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A. PIESE SCRISE  

1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii  

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii  
 

Construire clădire Liceu Tehnologic Sebeș 
 
 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor  
 

Primăria Municipiului Sebeș 

 

1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar)  
 

Nu este cazul 

 

1.4. Beneficiarul investiţiei  
 

Municipiul Sebeș 
 
 

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate  
 

S.C. Sfera Con S.R.L. 
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2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de 

investiţii  

 

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în 

prealabil)  

Nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate. 

 

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, 

structuri instituţionale şi financiare 

 
 La întocmirea prezentului studiu s-a pornit de la ideea realizării unei analize care să 

permită conturarea unei imagini cât mai clare despre ceea ce se urmărește prin 

implementarea proiectului propus. 

 Se doreşte ca la finalizare, acest studiu să permită furnizarea unor informaţii în 

ceea ce priveşte sustenabilitatea şi necesitatea - privită din exteriorul definiţiei sale strict 

financiare – de implementare a proiectului, precum şi a unor informaţii privind 

alternativele existente şi care pot fi luate în calcul în procesul decizional de către 

beneficiar. 

 Pentru conturarea contextului în care se va analiza necesitatea construirii unei 

clădiri în care va funcționa Liceul Tehnologic Sebeș, au fost studiate şi folosite informaţii 

din sursele următoare: 

- Strategia Europa 2020; 

- Acordul de parteneriat 

- Strategia educației și formării profesionale din România pentru perioada 2015-

2020; 

- Strategia Regiunii Centru 2014 – 2020; 

- Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020; 

- Strategia Națională privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii 2014-2020; 

- Strategia Națională de Competitivitate 2014-2020; 

- Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare, Inovare 2014-2020; 

- Strategia Naţională pentru Promovarea Incluziunii Sociale și Combaterea 

Sărăciei 2014-2020; 

- Strategia privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorității romilor 

2014-2020; 

- Strategia națională privind învățarea pe tot parcursul vieții 2015-2020; 

- Planul Local de Acțiune în Învățământ (PLAI) 2013-2020 - Județul Alba; 

- Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământul profesional şi tehnic (PRAI) 

Regiunea Centru 2009 – 2013; 

- oferite prin Planul Urbanistic General al Municipiului Sebeș; 

- colectate de la Liceul Tehnologic Sebeș (numărul de elevi, numărul de clase, 

ş.a.m.d.);  

- statistici oferite de către Institutul Naţional de Statistică precum şi alţi indicatori 

socio-economici ai zonei; 



 

7 

 

- din cadrul studiilor şi cercetărilor elaborate pentru proiectarea efectivă a 

lucrărilor: studiu geotehnic, studiu topo, ş.a.m.d.; 

- alte studii, analize, rapoarte şi materiale realizate de diverse autorităţi şi 

organizaţii relevante pentru studiul de faţă. 

 

 Secţiunile prezentului Studiu de fezabilitate au fost dezvoltate ca și conținut similar 

modelului cadru oferit de H.G. 907/2016, astfel încât să poată furniza informații complete 

legate de contextul social și economic în care se propune realizarea investiției. Această 

detaliere ajută atât elaboratorul cât și beneficiarul să constate necesitatea și să înțeleagă 

oportunitatea realizării sau nu a proiectului. 

  

 În continuare vom analiza și prezenta contextul în care se propune implementarea 

prezentului proiect. 

 Liceul Tehnologic Sebeș este o instituție de învățământ în plină afirmare. Școala s-a 

înființat prin Ordinul nr. 417/14.06.1995 al Ministerului Învățământului și Decizia nr. 

168/1995 a Inspectoratului Școlar Județean Alba, începând cu data de 14 iunie 1995. 

Înfiinţarea Grupului Școlar Industrial Sebeș a venit în întâmpinarea năzuinţelor şi 

dorinţelor multor părinţi şi elevi. În lipsa unei clădiri proprii activitatea s-a desfăşurat în 

două şcoli generale din oraşul Sebeş, iar din anul 1999, a primit clădirea din str. Dorin 

Pavel, nr. 2 unde îşi desfăşoară activitatea şi în prezent. 

 Noua unitate de învățământ a cuprins un număr de aproximativ 700 elevi, proveniți 

de la următoarele școli: clasele profesionale de la Liceul Teoretic, clasele liceale serale și 

cele de ucenici de la Școala Generală Nr.1. Au fost repartizaţi în 24 de clase (liceu 

tehnologic şi şcoală profesională).  

 În anul 1996 s-au făcut demersuri în vederea obținerii unui teren intravilan pe care 

să se construiască viitoarea clădire a Liceului Tehnologic Sebeș, fapt realizat prin 

obținerea unui teren în Parcul Arini, având o suprafață de 17000mp. Deşi a primit teren 

pentru o construcţie nouă, Liceul Tehnologic Sebeş se confruntă şi în prezent cu spaţiile 

şcolare insuficiente, fapt pentru care activitatea de instruire teoretică se desfăşoară în 

două schimburi: 

 schimbul I – între orele 8.00 – 14.00 

 schimbul II – între orele 14.00 – 20.00 

 Între anii 2004-2011 a avut loc fuzionarea școlii cu Centrul Special care școlariza 

elevi cu deficiențe fizice,  păstrându-se denumirea Grupul Școlar Industrial. Acest lucru a 

adus mai multe beneficii școlii:  

- bază materială (o clădire cu săli de clasă, un atelier croitorie, două săli de 

gimnastică, un cabinet de informatică, biblioteca, internat și cantina, un teren 

de baschet îngrădit, un microbuz ș.a);  

- în ceea ce privește profilele și specializarile în care sunt pregătiți elevii, se 

adaugă de la școala specială, profilul economic, care prin nivelul de pregătire 

al elevilor admiși la acest profil, ridică nivelul calitativ al învățământului;  

- un număr de 17 cadre didactice titulare și 26 angajați; 

- personal didactic auxiliar și nedidactic.   
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 În anul 2011 s-a realizat extinderea școlii prin arondarea Școlii Generale „Silviu 

Cărpinișanu”, Grădinițelor cu Program Normal, nr.1 și cu Program Prelungit Nr.2, care au 

devenit structură a Liceului Tehnologic Sebeș. Nou inființata instituție școlară s-a 

dezvoltat puternic, ca dotare, număr de elevi, profile. 

 Instruirea teoretică şi practică se desfăşoară în cinci clădiri, aflate la o distanţă 

destul de mare între ele: 

 clădirea A, Str. Dorin Pavel, nr.2; 

 clădirea B, Str.Viilor, nr. 8; 

 clădirea C (atelierele – şcoală) în incinta Colegiului L. Blaga Sebeş. 

 clădirea D, pentru clasele I-VIII, str. Ștefan cel Mare, nr.1 

 iar pentru învățământul preșcolar, în alte două clădiri: Grădinița cu Program Normal, 

nr.1 și Grădinița cu Program Prelungit nr.2. 
 

 În momentul de față în liceu își desfășoară activitatea un număr de 608 elevi, 62 de 

cadre didactice, personal didactic auxiliar (10 persoane) și personal nedidactic (18 

persoane), cu un spațiu de învățământ insuficient, fapt ce generează și necesitatea 

desfășurării activității în două schimburi.  

 Având în vedere aceste considerente, precum și starea tehnică actuală a clădirii 

existente, se impune construirea unei noi clădiri ce va deservi Liceul Tehnologic, cu 

funcțiuni bine definite, în care procesul instructiv-educativ de implementare a metodelor 

pedagogice actuale să se desfășoare în condiții optime și de siguranță. 
 

În context european, în prezent se încearcă o reorganizare radicală a modului în 

care sistemele de învățământ și formare contribuie la dezvoltarea competențelor 

necesare pe piața muncii. În acest sens, Comisia Europeană a lansat în anul 2012 o 

strategie denumită „Reorganizarea învățământului” destinată să încurajeze statele 

membre să ia măsuri imediate pentru a asigura formarea, în rândul tinerilor, a 

competențelor și aptitudinilor necesare pe piața muncii și pentru a-și atinge obiectivele în 

materie de creștere și de creare de locuri de muncă. 

Strategia Europa 2020, elaborată de către Comisia Europeană în 2010, are la 

bază trei componente principale:  

 dezvoltare inteligentă care prioritizează eficientizarea investițiilor în educație, 

cercetare și inovare;  

 o dezvoltare durabilă care susține orientarea decisivă către o economie cu emisii 

scăzute de dioxid de carbon;  

 o dezvoltare favorabilă incluziunii care pune accentul pe crearea de locuri de 

muncă și pe reducerea sărăciei. 

Obiectivele principale ale Strategiei UE 2020 pentru deceniul 2010 – 2020 sunt: 

 creșterea ratei de ocupare a populației cu vârsta între 20 – 64 ani la cel puțin 75%;   

 investiții (publice si private) în cercetare şi dezvoltare de 3% din PIB-ul UE;   

 atingerea obiectivului „20/20/20” în domeniul energiei şi al  schimbărilor climatice: 

reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră sau cu 30%, dacă există 

condiții favorabile în acest sens, creşterea cu 20% a ponderii energiei regenerabile 

în consumul final de energie, creşterea cu 20% a eficienţei energetice, comparativ 

cu 1990;  
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 reducerea ratei părăsirii timpurii a şcolii la un nivel maxim de 10% al şi creșterea 

ratei de absolvire a unei forme de învățământ terțiar în rândul tinerilor cu vârsta 

între 30 si 34 ani la cel puțin 40%. 

 reducerea cu 25% a populaţiei aflate sub pragul de sărăcie. 

Strategia Europa 2020 servește ca punct de pornire în definirea politicilor 

naționale și regionale, menite să preia și să răspundă provocărilor cu care România se 

confruntă pentru o integrare unitara în cadrul economic al Uniunii Europene.  

Acordul de Parteneriat 2014-2020 prevede faptul că investițiile în educație trebuie 

fie integrate într-un cadru național, luând în considerare tendințele demografice și nevoile 

pieței forței de muncă. Prioritățile de investiții în infrastructura educațională, așa cum sunt 

prezentate în Acordul de parteneriat, includ:  

 Sprijinirea creșelor, grădinițelor și școlilor din zonele în care ratele de înscriere 

sau performanțele elevilor sunt mai scăzute, iar ratele de abandon sau de părăsire 

timpurie a școlii sunt mai mari decât media națională/ județeană.  

 Restructurarea rețelei de învățământ profesional și tehnic și îmbunătățirea 

infrastructurii centrelor comunitare de învățare permanentă pentru creșterea eficienței, 

îmbunătățirea calității și creșterea participării.  

 Asigurarea sau îmbunătățirea condițiilor de bază (de exemplu, condiții sanitare, 

alimentare cu apă, încălzire) pentru școlile din mediul rural, pentru școlile izolate și/ sau 

pentru școlile din zonele dezavantajate.  

 Asigurarea dotărilor și echipamentelor specializate de predare pentru elevii 

dezavantajați, inclusiv pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale.  

 Investiții în infrastructură pentru modernizarea și internaționalizarea centrelor 

universitare din zone cu potențial de creștere prin construirea și modernizarea 

infrastructurii de cercetare și inovare, materialelor de învățare, tehnologiilor noi și TIC. 

 
 În context naţional, România încearcă să își concentreze eforturile pentru atingerea 

obiectivelor stabilite de UE în domeniul educației, în concordanță cu nevoile de 

dezvoltare naționale și regionale specifice.  

 În acest sens, Strategia educației și formării profesionale din România pentru 

perioada 2016-2020 propune o abordare coerentă a formării profesionale inițiale și a 

formării profesionale continue, care să conducă la dezvoltarea unui sistem de formare 

profesională accesibil, atractiv, competitiv și relevant pentru cerințele pieței muncii. 

Strategia educației si formării profesionale este complementară Strategiei Naționale 

pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii 2015-2020 și Strategiei privind reducerea părăsirii 

timpurii a școlii 2014-2020 și propune o viziune globală asupra dezvoltării/consolidării 

întregului sistem de educație și formare profesională, adresat participanților la învățarea 

pe tot parcursul vieții. 

 În același timp, România și-a asumat un angajament privind egalitatea de șanse în 

educație prin reducerea segregării etnice și a discriminării. Strategia Guvernului 

României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 

2014-2020 are printre obiectivele sale specifice: reducerea decalajului educațional dintre 

elevii romi și non-romi, eliminarea discriminării și 6 segregării școlare pe baze etnice, de 

statut social, dizabilități sau alte criterii. 



 

10 

 

 România contribuie activ la realizarea Cadrului strategic pentru cooperarea 

europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale – ET 2020. Strategia educației și 

formării profesionale este armonizată cu Strategia Europa 2020, care promovează 

creşterea inteligentă, realizabilă prin investiţii majore în educaţie, cercetare şi inovare 

sustenabilă, creşterea incluzivă, cu accent pe crearea de locuri de muncă şi reducerea 

sărăciei. 

  Obiectivele asumate de România în domeniul educației și învățării pe parcursul 

întregii vieți pentru orizontul 2020 sunt următoarele:  

 reducerea ratei de părăsire timpurie a şcolii la un nivel sub 11,3% (ţinta UE 

10,0%);  

 atingerea unui procent de cel puţin 26,7% de tineri cu vârste între 30-34 ani care 

au un nivel de educaţie terţiar sau echivalent (ţinta UE: 40%);  

 promovarea învățării permanente și creșterea ratei de participare a populației la 

formarea profesională continuă până la 10% (ţinta UE: 15%). 

 

În cadrul Raportului privind starea învățământului preuniversitar din România 

aferent anului 2016 s-au stabilit direcțiile de acțiune pentru anii următori, printre care se 

numără și promovarea și dezvoltarea învățământului profesional și tehnic prin 

următoarele măsuri: 

 Creșterea, cu cel puțin 10%, în anul școlar următor, a numărului de absolvenți care 

optează pentru învățământul profesional, prin activități de informare și consiliere; 

 Dezvoltarea cadrului metodologic pentru învățământul dual, revizuirea 

curriculumului, implicarea angajatorilor, pregătirea profesorilor și îmbunătățirea 

practicii;  

 Reînființarea/modernizarea atelierelor-școală, pentru învățământul profesional și cel 

tehnologic;  

 Dezvoltarea învățământului profesional și tehnic de nivel 5 terțiar non universitar, 

prin susținerea acestuia de către stat, în domenii cu potențial de creștere, relevante 

pentru dezvoltarea economică a României;  

 Promovarea unor investiții în infrastructura educațională a școlilor din învățământul 

profesional și tehnic, prin dezvoltarea unor centre de formare profesională; 

 Sprijinirea cu servicii de consiliere și orientare în carieră a elevilor din ultimii ani de 

gimnaziu și primii ani de învățământ profesional și tehnic;  ș.a. 

 

În context județean, una dintre obiectivele prioritare ale județului Alba prezentate în 

cadrul Strategiei de Dezvoltare a Județului Alba pentru perioada 2014‐2020 este 

echiparea cu utilități și servicii publice de interes general, în condiții de protecție a 

mediului și utilizarea eficientă a resurselor, în scopul creșterii atractivității și funcționalității 

teritoriului prin asigurarea infrastructurii și a furnizării serviciilor sociale, de educație și de 

sănătate. În acest sens, se propun proiecte pentru îmbunătățirea infrastructurii 

educaționale prin lucrări de construcție, reabilitare și echipare.  

La nivel local, Strategia de dezvoltare locală durabilă a Municipiului Sebeș 2014-

2020 se corelează cu strategiile naționale, regionale și județene. Printre obiectivele 

strategice propuse pentru perioada 2014-2020 se numără și creșterea calității vieții prin 
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dezvoltarea serviciilor de natură socială existente la nivelul comunităţii, cărora li se 

alătură sănătatea, educaţia şi activitatea culturală, bazată pe diverse proiecte de 

construire, reabilitare și modernizare de infrastructuri educaționale.  
 

Prin tema de proiectare se prevede realizarea unui corp nou de clădire pe terenul 

care este parte din curtea liceului și crearea unor condiții optime pentru desfășurarea 

activităților didactice, asigurarea normelor igienico-sanitare și dotarea corespunzătoare a 

spațiilor.  

Noul corp de clădire va cuprinde 34 de săli de clasă, necesar desfășurării 

învățământului din ciclul liceal pentru un număr de 900 de elevi, laboratoare de 

informatică,  laborator de fizică,  mecanică, chimie, spații administrative, sală de sport, 

sală de festivități. Se propune, de asemenea, amenajarea curții și a terenului de sport din 

curtea liceului. 

 

Infrastructura educațională la nivelul orașului Sebeș 

Conform informaților existente în Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din 

România, în municipiul Sebeș funcționează următoarele unități de învățământ: 

Tip instituție de învățământ Nr. Denumire 

Creșă de stat - - 

Creșă privată - - 

Grădiniță de stat  6 

- Grădiniţa cu program normal nr. 4 Sebeș 
- Grădiniţa cu program normal nr. 6 Sebeș 
- Grădiniţa cu program normal nr. 8 Sebeș 
- Grădiniţa cu program prelungit nr. 2 Sebeș 
- Grădiniţa cu program prelungit nr. 3 Sebeș 
- Grădiniţa cu program prelungit nr. 7 Sebeș 

Grădiniță privată 2 
- Grădiniţa „Heidi” Sebeș 
- Grădinița „Sfântul Nicolae” Sebeș 

Școli generale de stat  4 

- Şcoala Gimnazială „M. Kogălniceanu” Sebeş 
- Şcoala Gimnazială nr. 2 Sebeş 
- Şcoala Gimnazială „Silviu Cărpinişanu” Sebeş 
- Colegiul Naţional „Lucian Blaga” Sebeş 

Licee, colegii și grupuri școlare 
industriale de stat 

4 

- Colegiul Naţional ”Lucian Blaga” Sebeş 
- Liceul cu Program Sportiv "Florin Fleseriu" Sebeș 
- Liceul Tehnologic Sebeș 
- Liceul German Sebeș 

Școala profesională publică 1 - Școala Profesională Duală Sebeș 

Școala postliceală privată  1 - Școala Postliceală „Henri Coandă” Sebeș 

 

Atât școlile generale, cât și unitățile de învățământ preșcolar sunt distribuite uniform 

la nivelul orașului, pentru a asigura o acoperire cât mai bună. La nivelul celorlalte unități 

de învățământ preuniversitar, lipsa unui număr suficient de locuri în sălile de clasă se 

traduce într-un program de desfășurare a cursurilor în două schimburi, fapt care 

contravine principiilor educaționale contemporane.  

Pentru a analiza evoluția populației școlare la nivelul Municipiului Sebeș, prezentăm 

mai jos următorul grafic: 
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Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
Se poate constata faptul că în perioada 2010-2016, numărul elevilor înscriși în 

învățământul preuniversitar nu a înregistrat fluctuații puternice, dar se resimte influența 

schimbărilor demografice care au loc la nivelul populației, manifestate printr-o reducere a 

populației tinere, fapt care se traduce într-o scădere cu 9.03% a numărului total de elevi 

între 2010 – 2016. 

Având în vedere nivelul în general scăzut de educație economico-financiară și 

politică al unor mari categorii de populație, pe termen mediu și lung, miza cea mai 

importantă a sistemului educațional este capacitatea acestuia de a da orașului cetățeni. 

Iar creșterea și dezvoltarea capitalului uman în general nu se poate realiza fără investiții  

în infrastructura de educație.  

Printre obiectivele și politicile Strategiei de Dezvoltare a Județului Alba pentru 

perioada 2014-2020 regăsim și asigurarea infrastructurii și a furnizării serviciilor sociale, 

de educație și de sănătate, prin îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin lucrări de 

construcție, reabilitare și echipare. Acest obiectiv își regăsește susținere și prin 

intermediul P.O.R. Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate 

de investiții 10.1 Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, 

pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 

infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.2 Creșterea gradului de 

participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii. 

 

 

2.3. Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor  

 

Liceul Tehnologic din Sebeș este organizat pe mai multe niveluri de învățământ și 

funcționează în mai multe locații din orașul Sebeș.  

Municipiul Sebeş se află în zona de centru a judeţului Alba la 16 km distanţă de 

reşedinţa de judeţ, municipiul Alba Iulia, pe cursul inferior al râului Sebeş, fiind traversat 

de la est la vest de drumul naţional DN1– E81şi DN7 – E60, iar de la nord la sud de 

drumul naţional DN67C şi drumul judeţean DJ106K. În plus, autostrada A1 Sibiu-Deva 

1101 1119 886 850 876 819 793 

1275 1268 1491 1556 1528 1530 1480 

1333 1293 1261 1247 1173 1190 1203 

1951 2005 1797 1699 1568 1463 1451 

132 61 131 153 290 345 342 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

Anul 
2014 

Anul 
2015 

Anul 
2016 

Elevi inscrisi in invatamantul 
profesional 

Elevi inscrisi in invatamantul liceal 

Elevi inscrisi in invatamantul 
gimnazial (inclusiv invatamantul 
special) 

Elevi inscrisi in invatamantul 
primar (inclusiv invatamantul 
special) 

Copii inscrisi in gradinite 
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ocolește municipiul prin zona de nord, accesibilitatea fiind asigurată prin intermediul a trei 

noduri rutiere. Nodul Sebeș beneficiază de conectivitate primară la rețeaua Core TEN-T 

prin intermediul coridoarelor rutiere București-Sibiu-Arad-Nădlac și Sebeș-Alba Iulia-Tg. 

Mureș – Iași și a magistralei CFR 200 Brașov – Sibiu-Simeria-Arad-Curtici. 

Municipiul Sebeș va deveni un important pol economic al regiunii Centru, mizând 

pe o conectivitate ridicată datorită rolului de nod rutier pentru cele două autostrăzi A1 și 

A10. Este un oraș atractiv pentru investitori, generând locuri de muncă și bunăstare, în 

special în industrii nepoluante și cu valoare adăugată mare. Populația orașului este una 

tânără, având la dispoziție, alături de locurile de muncă necesare câștigării unui venit, 

multiple oportunități de petrecere a timpului liber și de agrement. Din graficul alăturat se 

observă o creștere a populației cu domiciliul în Municipiul Sebeș în perioada 2000 – 2016 

pe fondul dezvoltării economice a zonei și deschiderea de noi întreprinderi care au creat 

locuri de muncă.  

 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 

Municipiul Sebeş iese în evidenţă print-un climat economic bazat preponderent pe 

industria prelucrătoare, dinamic și competitiv, ce continuă să atragă investiții. Din punct 

de vedere al gradului de ocupare şi al ratei şomajului, municipiul Sebeş concurează fără 

probleme cu centre regionale cum ar fi Braşov, Sibiu sau Alba-Iulia. Atractivitatea din 

punct de vedere economic a municipiului este dată de existența unei platforme industriale 

cu toate utilitățile, accesibilitatea ridicată la nivelul transportului rutier (A1- DN1-DN7), de 

condiţii fiscale favorabile pentru investitori și de personalul calificat. O altă evoluție 

pozitivă este aceea a numărului de șomeri care a înregistrat o scădere remarcabilă de la 

1.264 de persoane în 2013 la 270 în anul 2016. 
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      Sursa: Institutul Național de Statistică 

 

 În acest context Liceul Tehnologic Sebeș promovează o educaţie de calitate, prin 

dezvoltarea în parteneriat cu comunitate a unui mediu favorabil învăţării. Fiecare elev 

beneficiază de şansa dezvoltării unei personalităţi armonioase, autonome şi creative, în 

vederea pregătirii pentru o treaptă superioară de educaţie şi ca bun cetăţean european, 

care să se adapteze uşor la cerinţele societăţii moderne în permanentă mişcare şi 

schimbare, prin efortul şi implicarea pozitivă a beneficiarilor direcţi şi a personalului 

liceului. 

Misiunea liceului reiese nu numai din viziunea grupurilor de interes, ci şi din 

nevoile educaţionale ale comunităţii, ţinând cont de resursele existente, precum și de 

strategia de dezvoltare a Primăriei orașului Sebeș. 

Strategiile adoptate în vederea îndeplinii misiunii sale sunt concepute diferenţiat și 

sunt menite să faciliteze procesul de învăţare pentru toţi elevii, indiferent de nivelul 

intelectual, de apartenenţa etnică, religioasă sau de altă natură, prin oferirea de şanse 

egale şi promovarea educaţiei incluzive. 

Nivelurile de învățământ din cadrul liceului sunt: 

- Preșcolar; 

- Primar; 

- Gimnazial; 

- Liceal; 

- Postliceal; 

- Profesional; 

Liceul tehnologic Sebeș s-a dezvoltat puternic, ca dotare, număr de elevi, profile. 

Oferta educaţională a şcolii este diversificată, oferind pregătire teoretică şi practică în 

domeniile: electromecanică, mecatronică, electronică și automatizări, fabricarea 

produselor din lemn, servicii, turism și alimentație, comerț, industrie textilă și pielărie, 

chimie industrială, industrie alimentară, construcții, instalații și lucrări publice.  

În anul 2011 s-a realizat extinderea școlii prin arondarea Școlii Gimnaziale 

„Silviu Cărpinișianu” Sebeș, Grădinițelor cu Program Normal nr.1 și cu Program 

Prelungit Nr.2, care au devenit structură a Liceului Tehnologic Sebeș. 

1008 
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Resursele materiale existente sunt împărțite în cele cinci clădiri: A, B, C, D și E 

(Școala structură). În clădirea principală (clădirea A, str. Dorin Pavel nr. 2) sunt situate 

serviciile de secretariat și contabilitate, direcțiunea și o sală profesorală, 8 săli de clasă și 

un cabinet de informatică. În clădirea B sytr. Viilor nr. 8 sunt: 15 săli de clasă, 2 cabinete 

de informatică, un laborator de științe și un laborator de mecatronică, cabinetul medical, 

cabinetul de consiliere psio-pedagogică, o sală profesorală, direcțiunea, o sală de sport, 

serviciul administrativ. În clădirea D (pentru clasele I-VIII, str. Ștefan cel Mare nr. 1) sunt 

10 săli de clasă, un cabinet de istorie, un cabinet de biologie, un cabinet de fizică-chimie, 

o sală profesorală, o sală de sport, CDI și o sală festivă. În clădirea C (în incinta 

Colegiului L. Blaga din Sebeș) sunt atelierele școală de mecanică, croitorie, tâmplărie. 

Baza Sportivă: Teren de tenis/baschet, teren de fotbal, sală de sport. Biblioteca cu peste 

10.000 volume, atât volume de literatură, cât și de cărți de specialitate, precum și de 

manuale școlare. Toate laboratoarele, sălile și cabinetele conțin material didactic 

performant adecvat pregătirii elevilor în condiții optime. Materialul didactic existent a fost 

achiziționat recent, pentru toate disciplinele de studiu existând planșe, hărți, cărți de 

specialitate, video-proiectoare și ecrane de proiecție, mulaje, microscoape, aparatura 

destinată studierii fizicii și chimiei, sportului. 

În anul 2013 s-a aprobat protocolul de colaborare privind înfiinţarea şi susţinerea 

funcţionării „învăţământului profesional de Tip Dual Sebeş 2013”, prin care s-au înființat 

două clase profesionale, în industria lemnului. Protocolul s-a încheiat între Instituţia 

Prefectului judeţul Alba, Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, Primăria Municipiului Sebeş, 

Liceul Tehnologic Sebeş și firmele: S.C. Kronospan S.A., S.C. Holtzindustrie 

Schweighofer S.R.L., S.C. Savini Due S.R.L., S.C. Atero S.R.L., S.C. Schosswender 

Mobel S.R.L, societăți în cadrul cărora se urmărește pregătirea practică a 41 de elevi. 

Potrivit contractului de colaborare, cei 41 de elevi care urmează cursurile de mecanic 

(24) şi cele pentru fabricarea produselor de lemn (17) primesc din partea agenţilor 

economici parteneri o bursă de studii în valoare de 100 de lei/lună, premii, gratificări, 

prime, plata transportului la şi de la locul desfăşurării stagiului de practică, o masă pe zi, 

examinarea medicală obligatorie în vederea realizării stagiului de practică şi echipament 

de muncă şi protecție. 

  În momentul de față cursurile liceale sunt organizate atât în clădirea de pe str. 

Viilor nr. 8 cât și în spațiile clădirii de pe str. Dorin Pavel nr. 2. Un dezavantaj foarte mare 

atât pentru elevi cât și pentru profesori, aceștia fiind nevoiți să parcurgă o distanță destul 

de mare în pauze pentru a ajunge la orele care se țin în cealaltă clădire.  

Pe lângă acest neajuns menționăm și faptul că cursurile învățământului liceal se 

desfășoară în două schimburi, între orele 8-20, în ambele clădiri de la adresele 

menționate. O parte dintre elevii liceului provin din localitățile învecinate orașului Sebeș și 

folosesc mijloacele de transport în comun care au un orar de funcționare necorelat cu cel 

al liceului, ceea ce face dificilă participarea acestor copii la toate orele din săptămână. 

