona soluţiile tehnice, 

precum:  
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a) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată 
pentru creşterea performanţei energetice: nu este cazul. 

b) studiu de trafic şi studiu de circulaţie, după caz: nu este cazul. 

c) raport de diagnostic arheologic, în cazul intervenţiilor în situri arheologice: nu este 
cazul.  

d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice: nu este cazul. 

e) studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei: expertiză tehnică 
şi audit energetic. 

B. PIESE DESENATE 
În funcţie de categoria şi clasa de importanţă a obiectivului de investiţii, piesele desenate se 

vor prezenta la scări relevante în raport cu caracteristicile acestuia, prevăzute în documentaţia 
tehnică anexata: 

1. Construcţia existentă:  

 
a) plan de amplasare în zonă;  

b) plan de situaţie;  

c) releveu de arhitectură; 

d) planşe specifice de analiză şi sinteză, în cazul intervenţiilor pe monumente istorice 
şi în zonele de protecţie aferente:           nu este cazul. 

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

 
a) plan de amplasare în zonă;  

b) plan de situaţie;  

c) planuri generale, faţade şi secţiuni caracteristice de arhitectură, cotate, scheme de 
principiu pentru instalaţii, volumetrii, scheme funcţionale, izometrice sau planuri 
specifice; 

d) planuri generale, profile longitudinale şi transversale caracteristice, cotate, planuri 
specifice, după caz: nu este cazul. 

Data: Proiectant,  

12.06.2018 

Arh. Alexandru Ernest 
şef proiect, 

…………………………………….. 
(numele, funcţia şi semnătura persoanei autorizate) 

 