În clădirea care se află pe strada Viilor nr. 8 funcționează săli de clasă dotate cu 

mobilier, grupuri sanitare, laboratoare și săli pentru ateliere, dar fără respectarea 

normelor de proiectare a clădirilor destinate activităților școlare. Mai mult această clădire 

nu permite adaptarea spațiilor actuale la funcțiuni de săli de clasă sau laboratoare, motiv 

pentru care Primăria Municipiului Sebeș împreună cu conducerea actuală a liceului au 
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propus construirea unui corp de clădire nou în care să se deruleze cea mai mare parte a 

activității școlare, actuala clădire urmând să preia funcțiunile pentru atelierele școlare. În 

felul acesta orele s-ar derula într-un singur schimb și într-un singur loc. De asemenea, 

noua infrastructură va asigura toate funcțiunile necesare derulării activității școlare la 

normele și standardele prevăzute în legislația actuală în vigoare. 

În ceea ce privește resursa umană, liceul are un efectiv total de 608 elevi, 62 

cadre didactice, personal didactic auxiliar – 10 angajați, personal nedidactic – 18 

angajați. 
 

Țintele strategice  ale Liceului Tehnologic Sebeș pentru perioada 2017 - 2021 

sunt: 

 Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ pentru dezvoltarea armonioasă a 

personalităţii elevilor, prin formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora, în 

spiritul educaţiei incluzive şi a valorilor democraţiei; 

 Asigurarea condiţiilor optime de studiu şi de siguranţă necesare desfăşurării unui 

învăţământ de calitate; 

 Creşterea interesului elevilor şi cadrelor didactice pentru realizarea de activităţi 

educative care să contribuie la promovarea practicilor democratice, orientarea 

elevilor spre realizarea în viaţa publică, exersarea în şcoală a calităţii de cetăţean; 

 Reconsiderarea managementului la nivelul liceului şi al clasei în scopul 

eficientizării activităţilor şi al adecvării la nevoile exprimate de beneficiari; 

 Dezvoltarea dimensiunii europene a liceului prin derularea de proiecte şi 

parteneriate locale, naţionale şi europene. 
 

Așa cum se menționa într-un capitol anterior în cadrul Liceului Tehnologic Sebeș 

se remarcă un număr insuficient de locuri în sălile de clasă care se traduce într-un 

program de desfășurare a cursurilor în două schimburi, fapt care contravine principiilor 

educaționale contemporane. O altă deficiență cu care se confruntă Liceul Tehnologic 

Sebeș este lipsa unei săli de sport, orele de sport desfășurându-se sezonier, întrucât nu 

există posibilitatea, din lipsa spațiului, de a se improviza un spațiu special într-o sală de 

clasă. Astfel, prin construirea unei săli de sport se va asigura desfășurarea optimă a 

activităților sportive.  

Ținând cont de cele prezentate mai sus, pentru asigurarea funcționării liceului într-

un singur schimb se propune realizarea unei clădiri ce va include 34 săli de clasă, 3 

laboratoare de informatică, 1 laborator de fizică, 1 laborator de chimie, 1 atelier 

mecanică, sală de festivități / amfiteatru, sală de sport, sală profesorală, arhivă, grupuri 

sanitare la fiecare nivel raportate la numarul de elevi.  

  Având în vedere oportunitatea de finanțare oferită prin P.O.R. Axa 10.1 care 

urmărește să asigure creșterea accesului, a calității și a atractivității educației, prin 

creșterea ratei de participare la diferite niveluri de educație, prin reducerea abandonului 

școlar și a părăsirii timpurii a școlii, la o rată mai mare de absolvire a învățământului liceal 

și la creșterea ratei de tranziție spre niveluri superioare de educație, Municipiul Sebeș 

propune ca obiectiv realizarea proiectului „Construire Liceu Tehnologic Sebeș” prin 

intermediul acestei axe prioritare. 
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2.4. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu 

și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului 

de investiții  

 
 Educaţia, reprezentând o prioritate naţională, constituie factorul de bază în 

transmiterea şi crearea de noi valori culturale şi general-umane, de reproducere şi de 

dezvoltare a capitalului uman, de realizare a idealului şi a obiectivelor educaţionale, de 

formare a conştiinţei şi identităţii naţionale, de promovare a aspiraţiilor de integrare 

European şi are un rol primordial în crearea premiselor pentru dezvoltarea umană 

durabilă şi edificarea unei societăţi bazate pe cunoaştere. Calitatea educaţiei determină 

în mare măsură calitatea vieţii şi creează oportunităţi pentru realizarea în volum deplin a 

capabilităţilor fiecărui cetăţean. Acest deziderat nu se poate realiza însă fără o 

infrastructură adecvată/corespunzătoare ciclurilor educaționale. Infrastructura 

educațională este esențială pentru educație, dezvoltarea timpurie a copiilor, pentru 

construirea de abilități sociale și a capacității de integrare socială.  

Cu toate că în perioada de programare 2007 - 2013 au fost finanțate un număr 

important de proiecte, în prezent, la nivelul Regiunii Centru infrastructura de învățământ 

necesită investiții în reabilitarea, amenajarea, extinderea și modernizarea acesteia, atât 

în mediul urban cât și în cel rural. Intervențiile la nivelul învățământului profesional și 

tehnic au ca scop creșterea atractivității învățământului liceal de profil, creare unor 

condiții ale infrastructurii școlare accesibile și de calitate pentru toți copiii.  

 

Aspecte privind populația școlară la nivel național 

  

În ultimii 8 ani, efectivele de elevi cuprinse în sistemul românesc de învățământ 

preuniversitar  au fost în scădere de la un an la altul. Această stare de fapt constituie un 

efect direct al evoluțiilor demografice. Astfel, conform datelor Eurostat, rata brută a 

natalității în 2015 a fost de 9,3‰ în România, situându-se sub nivelul valorii indicatorului 

la nivel UE (10‰). Efectivele de elevi au scăzut de la un an școlar la altul cu 14 mii până 

la 84 mii elevi/an. În anul școlar 2016, sistemul preuniversitar de învățământ românesc a 

cuprins 3.065,694 mii elevi, în scădere cu 41 mii față de anul anterior. 

Tabel - Total numar de copii si elevi inscrisi in invatamantul preuniversitar la nivel 
national in perioada 2008 – 2016 

 

 
 

  

Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016

Total numar de copii 

si elevi inscrisi in 

invatamantul 

preuniversitar

3.433.894 3.401.547 3.356.225 3.283.663 3.269.734 3.217.699 3.193.899 3.107.414 3.065.694

UM: Numar persoane

Ani

Niveluri de instruire
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Sursa: Institutul National de Statistica 

 

Din grafic se observă o scădere a numărului de elevi înscriși în liceele de profil 

tehnic la nivel național, scădere datorată pe de o parte orientării elevilor către liceele de 

profil teoretic, dar și scăderii populației școlare la nivel național. Întreaga evoluție a 

elevilor la nivel național a înregistrat o scădere datorată scăderii natalității populației. 

 

Proiecţii demografice Regiunea Centru  

 

La nivelul Regiunii Centru, în anul școlar 2016, populația școlară totală a fost de 

431.288, cel mai mare număr fiind în județele Brașov, Mureș și Sibiu, aceste județe fiind 

în același timp și cele importante din punct de vedere demografic. La nivel regional, cele 

mai mari ponderi ale populației școlare s-au înregistrat în învățământul primar și 

gimnazial (39,2%), urmate liceal (18,5%). La nivel de județ, aproape jumătate din 

populația școlară este cuprinsă în învățământul primar și gimnazial în județele Harghita și 

Covasna, la polul opus fiind județul Brașov (aproape o treime).  

Considerați a fi indicatori relevanți în formarea unei imagini cu privire la aspecte 

ale  capitalului uman și structura demografică la nivelul Regiunii Centru, s-au sintetizat 

informații legate de ponderea populației școlare și a efectivelor acesteia pe niveluri de  

educație.  
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Tabel - Evoluția populației școlare a Regiunii Centru în perioada 2008 - 2016 

 
Sursa: Institutul National de Statistica 

 
Datele extrase din prognoza demografică realizată de Institutul Naţional de 

Statistică pentru perioada 2003-2025 indică (într-o variantă medie) o reducere a 

populaţiei Regiunii faţă de 2005  cu 233,1 mii locuitori până în 2025 (- 9,2%). 

Pe grupe mari de vârstă, faţă de 2005, cea mai accentuată scădere se 

proiectează în grupa 0-14 ani, cu 8,3% (-33,8 mii pers.) până în 2013, respectiv cu 

26,1% (-105,8 mii pers.) până în 2025. În schimb, va creşte numărul persoanelor în 

vârstă (peste 65 ani), mai accentuat decât la nivel naţional. 

Conform studiului ADR Centru "Evoluţia populaţiei de vârstă preşcolara şi şcolara 

din Regiunea Centru în perioada 2005-2025", realizat pe baza prognozei INS, se 

estimează reduceri semnificative la nivel regional pe totalul populaţiei şcolare şi 

preşcolare (3-24 ani) şi în toate grupele de vârstă analizate, cu excepţia grupei 3-6 ani 

(care s-ar păstra aproximativ constantă până în 2015, cu o scădere de numai 0,4%) şi a 

grupei 7-10 ani (cu creştere prognozată de 3,6% până în 2015) – v. tab. 2.8. 

        Tab. 2.8 

Prognoza populaţiei de vârstă şcolară şi preşcolară din Regiunea Centru 

Grupe de vârstă 2005 2015 2025 

2015-2005 2025-2005 

Abs. % Abs. % 

3 - 24 ani 721225 580049 531848 -141176 -19,6% -189377 -26,3% 

3 - 6 ani 103061 102601 81475 -460 -0,4% -21586 -20,9% 

7-10 ani 102467 106164 91056 3697 3,6% -11411 -11,1% 

11-14 ani 114547 101207 99523 -13340 -11,6% -15024 -13,1% 

15 - 18 ani 164024 103874 105162 -60150 -36,7% -58862 -35,9% 

19 -24 ani 237126 166203 154632 -70923 -29,9% -82494 -34,8% 

 

Cele mai semnificative reduceri se estimeză în grupele 15-18 şi 19-24 ani, 

acestea fiind şi cele care încadrează grupul ţintă principal pentru planificarea în 

învăţământul profesional şi tehnic (15-18 ani pentru liceu şi şcoala de arte şi meserii, 19-

24 ani pentru învăţământul postliceal şi superior) – v. tab.2.9 şi 2.10 

Niveluri de instruire Ani

Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016

Invatamantul primar 102.698 100.838 100.192 99.149 116.168 117.784 118.847 117.937 116.966

Invatamant gimnazial 98.505 96.850 97.010 93.994 93.570 92.390 91.224 90.372 91.043

Invatamant liceal 88.653 94.270 96.664 97.341 90.243 84.229 76.782 71.331 68.432

Invatamant profesional 22.114 13.517 6.391 1.640 3.073 4.587 8.968 11.507 13.559

Invatamant postliceal si de maistri 8.088 8.579 8.728 8.788 9.951 10.494 9.992 9.320 8.656

Sursa: ADR Centru, 

"Evoluţia populaţiei de 

vârstă preşcolară şi 

şcolara din Regiunea 

Centru în perioada 

2005-2025", realizată 

pe baza prognozei INS 
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 Tab. 2.9 

Prognoza populatiei din grupa de varsta 15-18 ani 

  2005 2015 2025 

2015-2005 2025-2005 

Abs. % Abs. % 

România 1398034 880680 845285 -517354 -37,0% -552749 -39,5% 

Regiunea Centru 164024 103874 105162 -60150 -36,7% -58862 -35,9% 

Alba 24489 15244 13919 -9245 -37,8% -10570 -43,2% 

Braşov 38890 21896 23763 -16994 -43,7% -15127 -38,9% 

Covasna 15453 9782 10233 -5671 -36,7% -5220 -33,8% 

Harghita 20905 14184 13965 -6721 -32,2% -6940 -33,2% 

Mureş 36440 25031 25090 -11409 -31,3% -11350 -31,1% 

Sibiu 27847 17737 18192 -10110 -36,3% -9655 -34,7% 

 

Pentru grupa 15-18 ani, faţă de 2005 se prognozează o scădere la nivel regional 

cu 36,7% pînă în 2015, respectiv cu 35,9% până în 2025. Cele mai afectate vor fi 

judeţele Braşov (-43,7% până în 2015, respectiv -38,9% până în 2025) şi Alba (-37,8% 

până în 2015, respectiv -43,2% până în 2025) – v. tab.2.9 

        Tab. 2.10 

Prognoza populaţiei din grupa de vârstă 19-24 ani 

  2005 2015 2025 

2015-2005 2025-2005 

Abs. % Abs. % 

România 1947386 1428109 1260223 -519277 -26,7% -687163 -35,3% 

Regiunea Centru 237126 166203 154632 -70923 -29,9% -82494 -34,8% 

Alba 32453 25239 20433 -7214 -22,2% -12020 -37,0% 

Braşov 60777 36796 35273 -23981 -39,5% -25504 -42,0% 

Covasna 20705 14162 14583 -6543 -31,6% -6122 -29,6% 

Harghita 30751 21768 20132 -8983 -29,2% -10619 -34,5% 

Mureş 50849 39190 37513 -11659 -22,9% -13336 -26,2% 

Sibiu 41591 29048 26698 -12543 -30,2% -14893 -35,8% 

 

  Prin Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământul profesional şi tehnic 2009 

– 2013 se arată că profilul dominant la nivel regional al cererii de forţă de muncă îl 

reprezintă: mecanică, comerţ, construcţii, economic,  industrie textilă şi pielărie, 

Sursa: idem 

Sursa: idem 
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fabricarea produselor din lemn, turism şi alimentaţie, electric , electromecanic, 

electronică automatizări, industrie alimentară, materiale de construcţii, silvicultură 

  Domenii cu dinamică pozitivă şi potenţial mare de absorţie pe piaţa munci sunti: 

construcţii, comerţ, economic, turism şi alimentaţie, industrie alimentară – tendinţă 

generală de creştere a locurilor de muncă vacante, numărul şomerilor în scădre sau cu 

evoluţie fluctuantă, balanţă locuri de muncă-şomeri pozitivă sau relativ echilibrată - atât 

pe ansamblul regiunii cât şi în majoritatea judeţelor. 

Mecanica este domeniul care înregistrează la nivel regional un număr semnificativ de 

locuri de muncă vacante dar şi de şomeri.  Raportul locuri de muncă-şomeri rămâne 

deficitar, cu tendinţă de ameliorare faţă de începutul perioadei analizate (2003-2007).  

Similar cu mecanica, domeniile electric şi electromecanic până în 2007 s-a înregistrat - 

la nivel regional şi în majoritatea judeţelor - o tendinţă de creştere a locurilor de muncă 

vacante şi de scădere a numărului de şomeri, raportul locuri de muncă-şomeri rămâne 

însă deficitar (cu tendinţă de ameliorare).  

Industria textilă pare să se confrunte cu dificultăţi concretizate la nivel regionalprintr-o o 

cerere de forţă de muncă neacoperită în cea mai mare parte a intervalului de timp 

analizat la nivel regional şi în majoritatea judeţelor, pentru ca la sfârşitul perioadei pe 

ansambul regiunii locurile de muncă vacante să scadă semnificativ în majoritatea 

judeţelor, în paralel cu o creştere a numărului de şomeri.  

Fabricarea produselor din lemn cunoaşte evoluţii contradictorii la nivel regional, prin 

creşterea locurilor de muncă în paralel cu creşterea şomajului - pe ansamblul regiunii şi 

în majoritatea judeţelor 

Şcoala postliceală în Regiunea Centru 

  Domeniile comerţ, servicii, sănătate şi asistenţă pedagogică, economic, 

informatică, construcţii, instalaţii, arhitectură, sistematizare – dinamica pozitivă la 

nivel regional şi în majoritatea judeţelor:  tendinţă de creştere a locurilor de muncă şi 

balanţă favorabilă locuri de muncă-şomeri. 

 

Aspecte privind populația școlară din orașul Alba și Municipiul Sebeș 

 

La nivelul județului Alba cele mai mari ponderi ale populației școlare s-au 

înregistrat în învățământul liceal, primar și gimnazial (28%, 28%, 23%) și în cele din urmă 

cel profesional (6%).  

 
Tabel - Evoluția populației școlare a județului ALBA în perioada 2010 - 2016 

 
Sursa: Institutul National de Statistică 

Niveluri de instruire Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016

Învățământul preșcolar 1.101 1.119 886 850 876 819 793

Învățământul primar 1.275 1.268 1.491 1.556 1.528 1.530 1.480

Învatamantul gimnazial (inclusiv 

invatamantul special) 1.333 1.293 1.261 1.247 1.173 1.190 1.203

Invatamantul liceal 1.951 2.005 1.797 1.699 1.568 1.463 1.451

Invatamantul profesional 132 61 131 153 290 345 342

Total 5.792 5.746 5.566 5.505 5.435 5.347 5.269
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Grafic - Ponderea populatiei școlare pe niveluri de instruire la nivelul judetului Alba în anul 2016 

 
 

 
Tabel – Elevi înscriși în învațământul preuniversitar la nivelul Municipiului Sebeș, în 
perioada 2013-2016 

        

 
Sursa: I.N.S.S.E 

În perioada 2010 – 2016, la nivelul Municipiului Sebeș se constată o creștere a 
numărului de elevi înscriși în școlile profesionale și în învățământul primar, o evoluție 
relativ constantă în ceea ce privește învățământul gimnazial, o scădere a numărului de 
copii din învățământul preșcolar datorat scăderii natalității și o scădere în ceea ce 
privește învățământul liceal.  
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Grafic – Evoluția elevilor în anii școlari 2013 - 2018 la Liceul Tehnologic Sebeș 

 
Sursa datelor: Liceul Tehnologic Sebeș 

 
Din datele puse la dispoziție de Liceul Tehnologic Sebeș se observă, în perioada 

2013 – 2018, o evoluție sensibil descrescătoare a numărului de elevi înscriși în unitatea 

de învățământ analizată,  începând cu anul școlar 2016-2017. Deși datele statistice ne 

relevă o scădere la nivel național și la nivel de regiune a numărului de elevi înscriși în 

învățământul  liceal, trebuie să avem în vedere specificul și carcateristicile economice și 

de dezvoltare ale fiecărui oraș. Astfel, ținând cont de faptul că Municipiul Sebeș este un 

important pol economic al regiunii Centru, mizând pe o conectivitate ridicată datorită 

rolului de nod rutier pentru cele două autostrăzi A1 și A10, concluzionăm că  este un oraș 

atractiv pentru investitori, generând locuri de muncă și bunăstare, în special în industrii 

nepoluante și cu valoare adăugată mare. Populația orașului este una tânără, având la 

dispoziție, alături de locurile de muncă necesare câștigării unui venit, multiple oportunități 

de petrecere a timpului liber și de agrement. Așa cum am arătat mai sus șomajul este 

aproape de 0 iar populația după domiciliu în perioada 2000 - 2017 Municipiul Sebeș este 

în creștere, ceea ce demonstrează o atractivitate ridicată a orașului prin crearea de locuri 

de muncă tot mai multe, și astfel prin creșterea cererii de meserii pe care Liceul 

Tehnologic Sebeș le oferă în momentul de față. 

În anul școlar 2017/2018 repartiția elevilor pe niveluri de învățământ în Liceul 

Tehnologic Sebeș este următoarea: 
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Sursa datelor: Liceul Tehnologic Sebeș 

 

Din graficul de mai sus se observă ca elevii sunt repartizați în număr mai mare în 

clasele liceale (38%) și profesionale(28%).  

Din analizele datelor statistice prezentate în acest capitol se poate observa o 

creștere a numărului de elevi înscriși în școlile profesionale și în învățământul primar, o 

evoluție relativ constantă în ceea ce privește învățământul gimnazial, iar în ceea ce 

privește evoluția elevilor Liceului Tehnologic Sebeș se constată o modificare sensibil 

negativă în ultimii ani școlari. Astfel, pntru a asigura un nivel calitativ al educației 

asigurarea bazei materiale minime pentru desfășurarea actului educațional reprezintă 

condiție esențială pentru co-interesarea elevului, pentru descurajarea absenteismului și 

reducerea fenomenului de abandon/părăsire timpurie a școlii, pentru creșterea ratei de 

absolvire și tranziție spre niveluri superioare de educație.  

   De interes pentru oferta Liceulul Tehnologic Sebeș este dezvoltarea unor parcuri 

industriale: 

 Parcul Industrial Cugir (PIC) Alba. Se preconizează dezvoltarea de afaceri în 

domenii cum ar fi:  confecţii textile, confecţii metalice, industrializarea 

lemnului, prelucrări mecanice şi construcţii de maşini, un incubator de 

afaceri şi altele.  

 Parcul Industrial Sebeş-Alba (PISA). Activităţile preconizate a se desfăşura 

în cadrul parcului sunt: activităţi industriale productive, servicii, incubator 

de afaceri, etc. 
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2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice  

 

Obiectivul general al proiectului propus îl constituie îmbunătăţirea 

infrastructurii de educaţie la nivelul Municipiului Sebeș şi implicit a procesului 

educaţional, prin crearea de noi spații necesare derulării activității educaționale în 

cadrul Liceului Tehnologic Sebeș. 

 Investițiile în educație, în îmbunătățirea infrastructurii educaționale reprezintă o 

permanentă preocupare a autorităților publice locale. Pe lângă numeroasele 

considerente importante ce contribuie la o educație de calitate, condițiile unităților de 

învățământ în care copiii învață au o importanță majoră. De aceea se impune un interes 

considerabil în a reabilita/construi clădiri corespunzătoare desfășurării activităților 

didactice. Interesul faţă de infrastructura educaţională a orașului Sebeș există atât din 

partea conducerii Liceului Tehnologic Sebeș, cât şi a Municipalității Sebeș. Consiliul 

Local al Municipiului Sebeș a recurs la demararea acţiunilor de realizare a unei 

construcții noi care să deservească activitatea de învățământ liceal, date fiind condițiile în 

care se desfășoară în momentul de față activitatea școlară, într-un corp de clădire care 

nu corespunde normativelor de proiectare a școlilor, în vederea realizării obiectivului 

propus, acela de a dezvolta și îmbunătăți infrastructura educațională şi de a crea condiţii 

calitative pentru desfăşurarea proceselor didactice.  

Prin prezentul proiect, în realizarea construirii noii infrastructuri se vor lua în 

considerare aspecte privind soluțiile eficiente energetic și responsabile față de mediu, 

impact redus asupra mediului, crearea unor condiţii de igienă corespunzătoare, dar și 

economisirea de fonduri pentru operarea clădirii.  

În plus, obiectivul general al proiectului contribuie la o creştere a nivelului calitativ 

şi de performanţă a procesului educational, cat și la creșterea gradului de participare la 

nivelul învățământului liceal. Aceste obiectiv se regăsește și în Strategia de dezvoltare 

locală durabilă a Municipiului Sebeş, Judeţul Alba autoritățile locale asumânduși 

susținerea creșterii calității învățământului preuniversitar, prin: asigurarea infrastructurii 

necesare desfășurării unui act educațional de calitate,creșterea eficienței, în speță a 

modului de utilizare a resurselor umane și materiale, corespondența între oferta 

educațională și cerințele de pe piața muncii, respectiv contextul social, asigurarea 

egalității de șanse în accesul și utilizarea resurselor educaționale. 
 

Obiectivul specific al proiectului constă în realizarea unei clădiri construcție 

nouă independentă ce va deservi activitatea educațională a Liceului Tehnologic 

Sebeș, amenajarea noilor săli de clasă, a laboratoarelor și a celorlate spații se va 

face astfel încât întreg sediul să răspundă normelor de funcționare a instituților de 

învățământ. 

 Această investiţie va crea condiţii pentru creşterea calității procesului educational, 

prin asigurarea unor spații adecvate necesare derulării activității Liceului Tehnologic 

Sebeș. Se vor amenaja sălile de curs conform cu normativele în vigoare iar clădirea va 

dispune de toate instalaţiile, dotările şi utilităţile necesare desfăşurării normale a 

activităţilor. Din punct de vedere al utilizării spaţiului, se va avea în vedere legislaţia în 

vigoare privind spaţiul care trebuie să revină unui elev, creându-se și spaţii de pentru o 
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sală de sport, laboratoare și atelier de mecanică. Astfel noua clădire va beneficia de 

absolut toate condițiile necesare unei unități de învățământ. 

Intervențiile la nivelul învățământului liceal au ca scop asigurarea unei oferte 

educaționale adecvate, accesibile și de calitate pentru toți copiii și vor avea în vedere, 

obiectivul referitor la reducerea părăsirii timpurii a școlii, asumat de România în cadrul 

programului Europa 2020, și măsurile de prevenire și corectare stabilite pentru atingerea 

acestuia.   

 

Ținând cont de aspectele descrise mai sus realizarea investiției de crerea de noi 

spații educaționale pentru Liceul Tehnologic Sebeș este necesară și utilă. Realizarea 

investiției va duce la îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a programului şcolar dar și 

obținerea aspectului cuvenit unei unităţi şcolare reprezentative.  

 

 Sintetizând informațiile mai sus prezentate, dar ținând cont și de aspectele 

prezentate în documentație în cadrul capitolului 2.2. Prezentarea contextului: politici, 

strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri instituţionale şi financiare, aspecte privind 

obiectivele Strategiei Europa 2020, privind Strategia de dezvoltare locală durabilă a 

Municipiului Sebeş, Judeţul Alba, Studiul Regional privind aspecte ale nivelului de 

dezvoltare socială și educațională la nivelul Regiunii Centru putem concluziona, că 

proiectul de față se încadrează atât în contextul județean, regional cât și în cel național și 

european, obiectivele acestuia pliându-se pe obiectivele strategiilor, planurilor și politicilor 

de dezvoltare pentru această perioadă. În condițiile acestea realizarea proiectului este 

mai mult decât oportună întrucât investiția de față va concura alături de alte proiecte la 

dezvoltarea capacității sistemului public de învățământ românesc prin reducerea 

problemelor legate de calitatea serviciilor educaționale oferite populației.  
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3. Identificarea, propunerea şi prezentarea a minimum două scenarii 

/opţiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiţii 

 
Obiectul prezentului studiu de fezabilitate este acela de a analiza variantele 

existente și de a selecta cea mai bună opțiune astfel încât să fie posibilă construcția unei 

clădiri în care să funcționeze Liceul Tehnologic Sebeș și să îndeplinească normativele 

deproiectare în vigoare. De asemenea, au fost analizate scenarii care să permită 

realizarea condițiilor impuse prin tema de proiectare, respectiv asigurarea următoarelor 

funcțiuni: 34 de săli de clasă, laborator de informatica – 3 Sali, laborator de fizica – 1 

sala, laborator de mecanica – 1 sala, laborator de chimie – 1 sala, sala profesorala – 1 

sala, sala de festivitati – 1 sala, grupuri sanitare, o sala de sport, realizarea sistemului de 

incalzire centralizat, amenajarea curtii si a terenului aferent liceului, amenajare teren 

sport in curtea liceului, bransamentele la retele de utilitati.  

Având în vedere aspectele menționate anterior au fost analizate două scenarii 

posibile de realizat, ambele conducând la realizarea obiectivelor propuse prin tema de 

proiectare:    

 

 Scenariul 1: Construcția clădirii cu structura de rezistență din stâlpi de beton armat 

și planșee tip dală 

 

 Scenariul 2: Construcția clădirii cu structura de rezistență din cadre de beton 

armat formate din stâlpi și grinzi. 

 

Realizarea analizei scenariilor tehnico-economice și stabilirea celei mai potrivite 

alternative pentru realizarea proiectului o vom face ținând cont de un grup de criterii atât 

de natură economică, cât și tehnică și legislativă. 

 

În continuare sunt descrise din punct de vedere tehnic soluțiile privind lucrările de 

care conduc la realizarea noii construcții pe toate specialitățile, fiind detaliate separat pe 

scenarii doar acolo unde se impune, majoritatea capitolelor fiind aceleași pentru ambele 

scenarii (diferă doar structura).  

 

3.1. Particularităţi ale amplasamentului:  

Amplasamentul studiat pentru realizarea investiției este același indiferent de 

scenariile tehnico-economice analizate, fiind singura proprietate disponibilă pentru 

realizarea construcției liceului. În consecință, descrierile se vor referi la un singur 

amplasament, terenul aflat în intravilanul municipiului Sebeș, str.Viilor nr.4, jud.Alba. 

 
a) descrierea amplasamentului 

Terenul este situat în intravilan, mun.Sebeș, str.Viilor nr.4, jud.Alba și are conforn 

CF nr.72447 Sebeș o suprafață de 4845mp. Pe acest teren se află două construcții cu 

funcțiunea de săli de clasă, cu regimul de înălțime S+P+1E+M și S+P+M. Clădirile au 

suprafața construită de 948mp, respective 369mp. De asemenea, în această curte se 
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află două terenuri de sport neacoperite aflate în stare avansată de degradare și spații de 

garaj, magazii, cabină de pază, grup sanitar, spațiu pentru C.T., conform extrasului C.F. 

Clădirile menționate sunt racordate la apă, canalizare menajeră, energie electrică 

și gaz. 

 

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

 Accesul pe parcelă se realizeaza pe latura de Nord-Vest a parcelei, dinspre strada 

Viilor. 

c) orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes naturale sau 
construite;  
 Accesul prinicipal al clădirii este orientată spre Sud, fațada nordică este îndreptată 

către clădirea existentă.  

  

d) surse de poluare existente în zonă;  
Nu este cazul 

 
e) date climatice şi particularităţi de relief;  

Clima de tip continental moderat a zonei impune, conform STAS 6054/77, 

coborârea talpii fundației sub adâncimea maximă de îngheț. Pentru amplasamentul 

studiat aceasta este de -1,0 m de la cota terenului natural neacoperit. 

Caracteristici importante ale climei sunt vânturile dominante dinspre N și NW, cu 

precipitații mai pronuntațe în anotimpurile de tranziție, primavara și toamna, și precipitații 

mai puține în lunile august și februarie. 

Temperatura medie anuală variază între 11º si 12º, perioada cea mai caldă fiind 

iulie-august cu  +28º C, iar temperatura minima în ianuarie –februarie, cu -28ºC. 

Precipitațiile au media anuală cuprinsă între 1100-1500 mm/an. 

 
f) existenţa unor:  
- reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care 
pot fi identificate;  

Nu este cazul. 
 
- 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 sau de protecţie;  

Nu este cazul. 
 
- terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică 
şi siguranţă naţională;  

Nu este cazul. 
 
g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament  

 
i) date privind zonarea seismică;  
Conform reglementărilor tehnice de proiectare seismică - Indicativ P100-1/2013, 

zonarea valorii de vârf a accelerației seismice ag, în zona studiată, pentru evenimente 

seismice având intervalul mediu de recurenta IMR=100 ani, are valoarea ag=0,20g. 
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Valoarea de vârf a accelerației pentru componenta verticală a mișcării terenului 

avg se calculează ca fiind avg= 0,7ag. 

Perioada de control (colt) Tc a spectrului de răspuns reprezintă granița dintre zona 

de valori maxime în spectru de accelerație absolute și zona de valori maxime în spectru 

de viteze relative, pentru zona studiată perioada de colt Tc=0,7 secunde. 

 

ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea 

convențională și nivelul maxim al apelor freatice; 

În urma investigațiilor făcute pe amplasamentul construcției, s-a constatat că 

terenul se încadrează în categoria geotehnica 1 cu risc redus. 

Pentru noua clădire propusă, natura terenului pune în evidență posibilitatea 

fundării fără mijloace speciale de consolidare. Se va face o îndepărtare a umpluturilor  

după care se vor executa fundațiile. Adâncimea de fundare, Df min, va fi la minim -1,5m  

față de c.t.n., pe strate de pietrișuri mici în masă de nisip prafos, argilos compact tare, cu 

capacitatea portanta exprimata prin presiunea conventionala Pconv=350kPa, conform 

STAS3300/2/85. 

 

iii) date geologice generale; 

Amplasamentul studiat este situat în zona administrativă a orașului Sebeș, zona 

estică. Din punct de vedere geografic amplasamentul aparține de contactul zonelor 

gegrafice Podișul Secașelor - Culoarul Mureșului - M-ții Șureanu, amplasamentul în sine 

fiind un platou bine individualizat cu altitudini de aproximativ 550. Forma reliefului este 

dictată de structura pietrografică din zonă. Evoluția reliefului și varietatea sa s-a 

desfășurat într-o perioadă de timp îndelungată.  

Actuala morfologie, diviziunile reliefului s-au definitivat la sfârșitul perioadei 

cuaternare. Relieful  actual modelat în depozite neogene și cuaternare, poartă amprenta 

naturii și acțiunii factorilor externi. 

Geologic, zona aparține de extremitatea sudică a unității majore Depresiunea 

Transilvaniei, cu formațiuni neogene și cuaternare constituite din argile, pietrișuri, argile 

nisipoase, nisipuri peste depozite groase de marne și marne argiloase. 

 

iv) date geotehnice  

Pentru definirea exactă a condițiilor geotehnice, naturii terenului pe care s-a 

propus proiectul, starea actuală a terenului pe locația actuală, s-au executat lucrări 

geotehnice (4 foraje).  

Profilele geo arată litologia: 0,0 - 0,7m umpluturi, 0,7 - 1,1m praf nisipos cu rar 
pietriș mic, 1,2 - 2,5m pietrișuri mici în masă de nisip argilos prafos, compact, tare , 2,5 - 
5,5m argila maronie nisipoasă cu rar pietriș mic plastic consistenta, tare. 

 

v) încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în 

conformitate cu reglementările tehnice în vigoare; 

Nu este cazul  
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vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, 

a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic.  

Conform studiului geotehnic, apa subterană nu a fost interceptată pe adâncimea 

corespunzătoare forajelor, în zonă fiind la -6,0m față de c.t.n. Se constată căi de infiltrație 

a apelor de precipitație în intervalul -0,70 -1,2 m, ape ce dispar când se epuizează sursa 

de alimentare. 
 

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-

arhitectural şi tehnologic:  
 

Scenariile propuse se referă la abordarea construcției din punct de vedere tehnic și 

economic prin compararea diferențiată a structurii clădirii, fie structura din stâlpi de beton 

armat si planșee tip dală, fie structura din cadre de beton armat formate din stâlpi și 

grinzi. 

Astfel, în continuare sunt descrise din punct de vedere tehnic soluțiile privind 
lucrările de care conduc la realizarea noii construcții pe toate specialitățile, fiind detaliate 
separat pe scenarii doar acolo unde se impune.  

 

- caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții: 
 
 Pe terenul pe care se propune realizarea investiției funcționează Liceul Tehnologic 

Sebeș, în care își desfășoară activitatea un număr de 608 elevi, 62 de cadre didactice, 

10 persoanal didactic auxiliar și 18 personal nedidactic,  ajungând la un număr total de 

698 de utilizatori. 

 Datorită faptului că sălile de cursuri sunt insuficiente ca număr, în intervalul orar 

08.00 – 14.00 participă la cursuri un număr de 320 elevi, iar în intervalul 14.00 – 20.00 

participă la cursuri un număr de 288 elevi. 

 De asemenea, clădirea existentă a fost construită în 1951 și nu au fost efectuate 

intervenții asupra ei, astfel nu oferă condiții optime de desfășurare a procesului de 

învățământ. 

 Cu aceste considerente, se propune construirea unui nou Liceu tehnologic, cu 

funcțiuni bine definite, în care procesul instructiv-educațional de implementare a 

metodelor pedagogice actuale să se desfășoare în condiții optime. 

 

Date tehnice: 
 

Indicatori tehnici 

regim înălţime: C1: S+P+1E+M    

   C2: S+P+M 

- amplasament: str.Viilor nr.2, municipiul Sebeș, jud.Alba 

- C.F. nr.72447 Sebes 

- nt.topografic al parcelei: 2471 

- suprafata teren: 4845mp  

- suprafata construita cladiri existente: C1: 948.00mp ;   C2 369.00mp 
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POT existent: nechimbat 

CUT existent: neschimbat 

 

 Instalatii electrice 
 

Terenul pe care se va realiza noua construcție este situat în intravilan, 

mun.Sebeș, str.Viilor nr.4, jud.Alba și are două terenuri de sport neacoperite aflate în 

stare avansată de degradare și spații de garaj, magazii, cabină de pază, grup sanitar, 

spațiu pentru C.T care urmează a se demola, fapt care duce si la desfiintarea 

bransamentului de energie electrica aerian si BPM 0,4 kV amplasata in exteriorul cladirii.  

În momentul de față pe terenul unde se va dezvolta noua infrastructură există o 

clădire funcțională în care se derulează activități școlare. 

  Tabloul  electric  general TEG EXISTENT este vechi fiind executat cand a fost 

construita clădirea, care nu mai prezintă o protecție corespunzatoare, este echipat cu 

siguranțe tip LS fapt care nu prezinta o protectie corespunzatoare la scurtcircuit sau 

suprasarcina iar calibrarea lor nu mai este sigura pentru protectie la scurtcircuit si 

suprasarcina. 

 
Instalații termice (încălzire – răcire) 

 

Clădirea se va construi în curtea Liceului tehnologic str. Viilor nr. 2, municipiul 

SEBEŞ, jud. ALBA unde există o construcţie veche a liceului, centrala termică şi încă un 

corp de clădire cu destinaţie şcoală. 

Construcţiile existente sunt racordate la apă rece printr-un branşament Dn 50 

contorizat din PEHD 63 contorizat în clădirea veche, racord de canalizare menajer + 

pluvial Dn 200 cu cămin de limită de proprietate aflat în partea dreaptă a terenului (intrare 

principală) şi racord de gaz metan care alimentează  centrala termică. 

În urma investigaţiilor s-a constat că pe strada Viilor reţeaua de apă şi canalizare a 

fost reabilitată.  

Reţeaua de apă rece stradală Dn 100 realizată din PEHD 110 cu hidranţi de 

exterior cu  2 cuple tip A din care 2 se află în imediata apropiere a locaţiei (unul la aprox. 

50 m şi altul la arox 10 m). 

Reţeaua de canalizare în sistem unitar Dn 400 drenează apele din zonă la staţia 

de pompare amplasată în apropiere. Menţionăm că în cazul unor precipitaţii mai 

abundente staţia de pompare nu asigură debitul necesar astfel că reţeaua de canalizare 

intră în suprapresiune. 

 
Instalaţii sanitare 
 

Construcţiile existente din incintă sunt racordate la apă rece printr-un branşament 

Dn 50 contorizat din PEHD 63 contorizat în clădirea veche, racord de canalizare menajer 

+ pluvial Dn 200 cu cămin de limită de proprietate aflat în partea dreaptă a terenului 

(intrare principală). 

În urma investigaţiilor s-a constat că pe strada Viilor reţeaua de apă şi canalizare a 

fost reabilitată.  
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Reţeaua de apă rece stradală Dn 100 realizată din PEHD 110 cu hidranţi de 

exterior cu  2 cuple tip A din care 2 se află în imediata apropiere a locaţiei (unul la aprox. 

50 m şi altul la arox 10 m). 

Reţeaua de canalizare în sistem unitar Dn 400 drenează apele din zonă la staţia 

de pompare amplasată în apropiere. Menţionăm că în cazul unor precipitaţii mai 

abundente staţia de pompare nu asigură debitul necesar astfel că reţeaua de canalizare 

intră în suprapresiune. 

Pe strada Viilor nu există canalizare pluvială dar pe strada Drumul Sibiului este in 

discuţie reabilitarea străzii inclusiv cu înfiinţarea unei reţele de canalizare pluviale. 

 
 
 
- varianta constructivă de realizare a investiţiei, cu justificarea alegerii acesteia;  

 

În abordarea soluției de arhitectură, au fost luate în considerare două scenarii 

posibil de realizat care să conducă la îndeplinirea obiectivului proiectului, și anume:  

 

 Scenariul 1: Construcția clădirii cu structura de rezistență din stâlpi de beton armat 

și planșee tip dală 

 

 Scenariul 2: Construcția clădirii cu structura de rezistență din cadre de beton 

armat formate din stâlpi și grinzi. 

 

Scenariul 1: Construcția clădirii cu structura de rezistență din stâlpi de beton armat 

și planșee tip dală 

 

În cadrul acestui scenariu infrastructura construcţiei este formată din fundaţii 

izolate alcătuite din bloc de beton simplu și cuzinet de beton armat. Fundațiile izolate vor 

fi legate pe ambele direcții cu grinzi de echilibrare. Armătura stâlpilor porneşte de la 

nivelul inferior al cuzineților. La nivelul superior al grinzilor de echilibrare se va realiza o 

pardoseală din beton slab armat cu plase sudate aşezată pe teren prin intermediul  unui 

strat de pietriş sort 7-16 pentru ruperea capilarităţii şi un strat de argilă compactată  

rezultată din săpătură. Sub placă se va aşeza o membrană impermeabilă din P.V.C.  

Suprastructura construcţiei este realizată din stâlpi de beton armat și pereți 

structurali din beton armat. Planşeele sunt de tip dală. Închiderile și compartimentările se 

realizeaza din BCA. Planșeul de la amfiteatru va fi casetat. 

Pasarela va fi alcătuită din ferme metalice rezemate pe stâlpi de beton armat. 

La sala de sport la parter vor fi cadre metalice și planșeu mixt alcătuit din grinzi 

metalice, tablă cutată și placă de beton armat. Structura acoperișului va fi alcătuită din 

ferme metalice. Închiderile vor fi alcătuite din panouri sandwich.  

Se vor prevedea rosturi de separare care să transforme construcția neregulată într-

un ansamblu de tronsoane regulate, dinamic independente. 
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Scenariul 2: Construcția clădirii cu structura de rezistență din cadre de beton 

armat formate din stâlpi și grinzi. 

 

În cadrul acestui scenariu infrastructura construcţiei este formată din fundaţii 

izolate alcătuite din bloc de beton simplu și cuzinet de beton armat. Fundațiile izolate vor 

fi legate pe ambele direcții cu grinzi de echilibrare. Armătura stâlpilor porneşte de la 

nivelul inferior al cuzineților. La nivelul superior al grinzilor de echilibrare se va realiza o 

pardoseală din beton slab armat cu plase sudate aşezată pe teren prin intermediul  unui 

strat de pietriş sort 7-16 pentru ruperea capilarităţii şi un strat de argilă compactată  

rezultată din săpătură. Sub placă se va aşeza o membrană impermeabilă din P.V.C.  

Suprastructura construcţiei este realizată din cadre de beton armat formate din 

stâlpi și grinzi. Planşeele sunt formate din placă şi grinzi din beton armat. Închiderile și 

compartimentările se realizează din BCA. Planșeul de la amfiteatru va fi casetat. 

Pasarela va fi alcătuită din ferme metalice rezemate pe stâlpi de beton armat. 

La sala de sport la parter vor fi cadre metalice și planșeu mixt alcătuit din grinzi 

metalice, tablă cutată și placă de beton armat. Structura acoperișului va fi alcătuită din 

ferme metalice. Închiderile vor fi alcătuite din panouri sandwich.  

Se vor prevedea rosturi de separare care să transforme construcția neregulată într-

un ansamblu de tronsoane regulate, dinamic independente. 
 

Se recomandă scenariul 1 - stâlpi de beton armat și planșee tip dală motivând 

următoarele: 

-structura mai suplă; 

-viteza mai mare la execuție datorită cofrării doar a planșeelor, nemaiexistând 

grinzile dintre stâlpi; 

-posibilitatea realizării traseelor pentru instalații între tavanul fals și planșeele dală 

la cote cât mai apropiate de intradosul planșeelor; 

-datorită faptului că nu exista grinzi între stâlpi, se reduce înălțimea construcției 

pentru fiecare nivel cu 0,5 m, respectiv cu 2.00, rezultând un cost mai mic de investiție cu 

aprox  5-6%. 

 

 

-   echiparea și dotarea specifică 

Se va echipa și dota clădirea cu echipamente și mobilier specific învățământului 

liceal. Listele cu echipamentele și dotările se regăsesc în cadrul capitolelor următoare.  

Listele cu echipamente și mobilier sunt similare pentru ambele scenarii analizate. 
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3.3 Costurile estimative ale investiţiei:  

 

Scenariul 1: Construcția clădirii cu structura de rezistență din stâlpi de beton armat 

și planșee tip dală 

DEVIZ GENERAL 

privind cheltuielile necesare realizarii investitiei: 

"Construire clădire Liceu Tehnologic Sebeș" 

Data întocmirii: 23.10.2017 

  

Nr. 
Crt. 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 
cheltuieli 

Valoare  
(fara TVA) TVA (19%) 

Valoare  
cu TVA 

LEI LEI LEI 

1 2 3 4 5 

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 

1.1 Obținerea terenului 0,00 0,00 0,00 

1.2 Amenajarea terenului 92.006,00 17.481,14 109.487,14 

1.3 
Amenajari pentru protectia mediului si 
aducerea la starea initiala 

23.001,50 4.370,29 27.371,79 

1.4 
Cheltuieli pentru relocarea/protecția 
utilităților 

0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOLUL 1 115.007,50 21.851,43 136.858,93 

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului 

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 
necesare functionarii obiectivului 

135.340,83 25.714,76 161.055,58 

TOTAL  CAPITOLUL 2  135.340,83 25.714,76 161.055,58 

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 

3.1 Studii 6.000,00 1.140,00 7.140,00 

3.1.1 
Studii de teren (studiu geotehnic, studiu 
topografic) 

6.000,00 1.140,00 7.140,00 

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 

3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 

3.2 
Documentații suport și cheltueli pentru 
obținerea de avize, acorduri și autorizații 

2.000,00 380,00 2.380,00 

3.3 Expertizare Tehnică 0,00 0,00 0,00 

3.4 
Certificarea performanței energetice și 
auditul energetic al clădirilor 

3.500,00 665,00 4.165,00 

3.5 Proiectare 776.247,10 147.486,95 923.734,05 

3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 

3.5.3 
Studiu de fezabilitate / Documentatie de 
avizare a lucrarilor de interventii 

54.000,00 10.260,00 64.260,00 

3.5.4 
Documentații tehnice necesare în vederea 
obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor 

207.013,50 39.332,57 246.346,07 

3.5.5 
Verificarea tehnică de calitate a proiectului 
tehnic și a detaliilor de execuție  

55.203,60 10.488,68 65.692,28 

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 460.030,00 87.405,70 547.435,70 

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 

3.7 Consultanta 92.006,00 17.481,14 109.487,14 

3.7.1 
Management proiect pentru obiectivul de 
investitii 

92.006,00 17.481,14 109.487,14 

3.7.2 Audit financiar 0,00 0,00 0,00 

3.8 Asistenta tehnica 379.948,79 72.190,27 452.139,05 

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 177.309,43 33.688,79 210.998,23 



 

35 

 

3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor 88.654,72 16.844,40 105.499,11 

3.8.1.2 
pentru participarea proiectantului la fazele 
incluse în programul de control al lucrărilor de 
execuție, avizat de ISC 

88.654,72 16.844,40 105.499,11 

3.8.2 Dirigenție de șantier 202.639,35 38.501,48 241.140,83 

TOTAL  CAPITOLUL 3 1.259.701,89 239.343,36 1.499.045,24 

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza 

4.1 Construcții și instalații 23.548.400,29 4.474.196,05 28.022.596,34 

4.2 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice și 
funcționale 

45.669,10 8.677,13 54.346,22 

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale care necesită montaj 652.415,65 

123.958,97 776.374,62 

4.4 
Utilaje, echipamente tehnologice și 
funcționale care nu necesită montaj și 
echipamente de transport  

0,00 0,00 0,00 

4.5 Dotari 1.083.434,00 205.852,46 1.289.286,46 

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 

TOTAL  CAPITOLUL 4 25.329.919,03 4.812.684,62 30.142.603,65 

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de santier (1,5%) 353.226,00 67.112,94 420.338,95 

5.1.1 
Lucrari de constructii si instalatii aferente 
organizarii de santier 

230.015,00 43.702,85 273.717,85 

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii de santier 123.211,00 23.410,09 146.621,10 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 289.532,76 0,00 289.532,76 

5.2.1 
Comisioane și dobânzile aferente creditele 
băncii finanțatoare 

0,00 0,00 0,00 

5.2.2 
Cota aferentă ISC pentru controlul calității 
lucrărilor de construcții (0,5%) 

120.372,16 0,00 120.372,16 

5.2.3 
Cota aferentă ISC pentru controlul statului în 
amenjarea teritoriului, urbanism și pentru 
autorizarea lucrărilor de construcții (0,1 %) 

24.074,43 0,00 24.074,43 

5.2.4 
Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor 
- CSC (0,5%) 

120.372,16 0,00 120.372,16 

5.2.5 
Taxe pentru acorduri, avize conforme și 
autorizația de construire / desființare 

24.714,00 0,00 0,00 

5.3 Cheltuieli diverse si neprevăzute 2.673.646,32 507.992,80 3.181.639,13 

5.4  Cheltuieli pentru informare și publicitate 16.650,00 3.163,50 19.813,50 

TOTAL  CAPITOLUL 5 3.333.055,08 578.269,24 3.911.324,33 

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste 

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 

6.2 Probe tehnologice și teste 0,00 0,00 0,00 

TOTAL GENERAL   30.173.024,33 5.677.863,40 35.850.887,73 

Din care C + M 24.074.432,71 4.574.142,21 28.648.574,92 

Curs inforeuro luna octombrie 2017     1 euro = 4,6003 lei 

 

Proiectant,  

Arh. Mihai Mânzat 

SC Sfera Con SRL 
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DEVIZUL OBIECTULUI 

"Construire clădire Liceu Tehnologic Sebeș" 

Data întocmirii: 23.10.2017 

Nr. 
Crt. 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 
cheltuieli 

Valoare 
 (fara TVA) TVA (19%) 

Valoare 
 cu TVA 

LEI LEI LEI 

1 2 3 4 5 

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază 

4.1. Construcții și instalații       

4.1.1. 
Terasamente, sistematizare pe verticală și 
amenajări exterioare 0,00 

0,00 0,00 

4.1.2. Rezistență 6.900.450,00 1.311.085,50 8.211.535,50 

4.1.3. Arhitectură 13.040.106,34 2.477.620,20 15.517.726,54 

4.1.4. Instalații 3.005.510,05 571.046,91 3.576.556,95 

4.1.4.1. Instalaţii termice 1.388.140,53 263.746,70 1.651.887,22 

4.1.4.2. Instalaţii sanitare 391.025,50 74.294,85 465.320,35 

4.1.4.3. Instalaţii de ventilaţii 61.644,02 11.712,36 73.356,38 

4.1.4.4. Instalaţii electrice 1.164.700,00 221.293,00 1.385.993,00 

TOTAL I - subcap. 4.1. 22.946.066,39 4.359.752,61 27.305.819,00 

4.2.  
Montaj utilaje, echipamente tehnologice și 
funcționale 45.669,10 8.677,13 54.346,22 

TOTAL II - subcap. 4.2. 45.669,10 8.677,13 54.346,22 

4.3.  
Utilaje, echipamente tehnologice și 
funcționale care necesită montaj 652.415,65 123.958,97 776.374,62 

4.4. 
Utilaje, echipamente tehnologice și 
funcționale care nu necesită montaj și 
echipamente de transport 

0,00 0,00 0,00 

4.5. Dotări 1.083.434,00 205.852,46 1.289.286,46 

4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 

TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 1.735.849,65 329.811,43 2.065.661,08 

TOTAL deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + 
TOTAL III) 24.727.585,13 4.698.241,17 29.425.826,31 

Curs inforeuro luna octombrie 2017     1 euro = 4,6003 lei 

 

Proiectant,  

Arh. Mihai Mânzat 

SC Sfera Con SRL 
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DEVIZUL OBIECTULUI  CONEX 

Amenajări exterioare - alei, împrejumuri 

Data întocmirii: 23.10.2017 

Nr. 
Crt. 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 
cheltuieli 

Valoare  
(fara TVA) TVA (19%) 

Valoare  
cu TVA 

LEI LEI LEI 

1 2 3 4 5 

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază 

4.1. Construcții și instalații       

4.1.1. 
Terasamente, sistematizare pe verticală și 
amenajări exterioare 602.333,90 

114.443,44 716.777,34 

4.1.2. Rezistență 0,00 0,00 0,00 

4.1.3. Arhitectură 0,00 0,00 0,00 

4.1.4. Instalații 0,00 0,00 0,00 

TOTAL I - subcap. 4.1. 602.333,90 114.443,44 716.777,34 

4.2.  
Montaj utilaje, echipamente tehnologice și 
funcționale 0,00 0,00 0,00 

TOTAL II - subcap. 4.2. 0,00 0,00 0,00 

4.3.  
Utilaje, echipamente tehnologice și 
funcționale care necesită montaj 0,00 0,00 0,00 

4.4. 
Utilaje, echipamente tehnologice și 
funcționale care nu necesită montaj și 
echipamente de transport 

0,00 0,00 0,00 

4.5. Dotări 0,00 0,00 0,00 

4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 

TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 0,00 0,00 0,00 

TOTAL deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + 
TOTAL III) 602.333,90 114.443,44 716.777,34 

Curs inforeuro luna octombrie 2017     1 euro = 4,6003 lei 

 

Proiectant,  

Arh. Mihai Mânzat 

SC Sfera Con SRL 
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Scenariul 2: Construcția clădirii cu structura de rezistență din cadre de beton 

armat formate din stâlpi și grinzi. 

DEVIZ GENERAL 

privind cheltuielile necesare realizarii investitiei: 

"Construire clădire Liceu Tehnologic Sebeș" 

Data întocmirii: 23.10.2017 

  

Nr. 
Crt. 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 
cheltuieli 

Valoare  
(fara TVA) TVA (19%) 

Valoare  
cu TVA 

LEI LEI LEI 

1 2 3 4 5 

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 

1.1 Obținerea terenului 0,00 0,00 0,00 

1.2 Amenajarea terenului 92.006,00 17.481,14 109.487,14 

1.3 
Amenajari pentru protectia mediului si 
aducerea la starea initiala 

23.001,50 4.370,29 27.371,79 

1.4 
Cheltuieli pentru relocarea/protecția 
utilităților 

0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOLUL 1 115.007,50 21.851,43 136.858,93 

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului 

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 
necesare functionarii obiectivului 

135.340,83 25.714,76 161.055,58 

TOTAL  CAPITOLUL 2  135.340,83 25.714,76 161.055,58 

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 

3.1 Studii 6.000,00 1.140,00 7.140,00 

3.1.1 
Studii de teren (studiu geotehnic, studiu 
topografic) 

6.000,00 1.140,00 7.140,00 

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 

3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 

3.2 
Documentații suport și cheltueli pentru 
obținerea de avize, acorduri și autorizații 

2.000,00 380,00 2.380,00 

3.3 Expertizare Tehnică 0,00 0,00 0,00 

3.4 
Certificarea performanței energetice și 
auditul energetic al clădirilor 

3.500,00 665,00 4.165,00 

3.5 Proiectare 776.247,10 147.486,95 923.734,05 

3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 

3.5.3 
Studiu de fezabilitate / Documentatie de 
avizare a lucrarilor de interventii 

54.000,00 10.260,00 64.260,00 

3.5.4 
Documentații tehnice necesare în vederea 
obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor 

207.013,50 39.332,57 246.346,07 

3.5.5 
Verificarea tehnică de calitate a proiectului 
tehnic și a detaliilor de execuție  

55.203,60 10.488,68 65.692,28 

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 460.030,00 87.405,70 547.435,70 

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 

3.7 Consultanta 92.006,00 17.481,14 109.487,14 

3.7.1 
Management proiect pentru obiectivul de 
investitii 

92.006,00 17.481,14 109.487,14 

3.7.2 Audit financiar 0,00 0,00 0,00 

3.8 Asistenta tehnica 390.299,46 74.156,90 464.456,36 

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 182.139,75 34.606,55 216.746,30 

3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor 91.069,87 17.303,28 108.373,15 
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3.8.1.2 
pentru participarea proiectantului la fazele 
incluse în programul de control al lucrărilor de 
execuție, avizat de ISC 

91.069,87 17.303,28 108.373,15 

3.8.2 Dirigenție de șantier 208.159,71 39.550,35 247.710,06 

TOTAL  CAPITOLUL 3 1.270.052,56 241.309,99 1.511.362,55 

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza 

4.1 Construcții și instalații 24.238.445,29 4.605.304,60 28.843.749,89 

4.2 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice și 
funcționale 

45.669,10 8.677,13 54.346,22 

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale care necesită montaj 652.415,65 

123.958,97 776.374,62 

4.4 
Utilaje, echipamente tehnologice și 
funcționale care nu necesită montaj și 
echipamente de transport  

0,00 0,00 0,00 

4.5 Dotari 1.083.434,00 205.852,46 1.289.286,46 

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 

TOTAL  CAPITOLUL 4 26.019.964,03 4.943.793,17 30.963.757,20 

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de santier (1,5%) 363.576,68 69.079,57 432.656,25 

5.1.1 
Lucrari de constructii si instalatii aferente 
organizarii de santier 

230.015,00 43.702,85 273.717,85 

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii de santier 133.561,68 25.376,72 158.938,40 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 297.123,25 0,00 297.123,25 

5.2.1 
Comisioane și dobânzile aferente creditele 
băncii finanțatoare 

0,00 0,00 0,00 

5.2.2 
Cota aferentă ISC pentru controlul calității 
lucrărilor de construcții (0,5%) 

123.822,39 0,00 123.822,39 

5.2.3 
Cota aferentă ISC pentru controlul statului în 
amenjarea teritoriului, urbanism și pentru 
autorizarea lucrărilor de construcții (0,1 %) 

24.764,48 0,00 24.764,48 

5.2.4 
Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor 
- CSC (0,5%) 

123.822,39 0,00 123.822,39 

5.2.5 
Taxe pentru acorduri, avize conforme și 
autorizația de construire / desființare 

24.714,00 0,00 0,00 

5.3 Cheltuieli diverse si neprevăzute 2.743.685,89 521.300,32 3.264.986,21 

5.4  Cheltuieli pentru informare și publicitate 16.650,00 3.163,50 19.813,50 

TOTAL  CAPITOLUL 5 3.421.035,82 593.543,39 4.014.579,21 

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste 

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 

6.2 Probe tehnologice și teste 0,00 0,00 0,00 

TOTAL GENERAL   30.961.400,74 5.826.212,72 36.787.613,46 

Din care C + M 24.764.477,71 4.705.250,76 29.469.728,47 

Curs inforeuro luna octombrie 2017     1 euro = 4,6003 lei 

 

Proiectant,  

Arh. Mihai Mânzat 

SC Sfera Con SRL 
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DEVIZUL OBIECTULUI 

"Construire clădire Liceu Tehnologic Sebeș" 

Data întocmirii: 23.10.2017 

Nr. 
Crt. 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 
cheltuieli 

Valoare  
(fara TVA) TVA (19%) 

Valoare 
 cu TVA 

LEI LEI LEI 

1 2 3 4 5 

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază 

4.1. Construcții și instalații       

4.1.1. 
Terasamente, sistematizare pe verticală și 
amenajări exterioare 0,00 

0,00 0,00 

4.1.2. Rezistență 7.590.495,00 1.442.194,05 9.032.689,05 

4.1.3. Arhitectură 13.040.106,34 2.477.620,20 15.517.726,54 

4.1.4. Instalații 3.005.510,05 571.046,91 3.576.556,95 

4.1.4.1. Instalaţii termice 1.388.140,53 263.746,70 1.651.887,22 

4.1.4.2. Instalaţii sanitare 391.025,50 74.294,85 465.320,35 

4.1.4.3. Instalaţii de ventilaţii 61.644,02 11.712,36 73.356,38 

4.1.4.4. Instalaţii electrice 1.164.700,00 221.293,00 1.385.993,00 

TOTAL I - subcap. 4.1. 23.636.111,39 4.490.861,16 28.126.972,55 

4.2.  
Montaj utilaje, echipamente tehnologice și 
funcționale 45.669,10 8.677,13 54.346,22 

TOTAL II - subcap. 4.2. 45.669,10 8.677,13 54.346,22 

4.3.  
Utilaje, echipamente tehnologice și 
funcționale care necesită montaj 652.415,65 123.958,97 776.374,62 

4.4. 
Utilaje, echipamente tehnologice și 
funcționale care nu necesită montaj și 
echipamente de transport 

0,00 0,00 0,00 

4.5. Dotări 1.083.434,00 205.852,46 1.289.286,46 

4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 

TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 1.735.849,65 329.811,43 2.065.661,08 

TOTAL deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + 
TOTAL III) 25.417.630,13 4.829.349,72 30.246.979,86 

Curs inforeuro luna octombrie 2017     1 euro = 4,6003 lei 

 

Proiectant,  

Arh. Mihai Mânzat 

SC Sfera Con SRL 
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DEVIZUL OBIECTULUI CONEX 

Amenajări exterioare - alei, împrejumuri 

Data întocmirii: 23.10.2017 

Nr. 
Crt. 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 
cheltuieli 

Valoare  
(fara TVA) TVA (19%) 

Valoare  
cu TVA 

LEI LEI LEI 

1 2 3 4 5 

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază 

4.1. Construcții și instalații       

4.1.1. 
Terasamente, sistematizare pe verticală și 
amenajări exterioare 602.333,90 

114.443,44 716.777,34 

4.1.2. Rezistență 0,00 0,00 0,00 

4.1.3. Arhitectură 0,00 0,00 0,00 

4.1.4. Instalații 0,00 0,00 0,00 

TOTAL I - subcap. 4.1. 602.333,90 114.443,44 716.777,34 

4.2.  
Montaj utilaje, echipamente tehnologice și 
funcționale 0,00 0,00 0,00 

TOTAL II - subcap. 4.2. 0,00 0,00 0,00 

4.3.  
Utilaje, echipamente tehnologice și 
funcționale care necesită montaj 0,00 0,00 0,00 

4.4. 
Utilaje, echipamente tehnologice și 
funcționale care nu necesită montaj și 
echipamente de transport 

0,00 0,00 0,00 

4.5. Dotări 0,00 0,00 0,00 

4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 

TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 0,00 0,00 0,00 

TOTAL deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + 
TOTAL III) 602.333,90 114.443,44 716.777,34 

Curs inforeuro luna octombrie 2017     1 euro = 4,6003 lei 

 

Proiectant,  

Arh. Mihai Mânzat 

SC Sfera Con SRL 
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Costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/de amortizare a investiţiei publice.  
 
Costurile de operare sunt similare pentru ambele scenarii analizate. 

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Costuri salariale 4.059.185 4.321.815 4.601.436 4.899.149 5.216.124 5.553.607 5.912.925 6.295.492 6.702.810 7.136.482 7.598.212 8.089.817 8.613.228 9.170.504 9.763.835 10.395.555 11.068.148 11.784.257 12.546.698 13.358.470

furnituri de birou 15.864 15.956 16.049 4.944 4.973 5.001 5.030 5.060 5.089 5.118 5.148 5.178 5.208 5.238 5.269 5.299 5.330 5.361 5.392 5.423

materiale pentru curatenie 19.107 19.178 19.249 19.320 19.392 19.463 19.535 19.608 19.680 19.753 19.826 19.900 19.973 20.047 20.121 20.196 20.270 20.345 20.421 20.496

incalzit, iluminat si forta motrica 172.531 179.121 185.964 287.605 298.592 309.998 321.840 334.134 346.898 360.150 373.907 388.191 403.020 418.415 434.398 450.992 468.220 486.106 504.676 523.954

apa, canal si salubritate 22.747 23.363 23.997 32.122 32.992 33.886 34.805 35.748 36.717 37.712 38.734 39.783 40.861 41.969 43.106 44.274 45.474 46.706 47.972 49.272

carburanti si lubrifianti 5.634 5.738 5.844 5.951 6.061 6.172 6.286 6.401 6.519 6.639 6.761 6.886 7.012 7.141 7.273 7.407 7.543 7.682 7.823 7.967

piese de schimb 1.806 1.808 1.810 1.812 1.814 1.817 1.819 1.821 1.823 1.825 1.827 1.830 1.832 1.834 1.836 1.838 1.841 1.843 1.845 1.847

transport 48.802 50.066 51.363 52.693 54.058 55.458 56.895 58.368 59.880 61.431 63.022 64.654 66.329 68.047 69.809 71.617 73.472 75.375 77.327 79.330

posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 13.210 13.148 13.086 13.024 12.963 12.902 12.842 12.781 12.721 12.661 12.602 12.543 12.484 12.425 12.367 12.308 12.251 12.193 12.136 12.079

materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 10.835 11.160 11.494 11.839 12.195 12.560 12.937 13.325 13.725 14.137 14.561 14.998 15.448 15.911 16.388 16.880 17.386 17.908 18.445 18.999

alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 76.689 78.990 81.359 83.800 86.314 88.904 91.571 94.318 97.147 100.062 103.064 106.156 109.340 112.620 115.999 119.479 123.063 126.755 130.558 134.475

Reparatii curente 112.212 115.579 119.046 40.497 41.712 42.964 44.253 45.580 46.948 48.356 49.807 51.301 52.840 54.425 56.058 57.740 59.472 61.256 63.094 64.986

Hrana 96.901 97.250 97.600 97.951 98.304 98.657 99.013 99.369 99.727 100.086 100.446 100.808 101.171 101.535 101.900 102.267 102.635 103.005 103.376 103.748

Medicamente si materiale sanitare 281 280 280 279 279 278 278 278 277 277 276 276 275 275 274 274 274 273 273 272

Bunuri de nat ob de inv 28.922 29.790 30.684 31.604 32.552 33.529 34.535 35.571 36.638 37.737 38.869 40.035 41.236 42.473 43.747 45.060 46.412 47.804 49.238 50.715

Deplasari, detasari, transferari 1.351 1.392 1.433 1.476 1.521 1.566 1.613 1.662 1.711 1.763 1.816 1.870 1.926 1.984 2.044 2.105 2.168 2.233 2.300 2.369

Carti, publicatii si materiale documentare 2.457 2.530 2.606 2.684 2.765 2.848 2.933 3.021 3.112 3.205 3.302 3.401 3.503 3.608 3.716 3.827 3.942 4.060 4.182 4.308

Pregatire profesionala 1.375 1.416 1.458 1.502 1.547 1.594 1.641 1.691 1.741 1.794 1.847 1.903 1.960 2.019 2.079 2.142 2.206 2.272 2.340 2.410

Ajutoare sociale 318.728 328.289 338.138 348.282 358.731 369.493 380.578 391.995 403.755 415.867 428.343 441.194 454.429 468.062 482.104 496.567 511.464 526.808 542.613 558.891

Burse 575.848 593.124 610.917 629.245 648.122 667.566 687.593 708.221 729.467 751.351 773.892 797.109 821.022 845.653 871.022 897.153 924.068 951.790 980.343 1.009.754

Alte cheltuieli 53.783 55.397 57.059 58.771 60.534 62.350 64.220 66.147 68.131 70.175 72.280 74.449 76.682 78.983 81.352 83.793 86.306 88.896 91.563 94.309

Active fixe 119.784 123.377 127.078 130.891 134.817 138.862 143.028 147.319 151.738 156.290 160.979 165.808 170.783 175.906 181.183 186.619 192.217 197.984 203.923 210.041

TOTAL COSTURI DE OPERARE 5.758.051 6.068.766 6.397.950 6.755.444 7.126.361 7.519.476 7.936.169 8.377.908 8.846.255 9.342.871 9.869.522 10.428.086 11.020.561 11.649.073 12.315.882 13.023.393 13.774.163 14.570.913 15.416.537 16.314.116

COSTURI DE OPERARE

Costuri 
Ani
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3.4. Studii de specialitate, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a 

construcţiilor, după caz:  

 

 Studiul geotehnic 

Scenariile tehnico-ecnomice analizate nu presupun realizarea mai multor studii geotehnice, 

pentru ambele fiind valabil unul singur pe care îl descriem alăturat. 

 

Pentru prezenta investiție s-a realizat studiul geotehnic, documentație anexată 

studiului de fezabilitate. Astfel, în urma investigațiilor făcute pe amplasamentul construcției, 

s-a constatat că terenul se încadrează în categoria geotehnică 1 cu risc redus. 

Pentru  noua clădire propusă, natura terenului pune în evidență posibilitatea fundării  

fără mijloace speciale de consolidare. Se va face o îndepărtare a umpluturilor după care se 

vor executa fundațiile.   

Adâncimea de fundare,  Df min, va fi  la minim -1,5m față de c.t.n., pe strate de  

pietrișuri mici în masă de nisip prafos, argilos compact tare, cu capacitatea portanta 

exprimată prin presiunea convențională Pconv = 350 kPa, conform STAS 3300/2/85. 

Valorile presiunilor convenționale sunt valabile pentru adâncimea de fundare Df=2m 

și grosimea B=1,0m, pentru alte valori urmând a se face corecțiile conform anexei B2 din 

STAS 3300/2/85. 
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3.5. Grafice orientative de realizare a investiţiei  
 

Scenariul 1: Construcția clădirii cu structura de rezistență din stâlpi de beton armat și 

planșee tip dală 
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desemnarea executantului lucrărilor și a 
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DTAC)

1.1.
Pregătirea documentaţiei de achiziţie pentru 

atribuirea contractului de proiectare şi execuţie.

1.2.
Procedura de achiziţie a executantului lucrărilor 

(inclusiv P.T. și D.T.A.C.)
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3.1. Contractarea dirigintelui de şantier
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5.2. Livrarea bunurilor contractate

6. Recepţia lucrărilor

Anul 3

Nr crt Activitate / subactivitate

Anul 1 Anul 2
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Scenariul 2: Construcția clădirii cu structura de rezistență din cadre de beton armat 

formate din stâlpi și grinzi. 
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4. Analiza fiecărui scenariu tehnico - economic propus  

 

În continuare sunt descrise din punct de vedere tehnic soluțiile privind lucrările de 
construcții propuse la nivelul clădirii pe toate specialitățile, fiind detaliate separat pe scenarii 
acolo unde se impune (structura de rezistență a clădirii).  
 

4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă 

şi prezentarea scenariului de referinţă  

 Prin tema de proiectare concepută de Primăria Muncipiului Sebeș se propune 

realizarea unei infrastructuri noi pe terenul din mun.Sebeș, str.Viilor nr.4, jud.Alba care să 

asigure desfășurarea învățământului din ciclul liceal pentru un număr de 900 elevi, 62 de 

cadre didactice, 10 persoane didactic auxiliar, 18 persoane nedidactice. Prin realizarea 

obiectivului propus se vor crea condiții optime pentru desfășurarea activității didactice și 

pentru asigurarea următoarelor funcțiuni: 34 de săli de clasă, laborator de informatica – 3 

Sali, laborator de fizica – 1 sala, laborator de mecanica – 1 sala, laborator de chimie – 1 

sala, sala profesorala – 1 sala, sala de festivitati – 1 sala, grupuri sanitare, o sala de sport, 

realizarea sistemului de incalzire centralizat, amenajarea curtii si a terenului aferent liceului, 

amenajare teren sport in curtea liceului, bransamentele la retele de utilitati. 

 La realizarea propunerii tehnice s-au avut în vedere condițiile prevăzute prin 

Certificatul de Urbanism nr. 194 / 05.04.2017, de informațiile prevăzute în toate studiile de 

specialitate aferente proiectului (ex: studiu geotehnic).  

  

 S-au analizat factorii demografici și economici ai Municipiului Sebeș care susțin pe 

fondul creșterii potențialului economic al zonei dezvoltarea unui liceu tehnologic în oraș, 

care să deservească și zonele rurale învecinate. Localitatea Sebeş, principalul centru urban, 

concentrează majoritatea valorilor, dar şi cele mai multe provocări. Datorită amplasării sale 

la intersecția drumurilor naționale DN7 (de la Sibiu la Cluj–Napoca) şi DN1 (care face 

legătura între Sibiu şi Arad), Sebeşul a fost dintotdeauna un loc prosper. Multe întreprinderi 

industriale s‐au amplasat aici generând o intensă dezvoltare economică. Foarte rentabilă din 

punct de vedere economic, contribuind la promovarea Sebeşului la statutul de municipiu în 

2000, dezvoltarea importantă a crescut semnificativ nivelul traficului motorizat în zonă. 

Prosperitatea industrială remarcabilă a condus la amplificarea exponențială atât a fluxurilor 

de tranzit, cât şi a numărului autovehiculelor şi a distanțelor parcurse cu ajutorul mijloacelor 

de transport motorizate. 

 În analiza financiară am luat în considerare faptul că acest proiect este unul de natură 

educațională ceea ce înseamnă că nu va genera venituri Primăriei Municipiului Sebeș.  

 Perioada de referinţă a proiectului, este de 36 luni, din care execuție 26 de luni. 
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4.2. Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, 

inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiţia  

 
Din punct de vedere al factorilor de risc antropici și naturali identificăm riscul de 

întârzieri în derularea lucrărilor de construcții datorită schimbărilor climatice bruște. Aceste 

schimbări pot afecta investiția prin prelungirea perioadei de implementare. Pentru a reduce 

această vulnerabilitate în stabilirea graficului de execuție se va realiza o planificare 

riguroasă a activităților proiectului și se vor lua în calcul unele marje de timp. De asemenea 

se vor monitoriza permanent lucrările în concordanță cu schimbările climatice care apar. 

 

4.3. Situaţia utilităţilor şi analiza de consum:  

 
Apa rece 

Estimare consum de apă rece / caldă 

Norma zilnică de apă rece: 20 l/zi respectiv 20000 l/zi 

Norma zilnică apă caldă: 5 l/zi apă 60°C respectiv 5000 l/zi 

Nr de zile: 167  zile/an 

Cantitatea anuală de apă rece: 3.340 mc/an 

Cantitatea anuală de apă caldă sanitară: 835 mc/an 

Energia anuală necesară preparării de apă caldă sanitară: 48.372 kWh/an 

 

Gaz natural 

Gazul natural este utilizat în clădire pentru încălzire şi preparare de apă caldă sanitară.  

Sarcina termică de încălzire este de 360 kW. 

Pe perioada de încălzire de 175 zile energia termică necesară pentru încălzire este de 

638030 kWh. 

Energia termică necesară pentru prepararea apei calde de consum cu gaz metan (aprox. 

2/3 din cantitate) 29128 kWh 

Energia furnizată de gazul metan este în acest caz (pertu încălzire şi apă caldă de consum) 

de 667157 kWh 

Consumul de gaz metan anual mediu contorizat se situează în jurul valorii de Dgn=61160 

mc/an 

 

Energie electrică 

 Utilizarea pentru răcirea clădirii a unei instalaţii de răcire cu apă răcită cu o putere de 

50 kW cu un ESEER de 3,2 şi un coeficient de performanţă estimat de 2,8.  

Pentru un număr de ore de funcţionare estimat de  1000 h/an la un coeficientul de utilizare a 

sarcinii termice de răcire  instalate c=0,45 ; 
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 - energia termică de răcire anuală furnizată pe perioada de răcire:    

  Qr =22500 kWh 

 - energia electrică consumată pe perioada de răcire de instalaţia de răcire de 

performanţă ESEER de 3,2:   Ee =7030 kWh 

 

Puterea instalata conform fiselor tehnice sanitare, termice, electrice si consumatori 

este: 

Pi=310,00KW 

Pa=232,50KW 

unde   Pi= puterea instalata 

Pa- puterea maxima absorbita 
 

 

4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii:  

 
a) impactul social şi cultural, egalitatea de şanse;  

 
 România se confruntă la ora actuală, conform statisticilor, cu una din cele mai 

scăzute niveluri de participare la educaţie din UE, la toate nivelurile, în special în zonele 

rurale, şi cu incapacitatea structurilor de educaţie şi de angajare de a se adapta rapid la 

nevoile în schimbare ale pieţei muncii. Sistemul educaţional din România este angajat într-o 

schimbare profundă pentru a putea asigura accesul la educaţie şi pentru a creşte calitatea 

învaţării, predării şi evaluării. De asemenea, se încearcă îmbunătăţirea ofertei educaţionale 

în vederea adaptării la cerințele în continuă schimbare ale pieței forței de muncă. 

În ciuda creşterii economice, România este o ţară cu probleme sociale deosebite, 

îndeosebi privind: ponderea mare a populaţiei aflate în sărăcie şi risc de excluziune socială; 

rata abandonului şcolar mult mai ridicată faţă de nivelul european; ponderea redusă a 

populaţiei cu studii superioare; îmbătrânirea populaţiei/forţei de muncă din cauza migraţiei 

tinerilor şi a scăderii natalităţii; nivel redus de educaţie al populaţiei, care poate conduce la 

şomaj şi afecta bunăstarea pe termen lung. Din punct de vedere social, dezvoltarea unității 

de învățământ va contribui la realizarea de către Municipiul Sebeș a angajamentelor 

asumate în contextul opțiunilor strategice în domeniul educației. De asemenea, realizarea 

noii infrastructuri pentru Liceul Tehnologic Sebeș va contribui la la îmbunătățirea calității 

actului educațional prin asigurarea unei infrastructuri de învățământ la standarde europene.  

În cadrul Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei 

2014-2020 se urmărește concentrarea pe asigurarea egalităţii de şanse pentru a oferi 

tuturor copiilor educaţie de calitate prin acordarea unei atenţii speciale calităţii educaţiei şi 

formării, precum şi relevanţei necesităţilor atât ale pieţei muncii, cât şi ale persoanelor fizice. 

Prin realizarea proiectului de „ Construire clădire Liceu Tehnologic Sebeș” se estimează o 
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creştere a nivelului calitativ şi de performanţă a procesului educational, cat si o creșterea 

gradului de participare la nivelul educației liceale tehnice și profesionale. 

Fiind o clădire amplasată într-o zonă centrală a orașului, vizibilă comunității locale, se 

observă un impact asupra mentalității și comportamentului oamenilor, motiv pentru care este 

foarte importantă oferirea unui bun exemplu pentru populație în contextul obiectivelor 

proiectului. Realizarea investiției va avea un impact asupra conștientizării implicării autorității 

publice în dezvoltarea infrastructurii educaționale, precum și în implicarea dezvoltării corecte 

și sustenabile urbană. În concluzie realizarea investiţiei propuse prin proiect urmăreşte 

rezultate pe termen lung, sustenabile, cu impact social și cultural considerabil.  

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

realizare, în faza de operare;  
 

 Număr de locuri create în faza de realizare: 

 Pentru realizarea investiţiei se va contracta o firmă specializată în domeniu pe baza 

procedurii de achiziție aşa cum s-a descris la punctele anterioare. Prin urmare putem spune 

că proiectul de faţă nu crează locuri de muncă în faza de execuţie, întrucât activităţile de 

executare a lucrărilor de construcţii nu se vor realiza în regie proprie.  

 Totuşi, în mod indirect, proiectul propus poate crea locuri de muncă pentru agenţii 

economici care vor participa la realizarea acestei investiţii. Acest lucru este însă greu de 

determinat întrucât depinde de capacitatea actuală a fiecărui agent economic. 

 

 Număr de locuri de muncă create în faza de operare 

 În urma realizării investiției nu se vor crea noi locuri de muncă. 

 
c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a 

siturilor protejate, după caz; 
 

Proiectul va propune construcția unei clădiri, punându-se accent pe armonizarea 

acesteia cu mediul natural / urban în care se plasează. Noua construcție se va realiza 

plecând de la principiile de corelare a funcționalității, rezistenței și esteticului având în 

vedere legătura între rezultatul final al investiției și percepția locuitorilor. De asemenea 

menționăm faptul că lucrările proiectate nu au impact negativ asupra mediului și asupra 

biodiversității. Nu sunt identificate surse de poluare care ar putea influenţa mediului 

înconjurător la punerea în funcţiune a investiţiei. Activităţile desfăşurate pe amplasament la 

terminarea construcţiilor nu vor produce poluare fonică sau vibraţii iar la finalizarea lucrărilor 

pe amplasament se vor realiza activităţi de refacere a mediului afectat. 

 

 d) impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care 
acesta se integrează, după caz.  
 Nu este cazul. 
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4.5. Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea 

obiectivului de investiţii  

 

Dimensionarea obiectivului de investiții s-a realizat pe baza analizei numărului de 

elevi înscriși la Liceul Tehnologic Sebeș, a dezvoltării urbane din zonele limitrofe care sunt 

deservite de această unitate de învățământ, precum și a analizei evoluției numărului de elevi 

la nivelul județului Alba unde se remarcă că cele mai mari ponderi ale populației școlare s-

au înregistrat în învățământul liceal, primar și gimnazial (28%, 28%, 23%) și în cele din urmă 

cel profesional (6%). Toate aceste informații au fost descrise pe larg în subcapitolul 2.4. 

Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind 

evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții. Din datele puse la 

dispoziție de liceu se observă o evoluție sensibil negativă în ceea ce privește numărul de 

elevi care urmează ciclurile de învățământ în cadrul Liceului Tehnologic Sebeș. În anul 

școlar 2017/2018 numărul de elevi îscriși în ciclul liceeal, profesional și postliceal, cei care 

sunt vizați direct de această investiție, este de 804. Astfel că, în dimensionarea obiectivului 

de investiție s-au luat în calcul un număr de 900 de elevi având în vedere creșterea pe piața 

orașului Sebeș a numărului de fabrici care vor solicita specialiști în domenii tehnice. 

Funcțiunile propuse pentru infrastructura nou creată au vizat desfășurarea activității 

școlare cu respectarea normativelor de proiectare în vigoare, astfel că în proiectarea noilor 

spații școlare s-au respectat suprafețele prevăzute pe elev din ciclul liceal, s-au creat 

funcțiuni care sa permită derularea tuturor orelor pe specialități (chimie, informatică, etc), s-a 

ținut cont de necesitatea construirii unei săli de sport pentru desfășurarea orelor în toate 

anotimpurile, ceea ce contribuie la o îmbunătățire a stării de sănătate și de concetrare a 

elevilor. Prin noua infrastructură s-a urmărit crearea tuturor tipurilor de funcțiuni necesare  

pentru un număr de 900 de elevi, 62 de cadre didactice, 10 persoane didactic auxiliar, 18 

persoane nedidactice care să ofere posibilitatea derulării activităților școlare în condiții 

opime. 

   În concluzie, dimensionarea obiectului de investiție se justifică atât pe termen mediu 

cât și pe termen lung întrucât cererea pentru oferta educațională a Liceului Tehnologic 

Sebeș va înregistra o evoluție ușor crescătoare. 
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4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă 

financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de 

rentabilitate; sustenabilitatea financiară  

 

Scenariul 1 - Structura de rezistență din stâlpi de beton armat și planșee tip dală 

 

Analiza financiară are drept obiectiv calculul performanței financiare a proiectului 

propus pe parcursul perioadei de referință, cu scopul de a stabili cele mai potrivite surse de 

finanțare pentru acesta. Această analiză se referă la susținerea financiară și sustenabilitatea 

pe termen lung, indicatorii de performanță financiară precum și justificarea pentru volumul 

asistenței financiare necesare. 

S-a utilizat tehnica incrementală, adică determinarea fluxului de numerar al investiției 

ca diferență dintre fluxurile de numerar ale scenariului cu proiect și cele ale scenariului fără 

proiect. 

În cadrul scenariului fără proiect s-au estimat veniturile și costurile de operare ale 

Liceului Tehnologic Sebeș luând în considerare tendințele istorice și continuarea activității în 

spațiul existent, estimând doar mici investiții considerate necesare pentru continuarea 

activității.  

 

Evoluția prezumată a costurilor de operare 

Având în vedere domeniul studiat, pentru estimarea cheltuielilor de operare s-a luat în 

considerare un orizont de timp de 20 ani. 

 

Varianta “fără proiect” 

 S-au luat în calcul costurile de operare ale Liceului Tehnologic Sebeș în condițiile în 

care activitatea s-ar desfășura în continuare în cadrul clădirii existente. 

 În estimarea costurilor de operare s-a pornit de la situațiile financiare ale Liceului 

Tehnologic Sebeș pentru anii 2014, 2015 și 2016. 

 Fiecare categorie de cost s-a estimat plecând de la media ultimilor trei ani și s-au 

aplicat rate anuale de creștere în termeni reali pentru fiecare categorie în parte. 

 Cheltuielile salariale s-au estimat pornind de la media valorilor anilor precedenți, și 

aplicându-se o rată de creștere de 6,47% 

 Cheltuielile legate de furniturile de birou au fost estimate la valoarea de 15.864 lei, 

pornindu-se de la valorile anilor anteriori. S-a luat în calcul o rată de creștere în 

termeni reali de 0,58%/an. 

 Cheltuielile legate de materialele de curățenie au fost estimate la valoarea de 19.107 

lei, pornindu-se de la valorile înregistrate în anii anterior. S-a luat în calcul o rată de 

creștere în termeni reali de 0,37%/an; 
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 Cheltuielile cu încălzitul și iluminatul au fost prognozate pornidu-se de la valorile 

înregistrate în anii anterior și aplicând o rată de creștere de 3,82%. 

 Cheltuielile cu apa și canalizarea au fost prognozate pe baza valorilor anilor anteriori 

și s-a aplicat o rată de creștere de 2,71%.  

 Cheltuielile legate de carburanți au fost estimate pornindu-se de la valorile anilor 

anteriori. Acestei cheltuieli i s-a aplicat o rată de creștere de 1,84%/an; 

 Cheltuielile cu piesele de schimb au fost estimate pornindu-se de la valorile anilor 

anteriori înregistrate la nivelul liceului, la care li s-a aplicat o rată de creștere în 

termeni reali de 0,12%/an. 

 Estimarea cheltuielilor cu transportul s-a realizat plecând de la valorile anilor anteriori 

și s-a aplicat o rată de creștere de 2,59%/an. 

 Cheltuielile cu poșta, telecomunicațiile, au fost estimate la valoarea de 13.210  lei/an, 

pornindu-se de la valorile anilor anteriori. S-a luat în calcul o rată de scădere în 

termeni reali de 0,47%/an; 

 Cheltuielile cu hrana s-au estimat pe baza valorilor anilor anteriori, aplicându-se o 

rată de creștere în termeni reali de 0,36%/an.  

 Cheltuielile cu materiale și prestări servicii cu caracter funcțional, alte bunuri și servicii 

pentru funcționare, reparații curente, bunuri de natura obiectelor de inventar, 

deplasările, cheltuielile cu cărțile, publicațiile, pregătire profesională, ajutoare sociale, 

burse, active fixe și alte cheltuieli s-au estimat pe baza valorilor anilor precendenți, 

aplicându-se o rată de creștere de 3%/an.  

 Toate sumele sunt exprimate în lei și previziunile sunt realizate în prețuri constante. 

 

Valoric, costurile de operare ale investiției în varianta „ fără proiect” pe o perioadă de 20 ani 

se prezintă astfel: 
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Varianta “cu proiect” 

 Au fost supuse analizei cheltuielile care s-au considerat că vor fi generate de noua investiție.  

 În estimarea costurilor de operare s-a pornit tot de la situațiile financiare anuale ale Liceului Tehnologic Sebeș. Pentru 

fiecare categorie de costuri de operare au fost prevăzute rate anuale de creștere în termeni reali, similar variantei „fără 

proiect”.  

 În primii 3 ani valorile costurilor de operare sunt identice în ambele variante, în perioada aceasta având loc 

implementarea investiției. Începând cu anul 4 va începe operarea investiției și se vor înregistra diferențe între cele două 

scenarii. 

 Cheltuielile salariale sunt egale cu cele din scenariul fără proiect, plecând de la ipoteza că investiția nu va genera 

crearea de noi locuri de muncă. 

 Cheltuielile legate de furniturile de birou în primii 3 ani sunt similare variantei fără proiect, iar în anul 4 s-a luat în calcul o 

valoare de 4.944 lei. 

 Cheltuielile cu încălzitul și iluminatul au fost prognozate conform consumurilor de utilități date de către specialiști pentru 

investiția propusă. Din cadrul cheltuielii cu încălzitul și iluminatul, în anul 4 s-a scăzut valoarea cheltuielii pe care o are în 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Costuri salariale 4.059.185 4.321.815 4.601.436 4.899.149 5.216.124 5.553.607 5.912.925 6.295.492 6.702.810 7.136.482 7.598.212 8.089.817 8.613.228 9.170.504 9.763.835 10.395.555 11.068.148 11.784.257 12.546.698 13.358.470

furnituri de birou 15.864 15.956 16.049 16.142 16.236 16.330 16.424 16.520 16.616 16.712 16.809 16.906 17.004 17.103 17.202 17.302 17.402 17.503 17.605 17.707

materiale pentru curatenie 19.107 19.178 19.249 19.320 19.392 19.463 19.535 19.608 19.680 19.753 19.826 19.900 19.973 20.047 20.121 20.196 20.270 20.345 20.421 20.496

incalzit, iluminat si forta motrica 172.531 179.121 185.964 193.068 200.443 208.100 216.049 224.302 232.871 241.766 251.002 260.590 270.544 280.879 291.609 302.748 314.313 326.320 338.785 351.727

apa, canal si salubritate 22.747 23.363 23.997 24.647 25.315 26.001 26.705 27.429 28.173 28.936 29.720 30.526 31.353 32.203 33.075 33.972 34.892 35.838 36.809 37.806

carburanti si lubrifianti 5.634 5.738 5.844 5.951 6.061 6.172 6.286 6.401 6.519 6.639 6.761 6.886 7.012 7.141 7.273 7.407 7.543 7.682 7.823 7.967

piese de schimb 1.806 1.808 1.810 1.812 1.814 1.817 1.819 1.821 1.823 1.825 1.827 1.830 1.832 1.834 1.836 1.838 1.841 1.843 1.845 1.847

transport 48.802 50.066 51.363 52.693 54.058 55.458 56.895 58.368 59.880 61.431 63.022 64.654 66.329 68.047 69.809 71.617 73.472 75.375 77.327 79.330

posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 13.210 13.148 13.086 13.024 12.963 12.902 12.842 12.781 12.721 12.661 12.602 12.543 12.484 12.425 12.367 12.308 12.251 12.193 12.136 12.079

materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 10.835 11.160 11.494 11.839 12.195 12.560 12.937 13.325 13.725 14.137 14.561 14.998 15.448 15.911 16.388 16.880 17.386 17.908 18.445 18.999

alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 76.689 78.990 81.359 83.800 86.314 88.904 91.571 94.318 97.147 100.062 103.064 106.156 109.340 112.620 115.999 119.479 123.063 126.755 130.558 134.475

Reparatii curente 112.212 115.579 119.046 122.617 126.296 130.085 133.987 138.007 142.147 146.412 150.804 155.328 159.988 164.788 169.731 174.823 180.068 185.470 191.034 196.765

Hrana 96.901 97.250 97.600 97.951 98.304 98.657 99.013 99.369 99.727 100.086 100.446 100.808 101.171 101.535 101.900 102.267 102.635 103.005 103.376 103.748

Medicamente si materiale sanitare 281 280 280 279 279 278 278 278 277 277 276 276 275 275 274 274 274 273 273 272

Bunuri de nat ob de inv 28.922 29.790 30.684 31.604 32.552 33.529 34.535 35.571 36.638 37.737 38.869 40.035 41.236 42.473 43.747 45.060 46.412 47.804 49.238 50.715

Deplasari, detasari, transferari 1.351 1.392 1.433 1.476 1.521 1.566 1.613 1.662 1.711 1.763 1.816 1.870 1.926 1.984 2.044 2.105 2.168 2.233 2.300 2.369

Carti, publicatii si materiale documentare 2.457 2.530 2.606 2.684 2.765 2.848 2.933 3.021 3.112 3.205 3.302 3.401 3.503 3.608 3.716 3.827 3.942 4.060 4.182 4.308

Pregatire profesionala 1.375 1.416 1.458 1.502 1.547 1.594 1.641 1.691 1.741 1.794 1.847 1.903 1.960 2.019 2.079 2.142 2.206 2.272 2.340 2.410

Ajutoare sociale 318.728 328.289 338.138 348.282 358.731 369.493 380.578 391.995 403.755 415.867 428.343 441.194 454.429 468.062 482.104 496.567 511.464 526.808 542.613 558.891

Burse 575.848 593.124 610.917 629.245 648.122 667.566 687.593 708.221 729.467 751.351 773.892 797.109 821.022 845.653 871.022 897.153 924.068 951.790 980.343 1.009.754

Alte cheltuieli 53.783 55.397 57.059 58.771 60.534 62.350 64.220 66.147 68.131 70.175 72.280 74.449 76.682 78.983 81.352 83.793 86.306 88.896 91.563 94.309

Active fixe 119.784 123.377 127.078 130.891 134.817 138.862 143.028 147.319 151.738 156.290 160.979 165.808 170.783 175.906 181.183 186.619 192.217 197.984 203.923 210.041

TOTAL COSTURI DE OPERARE 5.758.051 6.068.766 6.397.950 6.746.749 7.116.381 7.508.141 7.923.407 8.363.644 8.830.410 9.325.361 9.850.261 10.406.983 10.997.522 11.623.999 12.288.669 12.993.932 13.742.342 14.536.614 15.379.637 16.274.485

COSTURI DE OPERARE

Costuri 
Ani
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prezent liceul cu corpurile de clădire în care se desfășoară activitățile liceale și s-au adăugat noile consumuri de utilități. 

La fel s-a procedat cu cu cheltuiala cu apa și canalizarea.  

Conform calculelor specialiștilor, investiția va genera următoarele consumuri de energie: 

 

 
Consum anual  Cost unitar 

Cost total 

anual 

Energie electrică 235.755 kWh / an 0.5869 lei / kWh 138.365 lei 

Gaze naturale 667.157 kWh / an 0,12598 lei / kWh 84.048 lei 

Apă și canalizare 3.340 mc / an 7,2 lei / mc 24.048 lei 

 

 Valoarea cheltuielilor cu reparațiile curente s-a considerat mai mică începând cu anul 4 și s-a stabilit la valoarea de 

40.497 lei pornind de la ipoteza că noua clădire nu va avea nevoie de reparații majore în de-a lungul anilor. 

 Celelalte categorii de cheltuieli sunt identice cu varianta „fără proiect”. 

 Toate sumele sunt exprimate în lei și previziunile sunt realizate în prețuri constante. 

 

Valoric, costurile de operare ale investiției în varianta „ cu proiect” pe o perioadă de 20 ani se prezintă astfel: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Costuri salariale 4.059.185 4.321.815 4.601.436 4.899.149 5.216.124 5.553.607 5.912.925 6.295.492 6.702.810 7.136.482 7.598.212 8.089.817 8.613.228 9.170.504 9.763.835 10.395.555 11.068.148 11.784.257 12.546.698 13.358.470

furnituri de birou 15.864 15.956 16.049 4.944 4.973 5.001 5.030 5.060 5.089 5.118 5.148 5.178 5.208 5.238 5.269 5.299 5.330 5.361 5.392 5.423

materiale pentru curatenie 19.107 19.178 19.249 19.320 19.392 19.463 19.535 19.608 19.680 19.753 19.826 19.900 19.973 20.047 20.121 20.196 20.270 20.345 20.421 20.496

incalzit, iluminat si forta motrica 172.531 179.121 185.964 287.605 298.592 309.998 321.840 334.134 346.898 360.150 373.907 388.191 403.020 418.415 434.398 450.992 468.220 486.106 504.676 523.954

apa, canal si salubritate 22.747 23.363 23.997 32.122 32.992 33.886 34.805 35.748 36.717 37.712 38.734 39.783 40.861 41.969 43.106 44.274 45.474 46.706 47.972 49.272

carburanti si lubrifianti 5.634 5.738 5.844 5.951 6.061 6.172 6.286 6.401 6.519 6.639 6.761 6.886 7.012 7.141 7.273 7.407 7.543 7.682 7.823 7.967

piese de schimb 1.806 1.808 1.810 1.812 1.814 1.817 1.819 1.821 1.823 1.825 1.827 1.830 1.832 1.834 1.836 1.838 1.841 1.843 1.845 1.847

transport 48.802 50.066 51.363 52.693 54.058 55.458 56.895 58.368 59.880 61.431 63.022 64.654 66.329 68.047 69.809 71.617 73.472 75.375 77.327 79.330

posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 13.210 13.148 13.086 13.024 12.963 12.902 12.842 12.781 12.721 12.661 12.602 12.543 12.484 12.425 12.367 12.308 12.251 12.193 12.136 12.079

materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 10.835 11.160 11.494 11.839 12.195 12.560 12.937 13.325 13.725 14.137 14.561 14.998 15.448 15.911 16.388 16.880 17.386 17.908 18.445 18.999

alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 76.689 78.990 81.359 83.800 86.314 88.904 91.571 94.318 97.147 100.062 103.064 106.156 109.340 112.620 115.999 119.479 123.063 126.755 130.558 134.475

Reparatii curente 112.212 115.579 119.046 40.497 41.712 42.964 44.253 45.580 46.948 48.356 49.807 51.301 52.840 54.425 56.058 57.740 59.472 61.256 63.094 64.986

Hrana 96.901 97.250 97.600 97.951 98.304 98.657 99.013 99.369 99.727 100.086 100.446 100.808 101.171 101.535 101.900 102.267 102.635 103.005 103.376 103.748

Medicamente si materiale sanitare 281 280 280 279 279 278 278 278 277 277 276 276 275 275 274 274 274 273 273 272

Bunuri de nat ob de inv 28.922 29.790 30.684 31.604 32.552 33.529 34.535 35.571 36.638 37.737 38.869 40.035 41.236 42.473 43.747 45.060 46.412 47.804 49.238 50.715

Deplasari, detasari, transferari 1.351 1.392 1.433 1.476 1.521 1.566 1.613 1.662 1.711 1.763 1.816 1.870 1.926 1.984 2.044 2.105 2.168 2.233 2.300 2.369

Carti, publicatii si materiale documentare 2.457 2.530 2.606 2.684 2.765 2.848 2.933 3.021 3.112 3.205 3.302 3.401 3.503 3.608 3.716 3.827 3.942 4.060 4.182 4.308

Pregatire profesionala 1.375 1.416 1.458 1.502 1.547 1.594 1.641 1.691 1.741 1.794 1.847 1.903 1.960 2.019 2.079 2.142 2.206 2.272 2.340 2.410

Ajutoare sociale 318.728 328.289 338.138 348.282 358.731 369.493 380.578 391.995 403.755 415.867 428.343 441.194 454.429 468.062 482.104 496.567 511.464 526.808 542.613 558.891

Burse 575.848 593.124 610.917 629.245 648.122 667.566 687.593 708.221 729.467 751.351 773.892 797.109 821.022 845.653 871.022 897.153 924.068 951.790 980.343 1.009.754

Alte cheltuieli 53.783 55.397 57.059 58.771 60.534 62.350 64.220 66.147 68.131 70.175 72.280 74.449 76.682 78.983 81.352 83.793 86.306 88.896 91.563 94.309

Active fixe 119.784 123.377 127.078 130.891 134.817 138.862 143.028 147.319 151.738 156.290 160.979 165.808 170.783 175.906 181.183 186.619 192.217 197.984 203.923 210.041

TOTAL COSTURI DE OPERARE 5.758.051 6.068.766 6.397.950 6.755.444 7.126.361 7.519.476 7.936.169 8.377.908 8.846.255 9.342.871 9.869.522 10.428.086 11.020.561 11.649.073 12.315.882 13.023.393 13.774.163 14.570.913 15.416.537 16.314.116

COSTURI DE OPERARE

Costuri 
Ani
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Evoluţia prezumată a veniturilor 

Fluxurile de intrare ale investiţiei propuse vor fi de la bugetul local, bugetul de stat şi 

din venituri proprii. 

În analiza fluxurilor de intrări ale noii infrastructuri s-a pornit de la următoarele premise: 

 Legea nr. 1/2011 “Legea Educației Naționale”  modificată şi completată prevede că 

finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cuprinde finanţarea de bază şi 

finanţarea complementară. 

Finanţarea de bază se referă la finanţarea acelor cheltuieli al căror cuantum este 

preponderent determinat de numărul de elevi din şcoală. 

Finanţarea de bază se asigură prin bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale 

de care aparţin unităţile de învăţământ, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată și 

alte venituri ale bugetului de stat, prin bugetele locale, pentru următoarele categorii de 

cheltuieli:  

 a) cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, 

stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora;  

 b) cheltuielile cu formarea continuă si evaluarea personalului;  

 c) cheltuielile cu evaluarea periodică internă a elevilor;  

 d) cheltuielile materiale și pentru servicii;  

 e) cheltuielile cu întreținerea curentă. 

Finanţarea complementară se referă la finanţarea acelor cheltuieli al căror cuantum nu 

este determinat nemijlocit de numărul de elevi din şcoală. Finanţarea complementară se 

asigură preponderent din veniturile bugetului local. Spunem că finanţarea complementară se 

asigură preponderent din veniturile bugetului local deoarece o parte din fondurile aferente 

finanţării complementare sunt sau pot fi alocate din unele venituri ale bugetului de stat sau 

din venituri proprii. 

Finanțarea complementară se asigură din sume defalcate din taxa pe valoarea 

adaugată, pentru următoarele categorii de cheltuieli:  

a) investiții, reparații capitale, consolidări;  

b) subvenții pentru internate și cantine;  

c) cheltuieli pentru evaluarea periodică națională a elevilor;  

d) cheltuieli cu bursele elevilor;  

e) cheltuieli pentru transportul elevilor 

f) cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice, conform legii;  

g) cheltuieli pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaților din învațământul 

preuniversitar, cu excepția celor care, potrivit legii, se efectuează gratuit;  

h) cheltuieli pentru concursuri școlare și activități educative extrașcolare organizate în cadrul 

sistemului de învățământ;  
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i) cheltuieli pentru asigurarea securității și sănătății în muncă, pentru personalul angajat, 

preșcolari și elevi;  

j) gestionarea situatiilor de urgenta;  

k) cheltuieli pentru participarea in proiecte europene de cooperare in domeniul educatiei si 

formarii profesionale. 

Pentru toate articolele de cheltuieli aferente finanţării complementare, fondurile alocate 

prin bugetul local pot fi suplimentate cu fonduri proprii ale unităţilor de învăţământ, din 

donaţii şi sponsorizări etc. 

 

Ţinând cont de aceste prevederi precum şi de faptul că acceptarea realizării acestei 

investiţii de către Primăria Municipiului Sebeș a atras şi angajamentul acestei entităţi de a 

susţine financiar funcţionarea activităţilor educaţionale în noile spaţii create precum şi 

întreţinerea investiţiei pe durata sa de viaţă, s-a estimat ca preponderentă valoarea 

creditelor bugetare.  

 

 În estimarea fluxurilor de intrări s-a ținut cont de cheltuielile anuale previzionate, și s-a 

luat în considerare un credit bugetar anual suficient pentru acoperirea acestor 

cheltuieli și asigurarea funcționării optime a școlii. 

 

Valoric, fluxurile de intrare ale investiției se prezintă astfel: 

Toate sumele sunt exprimate în lei. 
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Varianta „fără proiect” 

 
 

Varianta „cu proiect” 

 

 

 În ceea ce privește costurile cu investiția, s-a luat în considerare posibilitatea depunerii proiectului pentru obținere de 

finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 10 – Prioritatea de investiții 10.1 Investitiile in 

educatie, in formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin 

dezvoltarea infrastructurilor de educatie și formare, Obiectiv specific 10.2 - învățământ profesional și tehnic. 

 Potrivit Ghidului solicitantului, schema de finanțare este contribuție proprie 2% și finanțare prin FEADR maxim 98%. În 

acest caz, tabelul surselor de finanțare arată astfel: 

  

SURSE DE FINANTARE INVESTITIE 

  Investitie 

  1 2 3 

Contributie proprie (2%) 81.304 296.529 339.185 

FEADR (98%) 3.983.912 14.529.905 16.620.053 

TOTAL RESURSE FINANCIARE 4.065.216 14.826.434 16.959.238 

 

În ceea ce privește analiza fezabilităţii proiectului şi analiza fluxurilor de numerar, s-au luat  în considerare toate sursele 

de ieşiri (costurile investiţiei şi costurile de operare), precum şi toate sursele de intrări (resursele financiare şi fluxurile de 

intrare). Analiza trebuie să arate că în fiecare an fluxul de numerar este cel puţin echilibrat, ceea ce înseamnă că balanţa 

intrărilor şi ieşirilor trebuie să fie cel puţin zero, dacă nu pozitivă. În analiza financiară se vor utiliza rezultatele cumulative ale 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Credite bugetare 6.377.071 6.695.925 7.030.721 7.382.257 7.751.370 8.138.938 8.545.885 8.973.179 9.421.838 9.892.930 10.387.577 10.906.956 11.452.303 12.024.919 12.626.164 13.257.473 13.920.346 14.616.364 15.347.182 16.114.541

Venituri proprii 122.964 129.112 135.568 142.346 149.463 156.936 164.783 173.022 181.673 190.757 200.295 210.310 220.825 231.866 243.460 255.633 268.414 281.835 295.927 310.723

TOTAL FLUXURI DE INTRARE 6.500.035 6.825.037 7.166.288 7.524.603 7.900.833 8.295.875 8.710.668 9.146.202 9.603.512 10.083.687 10.587.872 11.117.265 11.673.129 12.256.785 12.869.624 13.513.106 14.188.761 14.898.199 15.643.109 16.425.264

FLUXURI DE INTRARE

Intrari
Ani

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Credite bugetare 6.377.071 6.695.925 7.030.721 7.390.951 7.761.350 8.150.273 8.558.646 8.987.443 9.437.684 9.910.440 10.406.838 10.928.059 11.475.343 12.049.993 12.653.378 13.286.933 13.952.167 14.650.662 15.384.082 16.154.172

Venituri proprii 122.964 129.112 135.568 142.346 149.463 156.936 164.783 173.022 181.673 190.757 200.295 210.310 220.825 231.866 243.460 255.633 268.414 281.835 295.927 310.723

TOTAL FLUXURI DE INTRARE 6.500.035 6.825.037 7.166.288 7.533.297 7.910.813 8.307.209 8.723.429 9.160.465 9.619.357 10.101.197 10.607.133 11.138.368 11.696.168 12.281.860 12.896.838 13.542.566 14.220.581 14.932.497 15.680.009 16.464.895

FLUXURI DE INTRARE

Intrari
Ani
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anilor precedenţi, ceea ce înseamnă că bilanţurile anilor precedenţi vor fi adăugate celor ale anilor următori, generând fluxurile 

de numerar cumulate care trebuie să fie în mod necesar echilibrate. 

 
 

Din tabelul prezentat mai sus reiese faptul că fluxurile de numerar cumulate sunt pozitive, ceea ce demonstrează 

că realizarea investiţiei este fezabilă. 

Potrivit documentului ’Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects’ elaborat pentru perioada 2014-2020, 

pentru ca un proiect să poată fi considerat eligibil pentru acordarea cofinanţării din Fonduri, VFNA/C trebuie să fie 

negativ şi RRF/C trebuie să fie mai mică decât rata de actualizare pentru analiză. În caz contrar, proiectul nu poate obţine 

finanţare europeană, întrucât înseamnă că Beneficiarul dispune de fonduri proprii suficiente pentru a realiza proiectul respectiv. 

În calculul VNAF/C şi RIRF/C se va ţine cont de valoarea fluxului de numerar net actualizat folosind o rată a dobânzii 

convenţională. În cazul proiectului propus, rata de actualizare a fost considerată 4%, conform recomandărilor din cadrul 

documentul ’Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects’ elaborat pentru perioada 2014-2020. 

De asemenea, în ceea ce priveşte sursele de intrări, vor fi luate în considerare doar fluxurile de intrări generate pe 

perioada de operare (fără a se lua în calcul resursele financiare obţinute din fonduri europene, contribuţia naţională şi cea a 

beneficiarului final). 

În aceste condiţii, tabelul indicatorilor financiari ai profitabilităţii investiţiei (VNAF/C şi RIRF/C) este următorul: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Incasari aferente veniturilor operationale 6.500.035 6.825.037 7.166.288 7.533.297 7.910.813 8.307.209 8.723.429 9.160.465 9.619.357 10.101.197 10.607.133 11.138.368 11.696.168 12.281.860 12.896.838 13.542.566 14.220.581 14.932.497 15.680.009 16.464.895

Plati aferente cheltuielilor operationale 5.758.051 6.068.766 6.397.950 6.755.444 7.126.361 7.519.476 7.936.169 8.377.908 8.846.255 9.342.871 9.869.522 10.428.086 11.020.561 11.649.073 12.315.882 13.023.393 13.774.163 14.570.913 15.416.537 16.314.116

Flux de numerar din activitatea 

operationala
741.983 756.270 768.338 777.854 784.452 787.733 787.261 782.558 773.102 758.326 737.611 710.282 675.607 632.786 580.956 519.173 446.419 361.585 263.472 150.779

Costuri investitie 4.065.216 14.826.434 16.959.238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flux de numerar din activitatea de 

investiții
-4.065.216 -14.826.434 -16.959.238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Surse de finanțare investiție 4.065.216 14.826.434 16.959.238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flux de numerar din activitatea de 

finanțare
4.065.216 14.826.434 16.959.238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flux de numerar total 741.983 756.270 768.338 777.854 784.452 787.733 787.261 782.558 773.102 758.326 737.611 710.282 675.607 632.786 580.956 519.173 446.419 361.585 263.472 150.779

FLUX DE NUMERAR CUMULAT 741.983 1.498.254 2.266.592 3.044.445 3.828.897 4.616.630 5.403.891 6.186.449 6.959.551 7.717.877 8.455.488 9.165.771 9.841.377 10.474.164 11.055.119 11.574.293 12.020.711 12.382.296 12.645.768 12.796.547

FEZABILITATE SI SUSTENABILITATE FINANCIARA

Ani implementare si operare
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Obţinerea unei valori financiare nete actualizate a investiţiei negative, a unei rate interne de rentabilitate 

financiare (-5,07%) inferioare ratei de actualizare (4%), şi a unor fluxuri de numerar cumulate pozitive indică faptul că 

proiectul necesită contribuţia fondurilor pentru a fi fezabil din punct de vedere financiar (VNAF/C<0). 

 

Scenariul 2 - Structura de rezistență din cadre de beton armat formate din stâlpi și grinzi 

 În cazul acestui scenariu, s-a luat în calcul o evoluție a costurilor de operare și a veniturilor similar cu primul scenariu. 

Diferența constă doar în valoarea investiției. 

  

 Astfel, tabelul cu sursele de finanțare al investiției arată așa: 
 

 
 

În ceea ce privește analiza fezabilităţii proiectului şi analiza fluxurilor de numerar, tabelul arată astfel: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Total incasari din exploatare 0 0 0 8.694 9.980 11.334 12.761 14.264 15.845 17.510 19.261 21.103 23.039 25.075 27.214 29.461 31.821 34.299 36.900 39.631

Valoare reziduală 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.324.287

INCASARI TOTALE 0 0 0 8.694 9.980 11.334 12.761 14.264 15.845 17.510 19.261 21.103 23.039 25.075 27.214 29.461 31.821 34.299 36.900 14.363.918

Total plati de exploatare 0 0 0 8.694 9.980 11.334 12.761 14.264 15.845 17.510 19.261 21.103 23.039 25.075 27.214 29.461 31.821 34.299 36.900 39.631

Investitie 4.065.216 14.826.434 16.959.238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PLATI TOTALE 4.065.216 14.826.434 16.959.238 8.694 9.980 11.334 12.761 14.264 15.845 17.510 19.261 21.103 23.039 25.075 27.214 29.461 31.821 34.299 36.900 39.631

FLUX DE NUMERAR NET -4.065.216 -14.826.434 -16.959.238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.324.287

Rata de actualizare

VENIT NET ACTUALIZAT FINANCIAR 

(VNAF/C)

RATA INTERNA DE RENTABILITATE 

FINANCIARA (RIRF/C)

-26.156.016

-5,07%

INDICATORI FINANCIARI AI INVESTITIEI

Ani implementare si operare

4%

SURSE DE FINANTARE INVESTITIE

1 2 3 4

Contributie proprie (2%) 77.853 273.887 270.666 113.346

FEADR (98%) 3.814.797 13.420.474 13.262.640 5.553.950

TOTAL RESURSE FINANCIARE 3.892.650 13.694.362 13.533.306 5.667.296

Investitie
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  Din tabelul prezentat mai sus reiese că fluxurile de numerar cumulate sunt pozitive, ceea ce demonstrează că 

realizarea investiţiei este fezabilă. 

 

Tabelul indicatorilor financiari ai profitabilităţii investiţiei (VNAF/C şi RIRF/C) este următorul: 

 

Obţinerea unei valori financiare nete actualizate a investiţiei negative, a unei rate interne de rentabilitate 

financiare (-3,90%) inferioare ratei de actualizare (4%), şi a unor fluxuri de numerar cumulate pozitive indică faptul că 

proiectul necesită contribuţia fondurilor pentru a fi fezabil din punct de vedere financiar (VNAF/C<0). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Incasari aferente veniturilor operationale 6.500.035 6.825.037 7.166.288 7.533.297 7.910.813 8.307.209 8.723.429 9.160.465 9.619.357 10.101.197 10.607.133 11.138.368 11.696.168 12.281.860 12.896.838 13.542.566 14.220.581 14.932.497 15.680.009 16.464.895

Plati aferente cheltuielilor operationale 5.758.051 6.068.766 6.397.950 6.755.444 7.126.361 7.519.476 7.936.169 8.377.908 8.846.255 9.342.871 9.869.522 10.428.086 11.020.561 11.649.073 12.315.882 13.023.393 13.774.163 14.570.913 15.416.537 16.314.116

Flux de numerar din activitatea 

operationala
741.983 756.270 768.338 777.854 784.452 787.733 787.261 782.558 773.102 758.326 737.611 710.282 675.607 632.786 580.956 519.173 446.419 361.585 263.472 150.779

Costuri investitie 3.892.650 13.694.362 13.533.306 5.667.296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flux de numerar din activitatea de 

investiții
-3.892.650 -13.694.362 -13.533.306 -5.667.296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Surse de finanțare investiție 3.892.650 13.694.362 13.533.306 5.667.296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flux de numerar din activitatea de 

finanțare
3.892.650 13.694.362 13.533.306 5.667.296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flux de numerar total 741.983 756.270 768.338 777.854 784.452 787.733 787.261 782.558 773.102 758.326 737.611 710.282 675.607 632.786 580.956 519.173 446.419 361.585 263.472 150.779

FLUX DE NUMERAR CUMULAT 741.983 1.498.254 2.266.592 3.044.445 3.828.897 4.616.630 5.403.891 6.186.449 6.959.551 7.717.877 8.455.488 9.165.771 9.841.377 10.474.164 11.055.119 11.574.293 12.020.711 12.382.296 12.645.768 12.796.547

Ani implementare si operare

FEZABILITATE SI SUSTENABILITATE FINANCIARA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Total incasari din exploatare 0 0 0 8.694 9.980 11.334 12.761 14.264 15.845 17.510 19.261 21.103 23.039 25.075 27.214 29.461 31.821 34.299 36.900 39.631

Valoare reziduală 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.393.807

INCASARI TOTALE 0 0 0 8.694 9.980 11.334 12.761 14.264 15.845 17.510 19.261 21.103 23.039 25.075 27.214 29.461 31.821 34.299 36.900 18.433.437

Total plati de exploatare 0 0 0 8.694 9.980 11.334 12.761 14.264 15.845 17.510 19.261 21.103 23.039 25.075 27.214 29.461 31.821 34.299 36.900 39.631

Investitie 3.892.650 13.694.362 13.533.306 5.667.296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PLATI TOTALE 3.892.650 13.694.362 13.533.306 5.675.990 9.980 11.334 12.761 14.264 15.845 17.510 19.261 21.103 23.039 25.075 27.214 29.461 31.821 34.299 36.900 39.631

FLUX DE NUMERAR NET -3.892.650 -13.694.362 -13.533.306 -5.667.296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.393.807

Rata de actualizare

VENIT NET ACTUALIZAT FINANCIAR 

(VNAF/C)

RATA INTERNA DE RENTABILITATE 

FINANCIARA (RIRF/C)

4%

-24.884.935

-3,90%

INDICATORI FINANCIARI AI INVESTITIEI

Ani implementare si operare
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4.7. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă 

economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate şi raportul 

cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate  

 
Realizarea analizei economice constă în transformarea preţurilor de piaţă utilizate în 

analiza financiară în preţuri contabile (care corectează distorsiunile preţurilor, cauzate de 

existenţa imperfecţiunilor pe piaţă). 

  Rata socială de actualizare folosită în analiza economică este de 5 %, conform 

documentului ’Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects’, document elaborat 

pentru perioada 2014-2020.  
 

Scenariul 1 - Structura de rezistență din stâlpi de beton armat și planșee tip dală 
 

a. Corecţii fiscale: 

În tabelul următor s-a aplicat o corecţia fiscală la valoarea totală de investiţie şi anume 

eliminarea valorii de TVA din valoarea de piaţă. 

 

TOTAL COSTURI INVESTITIE( Fără TVA) 

Costuri 

Ani   

TOTAL                                              
1 2 3 

Cheltuieli pentru obtinerea si 
amenajarea terenului 

92.006,00 0,00 23.001,50 115.007,50 

Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amenajarea terenului 92.006,00 0,00 0,00 92.006,00 

Amenajări pentru protecţia mediului şi 
aducerea terenului la starea iniţială 

0,00 0,00 23.001,50 23.001,50 

Cheltuieli pentru relocarea/protecţia 
utilităţilor 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Cheltuieli pt asigurarea utilitatilor 
necesare obiectivului 

0,00 135.340,83 0,00 135.340,83 

Canalizare, alimentare cu apa, alimentare 
cu gaze naturale, agent termic, energie 
electrica, telecomunicatii, radio-tv, etc 

0,00 135.340,83 0,00 135.340,83 

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta 
tehnica 

813.473,93 221.363,98 224.863,98 1.259.701,89 

Studii 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 

Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru 
obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 

Expertizare tehnică 0,00 0,00 0,00 0,00 

Certificarea performanţei energetice şi 
auditul energetic al clădirilor 

0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 
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Proiectare 776.247,10 0 0 776.247,10 

Organizarea procedurilor de achiziţie 0 0 0 0,00 

Consultanţă 0 46003 46003 92.006,00 

Asistenta tehnica 29.226,83 175.360,98 175.360,98 379.948,79 

Cheltuieli pentru investitii 1.811.415,41 10.868.492,44 12.650.011,19 25.329.919,03 

Construcţii şi instalaţii 1.811.415,41 10.868.492,44 10.868.492,44 23.548.400,29 

Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcţionale 

0,00 0,00 45.669,10 45.669,10 

Utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcţionale care necesită montaj 

0,00 0,00 652.415,65 652.415,65 

Utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcţionale care nu necesită 
montaj şi echipamente de transport 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Dotări 0,00 0,00 1.083.434,00 1.083.434,00 

Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alte cheltuieli 724.339,48 1.233.990,61 1.374.724,99 3.333.055,08 

Organizare de santier 353.226,00 0,00 0,00 353.226,00 

Lucrari de constructii 230.015,00 0,00 0,00 230.015,00 

Cheltuieli conexe organizarii de santier 123.211,00 0,00 0,00 123.211,00 

Comisioane, taxe, cote legale 157.123,38 0,00 132.409,38 289.532,76 

Cheltuieli diverse si neprevazute 205.665,10 1.233.990,61 1.233.990,61 2.673.646,32 

Cheltuieli pentru informare şi publicitate 8.325,00 0,00 8.325,00 16.650,00 

Cheltuieli pentru probe tehnologice şi 
teste 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 

Probe tehnologice şi teste 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL COSTURI INVESTITIE 3.441.235 12.459.188 14.272.602 30.173.024 

C+M 2.133.436 11.003.833 10.937.163 24.074.433 

 

De asemenea, vom aplica aceeaşi corecţie fiscală şi la costurile de operare, respectiv 

eliminarea taxei pe valoare adăugată la costurile plătitoare de TVA. Costurile de operare se 

prezintă după aplicarea corecţiilor fiscale după cum urmează. 
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b) Corecţii pentru transformarea prețurilor de piaţă în prețuri contabile 

Preţurile intrărilor şi ieşirilor nu reflectă valoarea lor socială din cauza distorsiunilor pieţei, cum ar fi barierele comerciale şi 

regimurile de monopol. Preţurile contabile se calculează prin aplicarea fatorilor de conversie la preţurile financiare. Aplicând factorii 

de conversie se obţine conversia preţurilor de piaţă utilizate în analiza financiară în preţuri contabile ce vor f i utilizate în cadrul 

analizei economice. 

După introducerea corecţiilor pentru eliminarea distorsionării preţurilor, se pot calcula rata internă a rentabilităţii economice 

(RIRE) şi venitul net actualizat economic (VNAE). Calculul acestor indicatori economici se realizează cu luarea în considerare a 

factorilor de actualizare şi cu utilizarea aceleaşi metodologii folosite pentru calcularea indicatorilor de performanţă pentru analiza 

financiară. 

TOTAL COSTURI INVESTITIE – cu factori de conversie 

Costuri 
Ani   

TOTAL                                              
1 2 3 

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea 
terenului 

88.118 0 22.029 110.147 

Obţinerea terenului 0 0 0 0 

Amenajarea terenului 88.118 0 0 88.118 

COSTURI DE OPERARE cu corectii fiscale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Costuri salariale 3.300.151 3.513.670 3.741.005 3.983.048 4.240.751 4.515.128 4.807.256 5.118.286 5.449.439 5.802.018 6.177.408 6.577.087 7.002.624 7.455.694 7.938.077 8.451.671 8.998.494 9.580.697 10.200.568 10.860.544

furnituri de birou 13.331 13.409 13.486 4.155 4.179 4.203 4.227 4.252 4.276 4.301 4.326 4.351 4.376 4.402 4.427 4.453 4.479 4.505 4.531 4.557

materiale pentru curatenie 16.057 16.116 16.176 16.235 16.296 16.356 16.416 16.477 16.538 16.599 16.661 16.722 16.784 16.846 16.909 16.971 17.034 17.097 17.160 17.224

incalzit, iluminat si forta motrica 144.984 150.522 156.272 241.685 250.918 260.503 270.454 280.785 291.511 302.647 314.208 326.211 338.672 351.609 365.041 378.985 393.462 408.493 424.097 440.298

apa, canal si salubritate 19.115 19.633 20.165 26.993 27.725 28.476 29.248 30.040 30.854 31.690 32.549 33.431 34.337 35.268 36.224 37.205 38.214 39.249 40.313 41.405

carburanti si lubrifianti 4.735 4.822 4.911 5.001 5.093 5.187 5.282 5.379 5.478 5.579 5.682 5.786 5.893 6.001 6.112 6.224 6.339 6.455 6.574 6.695

piese de schimb 1.517 1.519 1.521 1.523 1.525 1.526 1.528 1.530 1.532 1.534 1.536 1.538 1.539 1.541 1.543 1.545 1.547 1.549 1.550 1.552

transport 41.010 42.073 43.162 44.280 45.427 46.604 47.811 49.049 50.319 51.622 52.960 54.331 55.738 57.182 58.663 60.182 61.741 63.340 64.981 66.664

posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 11.101 11.048 10.996 10.945 10.893 10.842 10.791 10.740 10.690 10.640 10.590 10.540 10.490 10.441 10.392 10.343 10.295 10.246 10.198 10.150

materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 9.105 9.378 9.659 9.949 10.247 10.555 10.872 11.198 11.534 11.880 12.236 12.603 12.981 13.371 13.772 14.185 14.610 15.049 15.500 15.965

alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 64.445 66.378 68.369 70.420 72.533 74.709 76.950 79.259 81.636 84.086 86.608 89.206 91.883 94.639 97.478 100.402 103.415 106.517 109.713 113.004

Reparatii curente 94.296 97.125 100.039 34.031 35.052 36.104 37.187 38.303 39.452 40.635 41.854 43.110 44.403 45.735 47.107 48.521 49.976 51.476 53.020 54.610

Hrana 81.429 81.722 82.016 82.312 82.608 82.905 83.204 83.503 83.804 84.106 84.409 84.712 85.017 85.323 85.631 85.939 86.248 86.559 86.870 87.183

Medicamente si materiale sanitare 257 257 257 256 256 255 255 255 254 254 253 253 253 252 252 251 251 251 250 250

Bunuri de nat ob de inv 24.304 25.034 25.785 26.558 27.355 28.175 29.021 29.891 30.788 31.712 32.663 33.643 34.652 35.692 36.763 37.865 39.001 40.171 41.377 42.618

Deplasari, detasari, transferari 1.135 1.169 1.204 1.241 1.278 1.316 1.356 1.396 1.438 1.481 1.526 1.572 1.619 1.667 1.717 1.769 1.822 1.876 1.933 1.991

Carti, publicatii si materiale documentare 2.254 2.321 2.391 2.463 2.537 2.613 2.691 2.772 2.855 2.941 3.029 3.120 3.213 3.310 3.409 3.511 3.617 3.725 3.837 3.952

Pregatire profesionala 1.155 1.190 1.226 1.262 1.300 1.339 1.379 1.421 1.463 1.507 1.552 1.599 1.647 1.696 1.747 1.800 1.854 1.909 1.967 2.026

Ajutoare sociale 318.728 328.289 338.138 348.282 358.731 369.493 380.578 391.995 403.755 415.867 428.343 441.194 454.429 468.062 482.104 496.567 511.464 526.808 542.613 558.891

Burse 575.848 593.124 610.917 629.245 648.122 667.566 687.593 708.221 729.467 751.351 773.892 797.109 821.022 845.653 871.022 897.153 924.068 951.790 980.343 1.009.754

Alte cheltuieli 45.196 46.552 47.949 49.387 50.869 52.395 53.966 55.585 57.253 58.971 60.740 62.562 64.439 66.372 68.363 70.414 72.526 74.702 76.943 79.252

Active fixe 100.658 103.678 106.789 109.992 113.292 116.691 120.191 123.797 127.511 131.336 135.276 139.335 143.515 147.820 152.255 156.823 161.527 166.373 171.364 176.505

TOTAL COSTURI DE OPERARE 4.870.812 5.129.030 5.402.433 5.699.264 6.006.985 6.332.940 6.678.257 7.044.135 7.431.849 7.842.757 8.278.301 8.740.014 9.229.528 9.748.578 10.299.008 10.882.781 11.501.984 12.158.837 12.855.701 13.595.089

Costuri
Ani
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Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea 
terenului la starea iniţială 

0 0 22.029 22.029 

Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0 0 0 0 

Cheltuieli pt asigurarea utilitatilor necesare 
obiectivului 

0 129.622 0 129.622 

Canalizare, alimentare cu apa, alimentare cu 
gaze naturale, agent termic, energie electrica, 
telecomunicatii, radio-tv, etc 

0 129.622 0 129.622 

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta 
tehnica 

968.034 263.423 267.588 1.499.045 

Studii 7.140 0 0 7.140 

Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru 
obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 

2.380 0 0 2.380 

Expertizare tehnică 0 0 0 0 

Certificarea performanţei energetice şi auditul 
energetic al clădirilor 

0 0 4.165 4.165 

Proiectare 923.734 0 0 923.734 

Organizarea procedurilor de achiziţie 0 0 0 0 

Consultanţă 0 54.744 54.744 109.487 

Asistenta tehnica 34.780 208.680 208.680 452.139 

Cheltuieli pentru investitii 1.734.868 10.409.209 12.474.870 24.618.947 

Construcţii şi instalaţii 1.734.868 10.409.209 10.409.209 22.553.286 

Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcţionale 

0 0 0 0 

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 
care necesită montaj 

0 0 776.375 776.375 

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 
care nu necesită 
montaj şi echipamente de transport 

0 0 0 0 

Dotări 0 0 1.289.286 1.289.286 

Active necorporale 0 0 0 0 

Alte cheltuieli 778.688 1.468.449 1.610.765 3.857.901 
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Organizare de santier 366.916 0 0 366.916 

Lucrari de constructii 220.295 0 0 220.295 

Cheltuieli conexe organizarii de santier 146.621 0 0 146.621 

Comisioane, taxe, cote legale 157.123 0 132.409 289.533 

Cheltuieli diverse si neprevazute 244.741 1.468.449 1.468.449 3.181.639 

Cheltuieli pentru informare şi publicitate 9.907 0 9.907 19.814 

Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pregătirea personalului de exploatare 0 0 0 0 

Probe tehnologice şi teste 0 0 0 0 

TOTAL COSTURI INVESTITIE 3.569.708 12.270.702 14.375.253 30.215.663 

C+M 2.043.281 10.538.831 10.431.238 23.013.350 

 

Costuri de operare cu factori de conversie: 

 

 

 

 

 

COSTURI DE OPERARE cu factori de conversie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Costuri salariale 4.059.185 4.321.815 4.601.436 4.899.149 5.216.124 5.553.607 5.912.925 6.295.492 6.702.810 7.136.482 7.598.212 8.089.817 8.613.228 9.170.504 9.763.835 10.395.555 11.068.148 11.784.257 12.546.698 13.358.470

furnituri de birou 15.864 15.956 16.049 16.142 16.236 16.330 16.424 16.520 16.616 16.712 16.809 16.906 17.004 17.103 17.202 17.302 17.402 17.503 17.605 17.707

materiale pentru curatenie 19.107 19.178 19.249 19.320 19.392 19.463 19.535 19.608 19.680 19.753 19.826 19.900 19.973 20.047 20.121 20.196 20.270 20.345 20.421 20.496

incalzit, iluminat si forta motrica 172.531 179.121 185.964 193.068 200.443 208.100 216.049 224.302 232.871 241.766 251.002 260.590 270.544 280.879 291.609 302.748 314.313 326.320 338.785 351.727

apa, canal si salubritate 22.747 23.363 23.997 24.647 25.315 26.001 26.705 27.429 28.173 28.936 29.720 30.526 31.353 32.203 33.075 33.972 34.892 35.838 36.809 37.806

carburanti si lubrifianti 5.634 5.738 5.844 5.951 6.061 6.172 6.286 6.401 6.519 6.639 6.761 6.886 7.012 7.141 7.273 7.407 7.543 7.682 7.823 7.967

piese de schimb 1.806 1.808 1.810 1.812 1.814 1.817 1.819 1.821 1.823 1.825 1.827 1.830 1.832 1.834 1.836 1.838 1.841 1.843 1.845 1.847

transport 48.802 50.066 51.363 52.693 54.058 55.458 56.895 58.368 59.880 61.431 63.022 64.654 66.329 68.047 69.809 71.617 73.472 75.375 77.327 79.330

posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 13.210 13.148 13.086 13.024 12.963 12.902 12.842 12.781 12.721 12.661 12.602 12.543 12.484 12.425 12.367 12.308 12.251 12.193 12.136 12.079

materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 10.835 11.160 11.494 11.839 12.195 12.560 12.937 13.325 13.725 14.137 14.561 14.998 15.448 15.911 16.388 16.880 17.386 17.908 18.445 18.999

alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 76.689 78.990 81.359 83.800 86.314 88.904 91.571 94.318 97.147 100.062 103.064 106.156 109.340 112.620 115.999 119.479 123.063 126.755 130.558 134.475

Reparatii curente 90.311 93.021 95.811 98.686 101.646 104.696 107.836 111.071 114.404 117.836 121.371 125.012 128.762 132.625 136.604 140.702 144.923 149.271 153.749 158.361

Hrana 96.901 97.250 97.600 97.951 98.304 98.657 99.013 99.369 99.727 100.086 100.446 100.808 101.171 101.535 101.900 102.267 102.635 103.005 103.376 103.748

Medicamente si materiale sanitare 281 280 280 279 279 278 278 278 277 277 276 276 275 275 274 274 274 273 273 272

Bunuri de nat ob de inv 28.922 29.790 30.684 31.604 32.552 33.529 34.535 35.571 36.638 37.737 38.869 40.035 41.236 42.473 43.747 45.060 46.412 47.804 49.238 50.715

Deplasari, detasari, transferari 1.351 1.392 1.433 1.476 1.521 1.566 1.613 1.662 1.711 1.763 1.816 1.870 1.926 1.984 2.044 2.105 2.168 2.233 2.300 2.369

Carti, publicatii si materiale documentare 2.457 2.530 2.606 2.684 2.765 2.848 2.933 3.021 3.112 3.205 3.302 3.401 3.503 3.608 3.716 3.827 3.942 4.060 4.182 4.308

Pregatire profesionala 1.375 1.416 1.458 1.502 1.547 1.594 1.641 1.691 1.741 1.794 1.847 1.903 1.960 2.019 2.079 2.142 2.206 2.272 2.340 2.410

Ajutoare sociale 318.728 328.289 338.138 348.282 358.731 369.493 380.578 391.995 403.755 415.867 428.343 441.194 454.429 468.062 482.104 496.567 511.464 526.808 542.613 558.891

Burse 575.848 593.124 610.917 629.245 648.122 667.566 687.593 708.221 729.467 751.351 773.892 797.109 821.022 845.653 871.022 897.153 924.068 951.790 980.343 1.009.754

Alte cheltuieli 53.783 55.397 57.059 58.771 60.534 62.350 64.220 66.147 68.131 70.175 72.280 74.449 76.682 78.983 81.352 83.793 86.306 88.896 91.563 94.309

Active fixe 119.784 123.377 127.078 130.891 134.817 138.862 143.028 147.319 151.738 156.290 160.979 165.808 170.783 175.906 181.183 186.619 192.217 197.984 203.923 210.041

TOTAL COSTURI DE OPERARE 5.736.150 6.046.208 6.374.715 6.722.817 7.091.731 7.482.752 7.897.256 8.336.709 8.802.666 9.296.785 9.820.827 10.376.667 10.966.296 11.591.836 12.255.541 12.959.811 13.707.197 14.500.415 15.342.352 16.236.081

Costuri
Ani
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Calculul beneficiilor economice 

 

În cadrul analizei proiectului au fost identificate următoarele beneficii economice: 

 Îmbunătăţirea calităţii vieţii prin asigurarea accesului la infrastructuri educaţionale îmbunătăţite;  

 Creşterea speranţei de angajare prin obţinerea unor cunoştinţe solide.  

 Îmbunătăţirea calității procesului educațional prin oferirea unui spațiu adecvat și dotat corespunzător pentru desfășurarea 

activității    
 

În ceea ce privește cuantificarea monetară a beneficiilor vom prezenta în continuare modul de calcul a beneficiilor sociale 

identificate. În urma implementării proiectului previzionăm creșterea calității procesului educațional ceea ce va conduce la creșterea 

speranței de angajare a absolvenților liceului. Acest lucru se traduce prin scăderea ratei șomajului, și implicit o economie în bugetul 

statului cu indemnizația de șomaj. Dacă luăm în considerare un număr de 90 de absolvenți anual, calculul beneficiilor se realizează 

astfel:   

 
Valoare indemnizatie de somaj 375 lei/luna 

numar luni 12 luni 

numar persoane 90 persoane 

Economii la buget 405.000,00 lei 

 
Calculul indicatorilor economici ai investiţiei 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Corectii fiscale 1.511.221 3.306.982 3.682.154 1.056.180 1.119.376 1.186.536 1.257.912 1.333.773 1.414.406 1.500.114 1.591.221 1.688.071 1.791.033 1.900.495 2.016.874 2.140.612 2.272.179 2.412.076 2.560.836 2.719.026

Corectii fiscale operare 887.240 939.736 995.517 1.056.180 1.119.376 1.186.536 1.257.912 1.333.773 1.414.406 1.500.114 1.591.221 1.688.071 1.791.033 1.900.495 2.016.874 2.140.612 2.272.179 2.412.076 2.560.836 2.719.026

Corectii fiscale investitie 623.981 2.367.246 2.686.637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri operationale 6.500.035 6.825.037 7.166.288 7.533.297 7.910.813 8.307.209 8.723.429 9.160.465 9.619.357 10.101.197 10.607.133 11.138.368 11.696.168 12.281.860 12.896.838 13.542.566 14.220.581 14.932.497 15.680.009 16.464.895

Valoare reziduala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.506.675

Beneficii economice 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000

TOTAL INTRARI 8.416.256 10.537.018 11.253.442 8.994.477 9.435.189 9.898.745 10.386.341 10.899.239 11.438.763 12.006.311 12.603.354 13.231.440 13.892.201 14.587.355 15.318.712 16.088.178 16.897.760 17.749.573 18.645.845 31.095.596

Costuri de operare - factori de conversie 

aplicati 5.736.150 6.046.208 6.374.715 6.722.817 7.091.731 7.482.752 7.897.256 8.336.709 8.802.666 9.296.785 9.820.827 10.376.667 10.966.296 11.591.836 12.255.541 12.959.811 13.707.197 14.500.415 15.342.352 16.236.081

Costuri de investitie - factori de conversie 

aplicati
3.569.708 12.270.702 14.375.253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL IESIRI 9.305.858 18.316.911 20.749.968 6.722.817 7.091.731 7.482.752 7.897.256 8.336.709 8.802.666 9.296.785 9.820.827 10.376.667 10.966.296 11.591.836 12.255.541 12.959.811 13.707.197 14.500.415 15.342.352 16.236.081

FLUX DE NUMERAR -889.603 -7.779.892 -9.496.526 2.271.660 2.343.457 2.415.993 2.489.085 2.562.530 2.636.097 2.709.526 2.782.526 2.854.773 2.925.905 2.995.519 3.063.171 3.128.367 3.190.563 3.249.158 3.303.493 14.859.515

Rata de actualizare

VENIT NET ACTUALIZAT ECONOMIC 

(VNAE)

RATA INTERNA DE RENTABILITATE 

ECONOMICA (RIRE)

INDICATORI ECONOMICI AI INVESTITIEI

5,00%

15.104.198

12,89%

Ani implementare si operare
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Întrucât venitul net actualizat pozitiv este pozitiv (VNAE>0), iar rata internă de rentabilitate economică (12,89%) este 
superioară ratei sociale de actualizare (5%), înseamnă că proiectul propus este oportun din punct de vedere economic, 
contribuind la sporirea calităţii vieţii în zonă. 
 
Raport B/C =  Valoare actualizată a intrărilor / Valoare actualizată a ieşirilor = 1,11.   
 
Concluzionând, proiectul propus poate beneficia de asistenţă financiară nerambursabilă întrucât valorile indicatorilor 
economici obţinuţi respectă recomandările Comisiei Europene (VNAE>0 şi RIRE>5,% și B/C>1) şi Raportul Beneficii/Cost 
este mai mare decât 1. 
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Scenariul 2 - Structura de rezistență din cadre de beton armat formate din stâlpi și 

grinzi 

  

În cazul acestui scenariu, s-a luat în calcul o evoluție a costurilor de operare și a veniturilor 

similar cu primul scenariu. Diferența constă doar în valoarea investiției. 

 

a. Corecţii fiscale: 

În tabelul următor s-a aplicat o corecţia fiscală la valoarea totală de investiţie şi anume 

eliminarea valorii de TVA din valoarea de piaţă. 

TOTAL COSTURI INVESTITIE( Fără TVA) 

Costuri 

Ani     

TOTAL                                              
1 2 3 4 

Cheltuieli pentru obtinerea si 
amenajarea terenului 

92.006,00 0,00 0,00 23.001,50 115.007,50 

Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amenajarea terenului 92.006,00 0,00 0,00 0,00 92.006,00 

Amenajări pentru protecţia 
mediului şi aducerea terenului la 
starea iniţială 

0,00 0,00 0,00 23.001,50 23.001,50 

Cheltuieli pentru 
relocarea/protecţia utilităţilor 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cheltuieli pt asigurarea 
utilitatilor necesare obiectivului 

0,00 135.340,83 0,00 0,00 135.340,83 

Canalizare, alimentare cu apa, 
alimentare cu gaze naturale, 
agent termic, energie electrica, 
telecomunicatii, radio-tv, etc 

0,00 135.340,83 0,00 0,00 135.340,83 

Cheltuieli pentru proiectare si 
asistenta tehnica 

811.164,30 207.506,23 207.506,23 43.875,81 1.270.052,56 

Studii 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 

Documentaţii-suport şi cheltuieli 
pentru obţinerea de avize, 
acorduri şi autorizaţii 

2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 

Expertizare tehnică 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Certificarea performanţei 
energetice şi auditul energetic al 
clădirilor 

0,00 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 

Proiectare 776.247,10 0 0 0 776.247,10 

Organizarea procedurilor de 
achiziţie 

0 0 0 0 0,00 

Consultanţă 0 46003 46003 0 92.006,00 

Asistenta tehnica 26.917,20 161.503,23 161.503,23 40.375,81 390.299,46 

Cheltuieli pentru investitii 1.671.616,92 10.029.701,50 10.029.701,50 4.288.944,12 26.019.964,03 

Construcţii şi instalaţii 1.671.616,92 10.029.701,50 10.029.701,50 2.507.425,37 24.238.445,29 
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Montaj utilaje, echipamente 
tehnologice şi funcţionale 

0,00 0,00 0,00 45.669,10 45.669,10 

Utilaje, echipamente tehnologice 
şi funcţionale care necesită 
montaj 

0,00 0,00 0,00 652.415,65 652.415,65 

Utilaje, echipamente tehnologice 
şi funcţionale care nu necesită 
montaj şi echipamente de 
transport 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dotări 0,00 0,00 0,00 1.083.434,00 1.083.434,00 

Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alte cheltuieli 722.040,02 1.135.318,30 1.135.318,30 428.359,20 3.421.035,82 

Organizare de santier 363.576,68 0,00 0,00 0,00 363.576,68 

Lucrari de constructii 230.015,00 0,00 0,00 0,00 230.015,00 

Cheltuieli conexe organizarii de 
santier 

133.561,68 0,00 0,00 0,00 133.561,68 

Comisioane, taxe, cote legale 160.918,62 0,00 0,00 136.204,63 297.123,25 

Cheltuieli diverse si neprevazute 189.219,72 1.135.318,30 1.135.318,30 283.829,58 2.743.685,89 

Cheltuieli pentru informare şi 
publicitate 8.325,00 0,00 0,00 8.325,00 

16.650,00 

Cheltuieli pentru probe 
tehnologice şi teste 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pregătirea personalului de 
exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 

Probe tehnologice şi teste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL COSTURI INVESTITIE 3.296.827 11.507.867 11.372.526 4.784.181 30.961.401 

C+M 1.993.638 10.165.042 10.029.701 2.576.096 24.764.478 

 

De asemenea vom aplica aceeaşi corecţie fiscală şi la costurile de operare, respectiv 

eliminarea taxei pe valoare adăugată la costurile plătitoare de TVA. Costurile de operare se 

prezintă după aplicarea corecţiilor fiscale după cum urmează. 
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b) Corecţii pentru transformarea prețurilor de piaţă în prețuri contabile 

TOTAL COSTURI INVESTITIE 

Costuri 
Ani 

TOTAL  
1 2 3 4 

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea 
terenului 

88.118 0 0 22.029 110.147 

Obţinerea terenului 0 0 0 0 0 

Amenajarea terenului 88.118 0 0 0 88.118 

Amenajări pentru protecţia mediului şi 
aducerea terenului la starea iniţială 

0 0 0 22.029 22.029 

Cheltuieli pentru relocarea/protecţia 
utilităţilor 

0 0 0 0 0 

Cheltuieli pt asigurarea utilitatilor 
necesare obiectivului 

0 129.622 0 0 129.622 

Canalizare, alimentare cu apa, alimentare 
cu gaze naturale, agent termic, energie 
electrica, telecomunicatii, radio-tv, etc 

0 129.622 0 0 129.622 

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta 
tehnica 

965.286 246.932 246.932 52.212 1.511.363 

Studii 7.140 0 0 0 7.140 

COSTURI DE OPERARE cu corectii fiscale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Costuri salariale 3.300.151 3.513.670 3.741.005 3.983.048 4.240.751 4.515.128 4.807.256 5.118.286 5.449.439 5.802.018 6.177.408 6.577.087 7.002.624 7.455.694 7.938.077 8.451.671 8.998.494 9.580.697 10.200.568 10.860.544

furnituri de birou 13.331 13.409 13.486 4.155 4.179 4.203 4.227 4.252 4.276 4.301 4.326 4.351 4.376 4.402 4.427 4.453 4.479 4.505 4.531 4.557

materiale pentru curatenie 16.057 16.116 16.176 16.235 16.296 16.356 16.416 16.477 16.538 16.599 16.661 16.722 16.784 16.846 16.909 16.971 17.034 17.097 17.160 17.224

incalzit, iluminat si forta motrica 144.984 150.522 156.272 241.685 250.918 260.503 270.454 280.785 291.511 302.647 314.208 326.211 338.672 351.609 365.041 378.985 393.462 408.493 424.097 440.298

apa, canal si salubritate 19.115 19.633 20.165 26.993 27.725 28.476 29.248 30.040 30.854 31.690 32.549 33.431 34.337 35.268 36.224 37.205 38.214 39.249 40.313 41.405

carburanti si lubrifianti 4.735 4.822 4.911 5.001 5.093 5.187 5.282 5.379 5.478 5.579 5.682 5.786 5.893 6.001 6.112 6.224 6.339 6.455 6.574 6.695

piese de schimb 1.517 1.519 1.521 1.523 1.525 1.526 1.528 1.530 1.532 1.534 1.536 1.538 1.539 1.541 1.543 1.545 1.547 1.549 1.550 1.552

transport 41.010 42.073 43.162 44.280 45.427 46.604 47.811 49.049 50.319 51.622 52.960 54.331 55.738 57.182 58.663 60.182 61.741 63.340 64.981 66.664

posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 11.101 11.048 10.996 10.945 10.893 10.842 10.791 10.740 10.690 10.640 10.590 10.540 10.490 10.441 10.392 10.343 10.295 10.246 10.198 10.150

materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 9.105 9.378 9.659 9.949 10.247 10.555 10.872 11.198 11.534 11.880 12.236 12.603 12.981 13.371 13.772 14.185 14.610 15.049 15.500 15.965

alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 64.445 66.378 68.369 70.420 72.533 74.709 76.950 79.259 81.636 84.086 86.608 89.206 91.883 94.639 97.478 100.402 103.415 106.517 109.713 113.004

Reparatii curente 94.296 97.125 100.039 34.031 35.052 36.104 37.187 38.303 39.452 40.635 41.854 43.110 44.403 45.735 47.107 48.521 49.976 51.476 53.020 54.610

Hrana 81.429 81.722 82.016 82.312 82.608 82.905 83.204 83.503 83.804 84.106 84.409 84.712 85.017 85.323 85.631 85.939 86.248 86.559 86.870 87.183

Medicamente si materiale sanitare 257 257 257 256 256 255 255 255 254 254 253 253 253 252 252 251 251 251 250 250

Bunuri de nat ob de inv 24.304 25.034 25.785 26.558 27.355 28.175 29.021 29.891 30.788 31.712 32.663 33.643 34.652 35.692 36.763 37.865 39.001 40.171 41.377 42.618

Deplasari, detasari, transferari 1.135 1.169 1.204 1.241 1.278 1.316 1.356 1.396 1.438 1.481 1.526 1.572 1.619 1.667 1.717 1.769 1.822 1.876 1.933 1.991

Carti, publicatii si materiale documentare 2.254 2.321 2.391 2.463 2.537 2.613 2.691 2.772 2.855 2.941 3.029 3.120 3.213 3.310 3.409 3.511 3.617 3.725 3.837 3.952

Pregatire profesionala 1.155 1.190 1.226 1.262 1.300 1.339 1.379 1.421 1.463 1.507 1.552 1.599 1.647 1.696 1.747 1.800 1.854 1.909 1.967 2.026

Ajutoare sociale 318.728 328.289 338.138 348.282 358.731 369.493 380.578 391.995 403.755 415.867 428.343 441.194 454.429 468.062 482.104 496.567 511.464 526.808 542.613 558.891

Burse 575.848 593.124 610.917 629.245 648.122 667.566 687.593 708.221 729.467 751.351 773.892 797.109 821.022 845.653 871.022 897.153 924.068 951.790 980.343 1.009.754

Alte cheltuieli 45.196 46.552 47.949 49.387 50.869 52.395 53.966 55.585 57.253 58.971 60.740 62.562 64.439 66.372 68.363 70.414 72.526 74.702 76.943 79.252

Active fixe 100.658 103.678 106.789 109.992 113.292 116.691 120.191 123.797 127.511 131.336 135.276 139.335 143.515 147.820 152.255 156.823 161.527 166.373 171.364 176.505

TOTAL COSTURI DE OPERARE 4.870.812 5.129.030 5.402.433 5.699.264 6.006.985 6.332.940 6.678.257 7.044.135 7.431.849 7.842.757 8.278.301 8.740.014 9.229.528 9.748.578 10.299.008 10.882.781 11.501.984 12.158.837 12.855.701 13.595.089

Ani
Costuri
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Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru 
obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 

2.380 0 0 0 2.380 

Expertizare tehnică 0 0 0 0 0 

Certificarea performanţei energetice şi 
auditul energetic al clădirilor 

0 0 0 4.165 4.165 

Proiectare 923.734 0 0 0 923.734 

Organizarea procedurilor de achiziţie 0 0 0 0 0 

Consultanţă 0 54.744 54.744 0 109.487 

Asistenta tehnica 32.031 192.189 192.189 48.047 464.456 

Cheltuieli pentru investitii 1.600.977 9.605.864 9.605.864 4.521.473 25.334.178 

Construcţii şi instalaţii 1.600.977 9.605.864 9.605.864 2.401.466 23.214.171 

Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcţionale 

0 0 0 54.346 54.346 

Utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcţionale care necesită montaj 

0 0 0 776.375 776.375 

Utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcţionale care nu necesită 
montaj şi echipamente de transport 

0 0 0 0 0 

Dotări 0 0 0 1.289.286 1.289.286 

Active necorporale 0 0 0 0 0 

Alte cheltuieli 775.230 1.351.029 1.351.029 483.869 3.961.156 

Organizare de santier 379.233 0 0 0 379.233 

Lucrari de constructii 220.295 0 0 0 220.295 

Cheltuieli conexe organizarii de santier 158.938 0 0 0 158.938 

Comisioane, taxe, cote legale 160.919 0 0 136.205 297.123 

Cheltuieli diverse si neprevazute 225.171 1.351.029 1.351.029 337.757 3.264.986 

Cheltuieli pentru informare şi publicitate 9.907 0 0 9.907 19.814 

Cheltuieli pentru probe tehnologice şi 
teste 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pregătirea personalului de exploatare 0 0 0 0 0 

Probe tehnologice şi teste 0 0 0 0 0 

TOTAL COSTURI INVESTITIE 3.429.611 11.333.447 11.203.825 5.079.584 31.046.466 

C+M 1.909.390 9.735.485 9.605.864 2.477.842 23.728.581 
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COSTURI DE OPERARE cu factori de conversie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Costuri salariale 4.059.185 4.321.815 4.601.436 4.899.149 5.216.124 5.553.607 5.912.925 6.295.492 6.702.810 7.136.482 7.598.212 8.089.817 8.613.228 9.170.504 9.763.835 10.395.555 11.068.148 11.784.257 12.546.698 13.358.470

furnituri de birou 15.864 15.956 16.049 16.142 16.236 16.330 16.424 16.520 16.616 16.712 16.809 16.906 17.004 17.103 17.202 17.302 17.402 17.503 17.605 17.707

materiale pentru curatenie 19.107 19.178 19.249 19.320 19.392 19.463 19.535 19.608 19.680 19.753 19.826 19.900 19.973 20.047 20.121 20.196 20.270 20.345 20.421 20.496

incalzit, iluminat si forta motrica 172.531 179.121 185.964 193.068 200.443 208.100 216.049 224.302 232.871 241.766 251.002 260.590 270.544 280.879 291.609 302.748 314.313 326.320 338.785 351.727

apa, canal si salubritate 22.747 23.363 23.997 24.647 25.315 26.001 26.705 27.429 28.173 28.936 29.720 30.526 31.353 32.203 33.075 33.972 34.892 35.838 36.809 37.806

carburanti si lubrifianti 5.634 5.738 5.844 5.951 6.061 6.172 6.286 6.401 6.519 6.639 6.761 6.886 7.012 7.141 7.273 7.407 7.543 7.682 7.823 7.967

piese de schimb 1.806 1.808 1.810 1.812 1.814 1.817 1.819 1.821 1.823 1.825 1.827 1.830 1.832 1.834 1.836 1.838 1.841 1.843 1.845 1.847

transport 48.802 50.066 51.363 52.693 54.058 55.458 56.895 58.368 59.880 61.431 63.022 64.654 66.329 68.047 69.809 71.617 73.472 75.375 77.327 79.330

posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 13.210 13.148 13.086 13.024 12.963 12.902 12.842 12.781 12.721 12.661 12.602 12.543 12.484 12.425 12.367 12.308 12.251 12.193 12.136 12.079

materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 10.835 11.160 11.494 11.839 12.195 12.560 12.937 13.325 13.725 14.137 14.561 14.998 15.448 15.911 16.388 16.880 17.386 17.908 18.445 18.999

alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 76.689 78.990 81.359 83.800 86.314 88.904 91.571 94.318 97.147 100.062 103.064 106.156 109.340 112.620 115.999 119.479 123.063 126.755 130.558 134.475

Reparatii curente 90.311 93.021 95.811 98.686 101.646 104.696 107.836 111.071 114.404 117.836 121.371 125.012 128.762 132.625 136.604 140.702 144.923 149.271 153.749 158.361

Hrana 96.901 97.250 97.600 97.951 98.304 98.657 99.013 99.369 99.727 100.086 100.446 100.808 101.171 101.535 101.900 102.267 102.635 103.005 103.376 103.748

Medicamente si materiale sanitare 281 280 280 279 279 278 278 278 277 277 276 276 275 275 274 274 274 273 273 272

Bunuri de nat ob de inv 28.922 29.790 30.684 31.604 32.552 33.529 34.535 35.571 36.638 37.737 38.869 40.035 41.236 42.473 43.747 45.060 46.412 47.804 49.238 50.715

Deplasari, detasari, transferari 1.351 1.392 1.433 1.476 1.521 1.566 1.613 1.662 1.711 1.763 1.816 1.870 1.926 1.984 2.044 2.105 2.168 2.233 2.300 2.369

Carti, publicatii si materiale documentare 2.457 2.530 2.606 2.684 2.765 2.848 2.933 3.021 3.112 3.205 3.302 3.401 3.503 3.608 3.716 3.827 3.942 4.060 4.182 4.308

Pregatire profesionala 1.375 1.416 1.458 1.502 1.547 1.594 1.641 1.691 1.741 1.794 1.847 1.903 1.960 2.019 2.079 2.142 2.206 2.272 2.340 2.410

Ajutoare sociale 318.728 328.289 338.138 348.282 358.731 369.493 380.578 391.995 403.755 415.867 428.343 441.194 454.429 468.062 482.104 496.567 511.464 526.808 542.613 558.891

Burse 575.848 593.124 610.917 629.245 648.122 667.566 687.593 708.221 729.467 751.351 773.892 797.109 821.022 845.653 871.022 897.153 924.068 951.790 980.343 1.009.754

Alte cheltuieli 53.783 55.397 57.059 58.771 60.534 62.350 64.220 66.147 68.131 70.175 72.280 74.449 76.682 78.983 81.352 83.793 86.306 88.896 91.563 94.309

Active fixe 119.784 123.377 127.078 130.891 134.817 138.862 143.028 147.319 151.738 156.290 160.979 165.808 170.783 175.906 181.183 186.619 192.217 197.984 203.923 210.041

TOTAL COSTURI DE OPERARE 5.736.150 6.046.208 6.374.715 6.722.817 7.091.731 7.482.752 7.897.256 8.336.709 8.802.666 9.296.785 9.820.827 10.376.667 10.966.296 11.591.836 12.255.541 12.959.811 13.707.197 14.500.415 15.342.352 16.236.081

Ani
Costuri
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Calculul indicatorilor economici ai investiţiei 

 

Întrucât venitul net actualizat pozitiv este pozitiv (VNAE>0), iar rata internă de rentabilitate economică (12,86%) este 

superioară ratei sociale de actualizare (5%), înseamnă că proiectul propus este oportun din punct de vedere economic, 

contribuind la sporirea calităţii vieţii în zonă. 

Raport B/C =  Valoare actualizată a intrărilor / Valoare actualizată a ieşirilor = 1,10.   

Concluzionând, proiectul propus poate beneficia de asistenţă financiară nerambursabilă întrucât valorile 

indicatorilor economici obţinuţi respectă recomandările Comisiei Europene (VNAE>0 şi RIRE>5,% și B/C>1) şi Raportul 

Beneficii/Cost este mai mare decât 1. 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Corectii fiscale 1.483.062 3.126.231 3.156.297 1.939.295 1.119.376 1.186.536 1.257.912 1.333.773 1.414.406 1.500.114 1.591.221 1.688.071 1.791.033 1.900.495 2.016.874 2.140.612 2.272.179 2.412.076 2.560.836 2.719.026

Corectii fiscale operare 887.240 939.736 995.517 1.056.180 1.119.376 1.186.536 1.257.912 1.333.773 1.414.406 1.500.114 1.591.221 1.688.071 1.791.033 1.900.495 2.016.874 2.140.612 2.272.179 2.412.076 2.560.836 2.719.026

Corectii fiscale investitie 595.823 2.186.495 2.160.780 883.115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri operationale 6.500.035 6.825.037 7.166.288 7.533.297 7.910.813 8.307.209 8.723.429 9.160.465 9.619.357 10.101.197 10.607.133 11.138.368 11.696.168 12.281.860 12.896.838 13.542.566 14.220.581 14.932.497 15.680.009 16.464.895

Valoare reziduala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.864.291

Beneficii economice 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000

TOTAL INTRARI 8.388.097 10.356.267 10.727.585 9.877.593 9.435.189 9.898.745 10.386.341 10.899.239 11.438.763 12.006.311 12.603.354 13.231.440 13.892.201 14.587.355 15.318.712 16.088.178 16.897.760 17.749.573 18.645.845 31.453.212

Costuri de operare - factori de 

conversie aplicati 5.736.150 6.046.208 6.374.715 6.722.817 7.091.731 7.482.752 7.897.256 8.336.709 8.802.666 9.296.785 9.820.827 10.376.667 10.966.296 11.591.836 12.255.541 12.959.811 13.707.197 14.500.415 15.342.352 16.236.081

Costuri de investitie - factori de 

conversie aplicati
3.429.611 11.333.447 11.203.825 5.079.584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL IESIRI 9.165.761 17.379.655 17.578.541 11.802.401 7.091.731 7.482.752 7.897.256 8.336.709 8.802.666 9.296.785 9.820.827 10.376.667 10.966.296 11.591.836 12.255.541 12.959.811 13.707.197 14.500.415 15.342.352 16.236.081

FLUX DE NUMERAR -777.664 -7.023.387 -6.850.955 -1.924.808 2.343.457 2.415.993 2.489.085 2.562.530 2.636.097 2.709.526 2.782.526 2.854.773 2.925.905 2.995.519 3.063.171 3.128.367 3.190.563 3.249.158 3.303.493 15.217.130

Rata de actualizare

VENIT NET ACTUALIZAT 

ECONOMIC (VNAE)

RATA INTERNA DE 

RENTABILITATE ECONOMICA 

(RIRE)

INDICATORI ECONOMICI AI INVESTITIEI

Ani implementare si operare

5,00%

14.864.659

12,86%
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4.8. Analiza de senzitivitate 

 

Într-o accepţiune foarte largă, analiza de senzitivitate reprezintă investigaţia care se 

realizează cu privire la nivelul unor factori, la potenţialele modificări sau erori ce se pot 

produce, precum şi cu privire la impactul pe care acestea le vor avea asupra fenomenului 

(ca rezultat al factorilor). Cu alte cuvinte, reprezintă studiul modificărilor pe care aceste 

schimbări sau erori le generează asupra rezultatelor unui fenomen. Analiza de senzitivitate 

reprezintă un instrument al cuantificării riscului ce influenţează activităţile economice şi de 

management, este o metodă de analiză şi diagnostic financiar utilizată în studiul echilibrului 

financiar şi o tehnică de evaluare financiară şi fundament al deciziei. 

Realizarea unei analize de senzitivitate constă în parcurgerea următoarelor etape: 

- previziunea factorilor determinanţi ai performanţelor proiectului într-un scenariu 

normal (situaţie considerată de bază); 

- identificarea factorilor care s-ar putea modifica; 

- construirea a două scenarii posibile pentru fiecare dintre factori: scenariul favorabil 

(optimist) şi nefavorabil (pesimist); 

- analiza impactului fiecărui factor prin recalcularea indicatorilor de performanţă, în 

condiţiile în care fiecare factor se află în scenariul favorabil/nefavorabil, toţi ceilalţi 

factori menţinându-se la nivelul din scenariul de bază; 

- construirea unui tabel pentru fiecare dintre indicatorii de performanţă folosiţi drept 

criteriu de apreciere a investiţiei, în care se vor trece valorile obţinute prin modificare 

fiecărui factor; 

- calculul unor coeficienţi de elasticitate a indicatorilor de performanţă în funcţie de 

factorii analizaţi. 

 

Alternativele privind realizarea investiției au fost analizate în cadrul capitolelor 

anterioare. Pentru ambele scenarii s-a întocmit o analiză de senzitivitate.  

Cash flow-urile estimate în cadrul scenariului de bază pot fi afectate de modificările 

condiţiilor pieţei, ceea ce presupune identificarea principalilor  factori care pot influenţa 

implementarea proiectului şi rezultatele pe care acesta le generează. 

Următoarele variabile au fost considerate a avea un impact major asupra 

performanţelor proiectului de investiţii: 

 Dinamica veniturilor operaționale 

 Dinamica costurilor de operare 

 Dinamica costurilor cu investiția 

 

Pornind de la variabilele mai sus menţionate au fost elaborate următoarele scenarii: 
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Scenariu 

Variabile 

Scenariul 

optimist 

Scenariul 

de baza 

Scenariul 

pesimist 

Dinamica veniturilor proprii  +1% - -1% 

Dinamica costurilor de operare -1% - +1% 

Dinamica costurilor cu investiția -1% - +1% 

 

Pentru fiecare dintre cele trei variabile, pentru fiecare scenariu, s-au calculat indicatorii 

financiari ai investiției (VFNA/C și RRF/C) și indicatorii economici (VNAE, RIRE), 

considerând respectiva variabilă în conformitate cu scenariul analizat, iar celelalte variabile 

rămânând la nivelul valorilor din scenariul de bază.  

 

Scenariul 1 

 

Scenariu Scenariul 
optimist 

Scenariul de 
baza 

Scenariul 
pesimist Variabile 

VFNA/C       

Dinamica veniturilor bugetare (1) -26.156.015,97 -26.156.015,97 -26.156.015,97 

Dinamica cheltuielilor (2) -26.156.015,97 -26.156.015,97 -26.156.015,97 

Dinamica cheltuielilor cu investitia (3) -25.829.081,63 -26.156.015,97 -26.482.950,31 

RRF/C       

Dinamica veniturilor bugetare (1) -5,07% -5,07% -5,07% 

Dinamica cheltuielilor (2) -5,07% -5,07% -5,07% 

Dinamica cheltuielilor cu investitia (3) -5,02% -5,07% -5,12% 

 

Scenariu Scenariul 
optimist 

Scenariul de 
baza 

Scenariul 
pesimist Variabile 

VENA   

Dinamica veniturilor bugetare (1) 16.344.252,48 15.104.197,88 13.864.143,29 

Dinamica cheltuielilor (2) 17.223.453,57 15.104.197,88 12.984.942,20 

Dinamica cheltuielilor cu investitia (3) 15.323.050,36 15.104.197,88 14.885.345,41 

RRE   

Dinamica veniturilor bugetar (1) 13,54% 12,89% 12,24% 

Dinamica cheltuielilor (2) 13,98% 12,89% 11,79% 

Dinamica cheltuielilor cu investitia (3) 13,08% 12,89% 12,70% 

 

Se poate determina magnitudinea fiecărui factor asupra rentabilității investiției (așa 

cum a fost descrisă în cadrul scenariului de bază). 

 

Scenariu Scenariul 
optimist 

Scenariul de 
baza 

Scenariul  
pesimist Variabile 

VFNA/C 

Dinamica veniturilor bugetare (1) 0,00 1,00 0,00 

Dinamica cheltuielilor (2) 0,00 1,00 0,00 

Dinamica cheltuielilor cu investitia (3) -1,25 1,00 1,25 
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RRF/C 

Dinamica veniturilor bugetare (1) 0,00 1,00 0,00 

Dinamica cheltuielilor (2) 0,00 1,00 0,00 

Dinamica cheltuielilor cu investitia (3) -1,07 1,00 1,06 

 

Scenariu Scenariul 
optimist 

Scenariul de 
baza 

Scenariul 
pesimist Variablie 

VENA 

Dinamica veniturilor bugetare (1) 8,21 1,00 -8,21 

Dinamica cheltuielilor (2) 14,03 1,00 -14,03 

Dinamica cheltuielilor cu investitia (3) 1,45 1,00 -1,45 

RRE 

Dinamica veniturilor bugetar (1) 5,05 1,00 -5,02 

Dinamica cheltuielilor (2) 8,53 1,00 -8,48 

Dinamica cheltuielilor cu investitia (3) 1,49 1,00 -1,46 
 

În urma analizei rezultatelor se observă că dinamica veniturilor și cheltuielilor 

operaționale nu are influență asupra indicatorilor financiari. În ceea ce privește idicatorii 

economici, se constată că dinamica cheltuielilor opraționale are cea mai mare influență 

asupra indicatorilor, astfel proiectul este senzitiv la modificarea alocărilor bugetare și a 

costurilor operaționale. De asemenea, indicatorii de performanță au o senzitivitate scăzută la 

costurile investiției, respectiv bugetul proiectului. 

 

Scenariul 2 

Scenariu Scenariul 
optimist 

Scenariul de 
baza 

Scenariul 
pesimist Variabile 

VFNA/C       

Dinamica veniturilor bugetare (1) -24.884.934,50 -24.884.934,50 -24.884.934,50 

Dinamica cheltuielilor (2) -24.884.934,50 -24.884.934,50 -24.884.934,50 

Dinamica cheltuielilor cu investitia (3) -24.552.138,22 -24.884.934,50 -25.217.730,78 

RRF/C       

Dinamica veniturilor bugetare (1) -3,90% -3,90% -3,90% 

Dinamica cheltuielilor (2) -3,90% -3,90% -3,90% 

Dinamica cheltuielilor cu investitia (3) -3,85% -3,90% -3,96% 

 

Scenariu Scenariul 
optimist 

Scenariul de 
baza 

Scenariul 
pesimist Variabile 

VENA   

Dinamica veniturilor bugetare (1) 16.104.713,10 14.864.658,50 13.624.603,90 

Dinamica cheltuielilor (2) 16.983.914,19 14.864.658,50 12.745.402,81 

Dinamica cheltuielilor cu investitia (3) 15.087.254,18 14.864.658,50 14.642.062,82 

RRE   

Dinamica veniturilor bugetar (1) 13,53% 12,86% 12,20% 

Dinamica cheltuielilor (2) 13,99% 12,86% 11,75% 

Dinamica cheltuielilor cu investitia (3) 13,06% 12,86% 12,67% 



 

77 

 

Se poate determina magnitudinea fiecărui factor asupra rentabilității investiției (așa 

cum a fost descrisă în cadrul scenariului de bază). 

 

Scenariu Scenariul 
optimist 

Scenariul 
de baza 

Scenariul  
pesimist Variabile 

VFNA/C 

Dinamica veniturilor bugetare (1) 0,00 1,00 0,00 

Dinamica cheltuielilor (2) 0,00 1,00 0,00 

Dinamica cheltuielilor cu investitia (3) -1,34 1,00 1,34 

RRF/C 

Dinamica veniturilor bugetare (1) 0,00 1,00 0,00 

Dinamica cheltuielilor (2) 0,00 1,00 0,00 

Dinamica cheltuielilor cu investitia (3) -1,42 1,00 1,41 

 

Scenariu Scenariul 
optimist 

Scenariul 
de baza 

Scenariul 
pesimist Variablie 

VENA 

Dinamica veniturilor bugetare (1) 8,34 1,00 -8,34 

Dinamica cheltuielilor (2) 14,26 1,00 -14,26 

Dinamica cheltuielilor cu investitia (3) 1,50 1,00 -1,50 

RRE 

Dinamica veniturilor bugetar (1) 5,19 1,00 -5,15 

Dinamica cheltuielilor (2) 8,77 1,00 -8,69 

Dinamica cheltuielilor cu investitia (3) 1,54 1,00 -1,50 

 

În urma analizei rezultatelor se observă că dinamica veniturilor și cheltuielilor 

operaționale nu are influență asupra indicatorilor financiari. În ceea ce privește idicatorii 

economici, se constată că dinamica cheltuielilor opraționale are cea mai mare influență 

asupra indicatorilor, astfel proiectul este senzitiv la modificarea alocărilor bugetare și a 

costurilor operaționale. De asemenea, indicatorii de performanță au o senzitivitate scăzută la 

costurile investiției, respectiv bugetul proiectului. 
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4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor 
  

 Încă din faza de concepere a unui proiect se impune a fi realizată o analiză de risc. 

Riscul în cadrul proiectelor reprezintă efectul asupra obiectivelor proiectului, care poate 

apărea datorită necunoașterii ansamblului potențial de evenimente existente pe toată durata de 

implementare a proiectului. 

Managementul riscului reprezintă procesul sistematic care identifică, analizează și 

răspunde riscurilor care pot apărea în proiect. Riscul se definește ca fiind posibilitatea de 

abatere (pozitivă sau negativă) de la obiectivele proiectului. Abaterile se pot înregistra în 

ceea ce privește conținutul, durata, costurile, calitatea. Orice tip de proiect este caracterizat 

de un anumit grad de incertitudine care generează un anume risc, dar aplicarea metodelor 

de management al proiectului, va face ca nivelul de incertitudine să fie mai mic sau pentru 

riscuri identificate să poată conduce la planificarea măsurilor de răspuns. 

Identificarea riscurilor este un proces continuu care începe încă din faza de preproiect, 

se concretizează in planul de management al riscului în procesul de start al proiectului și va 

continua până la finalizarea proiectului. 

Riscurile principale care pot afecta proiectul sunt următoarele: 
 

 Riscuri interne: 

Riscurile interne sunt direct legate de proiect şi se referă în principal la: 

- Executarea defectuasă a lucrărilor  

- Întreţinere şi lucrări de intervenţie defectuoase 

- Incapacitatea financiară a Beneficiarului de a susţine costurile de întreţinere 

- Nerespectarea graficului de implementare a investiţiei 

- Nerespectarea termenelor de finalizare a lucrărilor 
  

 Riscuri externe: 

Riscurile externe nu sunt direct legate de proiect şi vizează următoarele aspecte: 

- Creşterea costurilor de realizare a obiectivului de investitie 

- Nerespectarea graficului de transfer de Fonduri 

- Executarea defectuasă a lucrărilor  

- Întreţinere şi lucrări de intervenţie defectuase 

- Supradimensionarea personalului ce va fi implicat în exploatarea investiţiei 

- Incapacitatea financiară a Beneficiarului de a susţine costurile de întreţinere 

- Nerespectarea graficului de implementare a investiţiei 

- Nerespectarea termenelor de finalizare a lucrărilor 

 Măsuri de administrarea riscurilor: 

Pentru a preveni / diminua riscurile, se impune luarea în considerare a unui set 

suplimentar de măsuri atât pe perioada execuţiei proiectului, cât şi pe perioada exploatării 

investiţiei. 

 Astfel, va fi implementat un sistem strict de verificare a derulării execuţiei lucrărilor, 

care va stabili ca fiecare lucrare executată să fie finalizată printr-un proces verbal de 
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acceptare a diferitelor etape de execuţie, aşa cum se va stabili în caietele de sarcini. Un 

astfel de sistem de verificare va urmări: 

- elementele de calitate şi de respectare a termenelor de execuţie 

- respectarea reglementărilor în domeniul construcțiilor 

- testarea investiţiilor înainte de predarea lor finală 

 Sintetizând vom prezenta în tabelul de mai jos posibilele riscuri ce pot apărea în 

implementarea și operarea proiectului, dar și măsurile preventive și strategia de acoperire a 

riscului identificat. Riscurile identificate sunt similare ambelor scenarii analizate în 

cadrul proiectului. 

 

Tip risc 
Factori 

posibili de risc 

Probabilitate 

aparitie 
Impact 

Măsuri de prevenire 

a riscului 

Strategie 

acoperire risc 

Financiar 
 

Creşterea 
preţurilor 

mare mare 

Pentru a contracara 
creşterea preţurilor 
estimarea de preţ 
pentru realizarea 

investiţiei s-a făcut 
ţinând cont de 

preţurile practicate în 
prezent pe piaţă, 

corectate cu o marjă, 
în funcţie de 

dinamica aşteptată a 
preţurilor 

Monitorizarea 
permanentă a 

evoluţiei 
preţurilor şi a 
activităţilor 

contractorilor 

Apariţia unor 
cheltuieli 

adiţionale, 
care nu vor 

putea fi 
rambursate 

medie mediu 

Studierea 
alternativelor de 
finanţare pentru 

evitarea creării unui 
impas financiar; 

implicare consultanţă 
şi asistenţă tehnică 

de specialitate 

Monitorizarea 
permanentă a 

activităţilor 
proiectului şi a 

activităţilor 
contractorilor 

Procedural 
Lipsă oferte 
la achiziții 

mică mediu 

Prevederea unui timp 
suficient în 

activitatea de 
organizare a 

achizițiilor 

Cereri de oferte 
preliminare 

Legislativ 

Schimbări ale 
actelor 

normative 
relevante 

pentru proiect 

mare mare 
Implicare la 

consultanţă juridică 

Monitorizarea 
permanentă a 
legislaţiei în 
domeniile 
aferente 

proiectului 
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Climatic 

Întârzieri în 
derularea 

lucrărilor de 
construcții 

mediu mediu 

In vederea reducerii 
impactului asupra 
implementarii cu 

succes a investitiei, 
se recomanda o 

planificare riguroasa 
a activitatilor 

proiectului si luarea 
in calcul a unor marje 

de timp. 

Monitorizarea 
pemanentă a 
lucrărilor în 

concordanță cu 
schimbările 

climatice care 
apar 
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5. Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)  

5.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, 

economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor  

 

 În abordarea soluției de arhitectură, au fost luate în considerare două scenarii posibil 

de realizat care să conducă la îndeplinirea obiectivului proiectului, și anume:  

 

 Scenariul 1: Construcția clădirii cu structura de rezistență din stâlpi de beton armat și 

planșee tip dală 

 

 Scenariul 2: Construcția clădirii cu structura de rezistență din cadre de beton armat 

formate din stâlpi și grinzi. 

 

În continuare vom compara succint cele două scenarii. Vom aborda o evaluare 

tabelară pentru a putea scoate în evidență mai ușor avantajele și dezavantajele fiecărui 

scenariu. 
  

Criteriu de comparație Scenariul 1  Scenariul 2  

Lucrări  

Suprastructura  construcţiei 
este realizată din stâlpi de 

beton armat și pereți 
structurali din beton armat. 
Planşeele sunt de tip dală. 

Suprastructura  construcţiei 
este realizată din cadre de 

beton armat formate din 
stâlpi și grinzi 

Durată de realizare 36 luni 39 luni 

Costuri 
35.850.887,73 lei  

(inclusiv TVA) 
36.787.613,46 lei  

(inclusiv TVA) 

Riscuri  
Conform analizei de riscuri 

prezentată în prezenta 
documentație 

Conform analizei de riscuri 
prezentată în prezenta 

documentație 

Sustenabilitate 

RIRF/C = -5,07%             
VNAF/C = - 26.156.016 

 RIRE = 12,89 %  
VNAE= 15.104.198              

  fluxuri cumulate pozitive pe 
întreaga perioada de operare 

a investiției 

RIRF/C = -3,90%             
VNAF/C = - 24.884.935 

RIRE = 12,86 %         
VNAE= 14.864.659               

fluxuri cumulate pozitive pe 
întreaga perioada de 
operare a investiției 
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5.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e)  

 
 Analizând scenariile propuse atât din punct de vedere tehnic, economic, financiar și al 

riscurilor proiectantul a selectat ca și scenariu optim scenariul 1 - Construcția clădirii cu 

structura de rezistență din stâlpi de beton armat și planșee tip dală. 

 S-a ales acest scenariu întrucât per ansamblu oferă cele mai bune soluții din punct de 

vedere tehnic și financiar pentru implementarea proiectului. 

  

 Din punct de vedere tehnic, se recomandă scenariul 1 - stâlpi de beton armat și 

planșee tip dală datorită structurii mai suple, vitezei mai mare la execuție datorită cofrării 

doar a planșeelor, nemaiexistând grinzile dintre stâlpi, posibilitatea realizării traseelor pentru 

instalații între tavanul fals și planșeele dală la cote cât mai apropiate de intradosul 

planșeelor. De asemenea, datorită faptului că nu există grinzi între stâlpi, se reduce 

înălțimea construcției pentru fiecare nivel cu 0,5 m, respectiv cu 2.00, rezultând un cost mai 

mic de investiție cu aprox  5-6%. Astfel, și din punct de vedere financiar, scenariul 1 este 

mai avantajos.  

 Dacă comparăm cele două scenarii din punct de vedere al sustenabilității, observăm 

că valorile indicatorilor nu prezintă diferențe substanțiale. 

 
 
 

5.3. Descrierea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) privind:  

 
Scenariul 1 - Construcția clădirii cu structura de rezistență din stâlpi de beton armat și 
planșee tip dală 
 
a) obţinerea si amenajarea terenului;  
În cazul scenariului 1, scenariul recomandat de către proiectant, obținerea și amenajarea 

terenului presupune următoarele costuri: 

Obținerea terenului – 0 lei, întrucât este proprietatea Municipiului Sebeș. 

Amenajarea terenului – 96.006 lei 

Aceste costuri sunt incluse în devizul general în cadrul capitolului I. 

 
 
b) asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului; 
Conform lucrărilor propuse referitoare la instalații, lucrari descrise în cele ce urmează. 
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c) soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, 
funcţional-arhitectural şi economic, a principalelor lucrări pentru investiţia de bază, corelată 
cu nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă ce rezultă din indicatorii tehnico-economici 
propuşi;  

 

I. ARHITECTURA  
 

Prin proiect se propune construirea unui nou Liceu tehnologic, cu funcțiuni bine 

definite, în care procesul instructiv-educațional de implementare a metodelor pedagogice 

actuale să se desfășoare în condiții optime. 

Se propune desfacerea terenurilor de sport și demolarea constructiilor ce adăpostesc 

garajul, magaziile, grupul sanitar, spațiu pentru C.T. și clădirii cu regimul de înălțime S+P+M, 

pentru a face loc unei noi clădiri, cu regimul de înălțime P+3E, ce va adăposti noile funcțiuni 

necesare desfășurarii activității de învățământ pentru Liceul Tehnologic. Clădirea cu regimul 

de înălțime S+P+1E+M se va pastra (vezi planșele de arhitectură – plan de situație). 

Lucrările propuse: 

- Demolare construcțiilor existente, cu excepția clădirii cu regimul de înălțime S+P+1E+M. 

- Realizarea unei construcții cu acoperiș tip terasă, cu regimul de înălțime P+3E (parter+ 3 

etaje) ce va adăposti funcțiunile enumerate: 

o Realizarea a 34 săli de clasă, necesare desfășurării învățământului liceal pentru 900 

de elevi. 

o Realizarea a 3 laboratoare de informatică, 1 chimie, 1 fizică, 1 mecanică. 

o Realizarea unei săli de sport 

o Realizarea unei săli de festivități – tip amfiteatru 

o Realizarea unei săli profesorale 

o Realizarea spațiilor suplimentare necesare desfășurării activitățiol de învățământ 

(G.S., anexe, magazii, boxe curățenie, coridoare, arhivă, birouri conducere, 

administrație etc. - conform planșelor de arhitectură) 

- Se vor realiza trei scări interioare, din beton. 

- Accesul pe terasa necirculabilă a clădirii se va realiza prin una din cele trei scări, conform 

planșelor de arhitectură 

- Acoperișul va fi de tip terasă necirculabilă, realizat cu toate straturile necesare 

- Planșeu peste ultimul nivel se va termoizola și hidroizola. 

- Zidărie exterioară se va realiza din B.C.A. 30cm 

- Pereții exteriori se vor termoizola cu termosistem în grosime de 10cm 

- Se va realiza un sistem de fațadă de tip cortină dotată cu parasolare verticale realizate 

din materiale compozite, conform planșelor de arhitectură 

- La nivelul etajului 2 și 3 sa realiza o pasarelă ce va uni cele două aripi ale construcției, 

conform planșelor de arhitectură 

- Se vor finisa fațadele cu tencuieli decorative (conform planșelor de arhitectură – fațade)  
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- Tâmplărie exterioară se va realiza din metal, iar geamul va fi termoizolant 

- Tâmplărie interioară se va realiza din HPL 

- Se va realiza un sistem de umbrire tip parasolar, pe exteriorul clădirii, în zona 

coridoarelor, a salii de festivități (conform planșelor de arhitectură) 

- Pereți interiori se vor realiza din gips-carton, respectând normativele și reglementările PSI 

- Pereții coridoarelor vor fi RF, conform normelor ISU 

- Casa scării va avea un perete din sticlă RF, conform normelor ISU (vezi planșele de 

arhitectură) 

- Se vor realiza tavane false casetate, ușor accesibile 

- Finisaje interioare: pardoseli se vor realiza din granit pe coridoare, din covor PVC în sălile 

de clasă. În laboratoarele de fizică, chimie și mecanică se vor realiza pardoseli din 

material antiacid, antiderapant. Pentru sala de sport se vor realiza pardoseli sportive 

elastice din linoleum (PVC).  

- Se vor realiza zugrăveli lavabile interioare, culoare alb. 

- În grupurile sanitare și dușuri pardoselile vor fi din covor PVC, iar pe pereți tapet PVC 

pana la H: 2.10m. 

- Se va monta un lift pentru 10 persoane în apropierea casei scării din mijlocul clădirii. Va 

avea patru stații: la parter, etaj 1, etaj 2 și etaj 3. 

- Se va mobila spațiul interior conform planșelor de arhitectură 

- Sala de sport se va dota cu porți de handbal, coșuri de baschet, șpalieri, fileu de volei, 

bănci, etc. 

- Se propune montarea unui grup electrogen. 

- Se va realiza un acces separat, din exterior, pentru centrala termică. Spațiul destinat 

centralei termice va fi amplasat pe terasa clădirii (conform planșelor de arhitectură). 

- Se va amenaja curtea cu împrejmuiri, alei, borduri, parcări verzi, corpuri de iluminat 

exterior – conform propunerii de arhitectură. 

- Se va amenaja în apropierea proții de acces pe parcelă o zonă împrejmuită pentru 

depozitarea deșeurilor. Se va prevedea și sifon de pardoseală. 

- Se vor realiza alei carosabile și pietonale din pavele de piatră, conform planșei de 

arhitectură – plan de situație. 

- Se vor amenaja locuri de parcare verzi, conform planșei de arhitectură – plan de situație. 

- Se vor amenaja spații verzi și se vor planta arbori în interiorul incintei. 

- Se va mobila curtea interioară, conform planșelor de arhitectură. 

- Se va planta gazon în spațiile ce nu vor fi ocupate de alei pietonale sau carosabile, 

conform planșei de arhitectură – plan de situație. 
 

Soluții constructive: 

Rezistență 

Infrastructura construcţiei este formată din fundaţii izolate alcătuite din bloc de beton 

simplu și cuzinet de beton armat. Fundațiile izolate vor fi legate pe ambele direcții cu grinzi 
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de echilibrare. Armătura stâlpilor porneşte de la nivelul inferior al cuzineților. La nivelul 

superior al grinzilor de echilibrare se va realiza o pardoseală din beton slab armat cu plase 

sudate aşezată pe teren prin intermediul  unui strat de pietriş sort 7-16 pentru ruperea 

capilarităţii şi un strat de argilă compactată  rezultată din săpătură. Sub placă se va aşeza o 

membrană impermeabilă din P.V.C.  

Suprastructura  construcţiei este realizată din stâlpi de beton armat și pereți structurali 

din beton armat. Planşeele sunt de tip dală. Închiderile și compartimentările se realizează 

din BCA. Planșeul de la amfiteatru va fi casetat. 

Pasarela va fi alcătuită din ferme metalice rezemate pe stâlpi de beton armat. 

La sala de sport la parter vor fi cadre metalice și planșeu mixt alcătuit din grinzi 

metalice, tablă cutată și placă de beton armat. Structura acoperișului va fi alcătuită din ferme 

metalice. Închiderile vor fi alcătuite din panouri sandwich.  

Se vor prevedea rosturi de separare care să transforme construcția neregulată într-un 

ansamblu de tronsoane regulate, dinamic independente. 

 

MATERIALE  UTILIZATE 

Betonul utilizat pentru realizarea structurii este următorul: 

- beton simplu în fundații: C8/10; 

- beton armat în fundații: C25/30; 

- beton armat în stâlpi,  pereți, plăci şi grinzi: C25/30; 

Armătura  utilizată este: 

- Bst 500S  (C) pentru armătura longitudinală, armătura transversală, de montaj şi 

de repartiţie; 

- STPB pentru armarea pardoselii de cotă „0” 

Cărămida utilizată este de tipul: 

- BCA; 

Oțelui utilizat este: 

- S275; 

 

Date tehnice: 

 

Amplasament: str.Viilor nr.2, municipiul Sebeș, jud.Alba 

C.F. nr.72447 Sebes 

Nr.topografic al parcelei: 2471 

Suprafata teren: 4845mp  

Suprafata construita cladire existenta: 948.00mp 

Regim de inaltime constructie existenta: S+P+E+M 

 

Regim de inaltime constructie propusa: P+3E 

Cota ±0.00 aleasa se afla la +0.30m fata de CTA (clădirea propusă) 
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Hmax cladire propusa: +18.80m fata de cota ±0.00 aleasa 

 

Clădire propusă - Liceu Tehnologic Sebes 

 

Suprafata construita parter: 1610.12mp 

Suprafata construita etaj 1:  1525.38mp 

Suprafata construita etaj 2:  1692.19mp 

Suprafata construita etaj 3:  1208.19mp 

Suprafata construita desfasurata: 6035.88mp 

 

POT: 52.80%  

CUT: 1.82 

 

Funcțiuni propuse:  

 

| Nivel     | nr.   | Denumire    | Suprafață (mp) 

        |-----------------|------------------|------------------------------------------- |---------------------- 

        | Parter          | P01         | Hol primire                      |        102.06 

        | Parter          | P02         | Hol                               |         13.46 

        | Parter          | P03         | Adm si contabilitate             |         28.04 

        | Parter          | P04         | Birou dir.adj.                   |         20.16 

        | Parter          | P05         | Arhiva                           |         13.51 

        | Parter          | P06         | Sala profesori               |         21.46 

        | Parter          | P07         | Secretariat                      |         14.07 

        | Parter          | P08         | Birou director                   |         17.89 

        | Parter          | P09         | Sala festivitati si cursuri      |        128.86 

        | Parter          | P10         | Hol                               |        313.30 

        | Parter          | P11         | Sala de clasa                    |         50.31 

        | Parter          | P12         | Sala de clasa                    |         50.56 

        | Parter          | P13         | Sala de clasa                   |         49.74 

        | Parter          | P14         | Sala de clasa                    |         61.34 

        | Parter          | P15         | Sala de clasa                    |         59.52 

        | Parter          | P16         | Sala de clasa                    |         51.34 

        | Parter          | P17         | Sala de clasa                    |         52.78 

        | Parter          | P18         | Sala de clasa                    |         52.82 

        | Parter          | P19         | Sala de clasa                    |         53.09 

        | Parter          | P20         | G.S.                             |         54.65 

        | Parter          | P21         | Laborator mecanica               |         60.79 

        | Parter          | P22         | Sala de clasa                    |         48.50 

        | Parter          | P23         | G.S.                             |         18.64 

        | Parter          | P24         | Casa scarii                      |         25.52 

        | Parter          | P25         | Casa scarii                      |         25.07 
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| Etaj 1          | E1-01       | Laborator informatica           |         66.21 

        | Etaj 1          | E1-02       | Hol                              |         16.86 

        | Etaj 1          | E1-03       | Magazie                          |         12.87 

        | Etaj 1          | E1-04       | Laborator informatica            |         72.00 

        | Etaj 1          | E1-05       | Hol                              |         28.46 

        | Etaj 1          | E1-06       | Hol                              |         67.06 

        | Etaj 1          | E1-07       | Hol                              |        317.84 

        | Etaj 1          | E1-08       | Sala de clasa                    |         50.39 

        | Etaj 1          | E1-09       | Sala de clasa                    |         50.65 

        | Etaj 1          | E1-10       | Sala de clasa                   |         49.84 

        | Etaj 1          | E1-11       | Laborator fizica                 |         56.13 

        | Etaj 1          | E1-12       | Magazie                          |          4.57 

        | Etaj 1          | E1-13       | Laborator chimie                 |         53.67 

        | Etaj 1          | E1-14       | Magazie                          |          5.31 

        | Etaj 1          | E1-15       | Sala de clasa                    |         51.25 

        | Etaj 1          | E1-16       | Sala de clasa                    |         52.79 

        | Etaj 1          | E1-17       | Sala de clasa                    |         52.83 

        | Etaj 1          | E1-18       | Sala de clasa                    |         52.32 

        | Etaj 1          | E1-19       | G.S.                             |         55.22 

        | Etaj 1          | E1-20       | Sala de clasa                    |         47.61 

        | Etaj 1          | E1-21       | G.S.                             |         19.58 

        | Etaj 1          | E1-22       | Casa scarii                      |         25.52 

        | Etaj 1          | E1-23       | Casa scarii                      |         25.34 

        | Etaj 2          | E2-01       | Laborator informatica            |         66.37 

        | Etaj 2          | E2-02       | Hol                              |         16.49 

        | Etaj 2          | E2-03       | Magazie                          |         13.61 

        | Etaj 2          | E2-04       | Sala de clasa                    |         68.72 

        | Etaj 2          | E2-05       | Hol                              |         67.81 

        | Etaj 2          | E2-06       | Hol                              |         83.52 

        | Etaj 2          | E2-07       | Hol                              |        187.73 

        | Etaj 2          | E2-08       | Sala de clasa                    |         50.17 

        | Etaj 2          | E2-09       | Sala de clasa                    |         50.65 

        | Etaj 2          | E2-10       | Sala de clasa                   |         49.39 

        | Etaj 2          | E2-11       | Sala de clasa                    |         62.08 

        | Etaj 2          | E2-12       | Sala de clasa                    |         60.39 

        | Etaj 2          | E2-13       | Sala de sport                    |        508.97 

        | Etaj 2          | E2-14       | Hol                              |          6.29 

        | Etaj 2          | E2-15       | Vestiar F                        |         20.68 

        | Etaj 2          | E2-16       | Dusuri F                         |          9.16 

        | Etaj 2          | E2-17       | Sala profesor / Mag.echipament |         12.62 

        | Etaj 2          | E2-18       | Hol                              |         44.07 

        | Etaj 2          | E2-19       | G.S.                             |         54.77 

        | Etaj 2          | E2-20       | Sala de clasa                    |         48.49 

        | Etaj 2          | E2-21       | G.S.                             |         18.95 
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        | Etaj 2          | E2-22       | Casa scarii                      |         23.40 

        | Etaj 2          | E2-23       | Casa scarii                      |         22.97 

        | Etaj 3          | E3-01       | Casa scarii                      |         28.85 

        | Etaj 3          | E3-02       | Hol                              |        122.30 

        | Etaj 3          | E3-03       | Sala de clasa                    |         44.77 

        | Etaj 3          | E3-04       | Sala de clasa                    |         50.99 

        | Etaj 3          | E3-05       | Sala de clasa                    |         69.25 

        | Etaj 3          | E3-06       | Hol                              |        192.19 

        | Etaj 3          | E3-07       | Sala de clasa                    |         49.98 

        | Etaj 3          | E3-08       | Sala de clasa                    |         50.53 

        | Etaj 3          | E3-09       | Sala de clasa                    |         48.95 

        | Etaj 3          | E3-10       | Sala de clasa                    |         62.08 

        | Etaj 3          | E3-11       | Sala de clasa                    |         60.39 

        | Etaj 3          | E3-12       | Hol                              |          6.29 

        | Etaj 3          | E3-13       | Vestiar B                        |         20.68 

        | Etaj 3          | E3-14       | Dusuri B                         |          9.16 

        | Etaj 3          | E3-15       | Echipament sportiv               |         12.62 

        | Etaj 3          | E3-16       | Hol                              |         44.07 

        | Etaj 3          | E3-17       | G.S.                             |         54.03 

        | Etaj 3          | E3-18       | Sala de clasa                    |         48.49 

        | Etaj 3          | E3-19       | G.S.                             |         18.91 

        | Etaj 3          | E3-2        | Balcon sala sport                |         48.13 

        | Etaj 3          | E3-20       | Casa scarii                      |         23.40 

        | Etaj 3          | E3-21       | Casa scarii                      |         22.97 

        | Terasa          | T01         | Casa scarii                      |         22.03 

        | Terasa          | T02         | Sp.Teh./Magzie                   |         21.45 

        | Terasa          | T03         | C.T.                             |         30.89 

         TOTAL (Aria Utila)           5,332.49 mp 
 

Închiderile  exterioare și interioare  

Compartimentarile interioare propuse vor fi făcute după cum urmează:  

 Pereți din zidărie BCA sau gips carton pe structură metalică, fono și termoizolati, 

grosime 15 cm, dublu placați. În zonele cu umiditate ridicată se va folosi gips carton 

rezistent la umiditate (grupuri sanitare, boxă curățenie, dușuri etc.), iar în spațiile în care 

este cerută rezistență la foc, plăci de gips carton RF (cf proiect tehnic și scenariu de 

securitate la incendiu). 

 Pereții exteriori propusi vor fi din zidărie BCA de 30cm. 

 De asemenea, în zona curții interioare (holuri și sală festivități) se prevăd pereți de 

sticlă de tip cortină pe structură metalică, pe care se domntează elememte verticale 

(parasolare) din materiale compozite, vopsite în trei culori (portocaliu, turcoaz și verde 

închis), conform planșelor de arhitectură. 

 Pereții casei scării din zona accesului principal și dinspre Drumul Sibiului se vor 

realiza din diafragme din beton aparent. 
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Finisaje interioare  

Pardoseli  

Pardoselile din liceu vor fi realizate din granit pe coridoare și din covor PVC în sălile de 

clasă. În laboratoarele de fizică, chimie și mecanică se vor realiza pardoseli din material 

antiacid, antiderapant. 

Pentru sala de sport se vor realiza pardoseli sportive elastice din linoleum (PVC). 

Pardoseala unei săli de sport trebuie să fie atât durabilă cât și ușor de întreținut, având 

în vedere că trebuie să suporte activitate intensă și trebuie să fie curățată cu produse care 

să nu deranjeze prin mirosul lor puternic. Totodată,o pardoseală sală de sport trebuie să fie 

elastică, să reziste la impact și forța de frecare, să nu se deformeze cu ușurință. 

Astfel, se vor realiza pardoseli sportive elastice, ce respectă normele europene de 

calitate. În plus, o pardoseală din linoleum (PVC) reduce riscul de accidentări. 

 

Pereti si tavane 

 Se vor monta tavane suspendate, necesare traversării instalațiilor. Tavanele vor fi 

casetate, ușor accesibile. În zonele cu umiditate ridicată (grupuri sanitare și dușuri) se vor 

folosi panouri rezistente la umiditate. 

Pereții interiori se vor finisa cu zugrăveli lavabile interioare, culoare alb. 

În grupurile sanitare și dușuri pardoselile vor fi din covor PVC, iar pe pereți tapet PVC 

pana la H: 2.10m. 

Se va termoizola și hidroizola planșeul peste ultimul nivel. Se vor respecta straturile 

necesare unui acoperiș tip terasă (detaliat la proiect tehnic). 

 

Tâmplărie exterioară 

Se prevad tâmplării exterioare metalice, culoare alb, cu geam termoizolant. Dimensiuni 

conform planșelor de arhitectură. 

În zona coridoarelor, a pasarelei și sălii de festivități se vor realiza pereți de tip cortină, 

pe structură metalică și vor fi prevăzuți cu sistem de umbrire, tip parasolar, montat pe 

exterior. Piesele vor fi montate pe verticală și vor fi realizate din materiale compozite, vopsite 

în trei culori (portocaliu, turcoaz și verde închis), conform planșelor de arhitectură. 

Ferestrele sălilor de clasă vor avea ancadramente exterioare, realizate din metal, 

vopsite în câmp electrostatic, culoare negru (conform planșelor de arhitectură – fațade). 

 

Tâmplărie interioară 

Tâmplărie interioară se va realiza din HPL. 

Uși laminate HPL cu toc din aluminiu. Grosimea intre 20-40mm, placate cu HPL de 

0.9mm. 

Ușile de acces în clădire de la nivelul parterului, dar și ușile teraselor circulabile (etaj 1 

și etaj 2), vor fi realizate din tâmplaire metalică, vopsita în alb, cu geam termoizolant. 
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Finisaje exterioare 

Pentru creșterea confortului termic, se va termoizola întreaga clădire cu polistiren 

ignifugat, conform normelor ISU. Termoizolația va fi de 10cm, montată pe fața exterioară a 

perețiilor. Fațadele se vor finisa cu tencuială decorative, culoare alb. 

De asemenea, pe unele zone ale clădirii, se va placa cu cărămidă aparentă, culoare 

roșu cărămiziu (conform planșelor de arhitectură – fațade). 

Pereții casei scării din zona accesului principal și dinspre Drumul Sibiului se vor realiza 

din diafragme din beton lăsate aparent, păstrând amprenta cofrajului (conform planșelor de 

arhitectură – fațade). 

 

Terasa 

Se va realiza acoperiș de tip terasă necirculabilă. Se va termoizola și hidroizola 

planșeul peste ultimul nivel. Se vor respecta straturile necesare unui acoperiș tip terasă 

(detaliat la proiect tehnic). 

Accesul pe terasa necirculabilă a clădirii se va realiza prin una din cele trei scări, 

conform planșelor de arhitectură. 

La nivelul etajului 1 (deasupra laboratorului de mecanică) și etajului 2 (deasupra sălii 

de festivități se vor realiza terase circulabile. Se va termoizola și hidroizola planșeul peste 

aceste spații. Se vor respecta straturile necesare unui acoperiș tip terasă circulabilă (detaliat 

la proiect tehnic). Se va prevedea parapet de sticlă securizată pentru aceste terase 

circulabile. 

 

Circulații 

Clădirea va avea șase accesuri de la nivelul parterului:  trei principale (pentru elevi și 

profesori), două secundare înspre curtea școlii și un acces separat pentru sala de festivități 

înspre curtea școlii. Se vor realiza scări din beton pentru aceste accesuri (acolo unde este 

cazul) și vor fi prevazute cu copertine de sticlă și balustradă metalică (conform planșelor de 

arhitectură). 

De asemenea, se va realiza o rampă pentru persoane cu dizabilități în zona accesului 

principal, ce va respecta normele în vigoare (pantă, lungimi, dimensiuni etc). 

Se vor realiza trei scări interioare, din beton ce vor uni parterul (cota ±0.00m aleasă) cu 

nivelurile superioare: etaj 1 (cota +4.00m), etaj 2 (cota +8.00m) și etaj 3 (cota +12.00m). 

Una din cele trei scări va facilita accesul pe terasa necirculabilă a clădirii (conform planșelor 

de arhitectură – plan terasă necirculabilă).  

Se va realiza un acces separat, din exterior, pentru centrala termică. Spațiul destinat 

centralei termice va fi amplasat pe terasa clădirii (conform planșelor de arhitectură). 

Se va monta un lift pentru 10 persoane în apropierea casei scării din mijlocul clădirii. 

Va avea patru stații: la parter, etaj 1, etaj 2 și etaj 3. 

Cele două aripi ale cădirii vor fi unite la nivelul etajului 2 și 3 de o pasarelă lunga de 

aproximativ 17m. Pasarela va fi alcătuită din ferme metalice rezemate pe stâlpi de beton 
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armat. 

 

Caracteristici tehnice – lift 

Ascensor Electric 750 kg - 1 m/s – 4 statii 

180 conectari/ora trafic intens 

- cabina Tabla Plastifiata 

- usa cabina automata deschidere 900 mm - Inox 

- podea covor cauciuc 

- usi palier automate deschidere 900 mm - RAL 7044 

- aceces persoane cu dizabilitati 

Sistem automat evacuare persoane in caz de intrerupere tensiune alimentare 

Sistem monitorizare ascensor de la distanta  

 

Amenajare curte 

Se va amenaja curtea cu împrejmuiri, alei, borduri, parcări verzi, corpuri de iluminat 

exterior – conform propunerii de arhitectură. 

Se va amenaja în apropierea proții de acces pe parcelă o zonă împrejmuită pentru 

depozitarea deșeurilor. Împrejmuirea va fi din lemn pe structură metalică, cu înalțimea de 

aproximativ 1.5m. Suportul va fi o placă betonată, prevăzută cu sifon de pardoseală. 

Dimensiunile în plan al acestui spațiu vor fi de aproximativ 3.00x1.50 m. 

Se vor realiza alei carosabile și pietonale din pavele de piatră, conform planșei de 

arhitectură – plan de situație. La sistematizarea, proiectarea şi realizarea aleilor pietonale se 

vor prevedea lucrările necesare pentru siguranţa circulaţiei pietonilor respectând normativele 

de proiectare in vigoare. 

 Se vor amenaja locuri de parcare verzi, conform planșei de arhitectură – plan de 

situație. Se vor amenaja spații verzi și se vor planta arbori în interiorul incintei. Se va planta 

gazon în spațiile ce nu vor fi ocupate de alei pietonale sau carosabile, conform planșei de 

arhitectură – plan de situație. 

Între cele două aripi ale clădirii, la nivelul curții, se va amenaja terenul astfel încât sa fie 

propice evenimentelor în aer liber (serbări, festivități, premieri, deschiderea-încheierea 

anului școlar, proiecții în aer liber etc.) și să deservească ca spațiu de relaxare pentru elevi 

în timpul pauzelor. Astfel, se vor realiza rampe din beton, scări de acces, o șcenă, locuri de 

ședere, o structură tip amfiteatru, spații verzi etc, conform planșelor de arhitectură. 
 

Tabel – Dotări  – caracteristici tehnice – Linia 4.5 din Devizul general 
 

Denumire U.m. Cant. Specificatii tehnice 

Sali de clasa 

Set banca + scaune (2 pers) (30 x 34 
săli) 

buc 510 

Set de masa si scaune cu partea lemnoasa realizata 
din PAL melaminat de minim 18 mm grosime. Dotat cu 
agatatoare laterale pentru geanta.  Dimensiune pupitru: 
650x550 mm. Sezut scaun: 370x370 mm.  Posibilitate 
de reglare a inaltimii pupitrului intre 580 - 660  mm. 
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Posibilitate de reglare a inaltimii scaunului intre 350 - 
450 mm. 

Catedră profesor buc 34 
Catedra realizata din PAL melaminat de minim 18 mm 
grosime. Dotat cu sertare. 
Dimensiuni(Lxlxh):1200x600x800 mm  

Scaun profesor buc 34 
Scaun cu sezutul și spătarul realizat din lemn stratificat, 
captușit cu burete de minim 35 mm și tapițat cu piele 
ecologică. 

Tablă alba cu marker 
Dimensiuni 120 x 240 cm 

buc 34 
Tabla scolara cu suprafata magnetica, dotata cu tavita 
pentru marker si accesorii de prindere. Dimensiune: 
120x240cm 

Dulap caseta pentru elevi - 
dimensiune caseta 300x450x500 (30 
buc x 34 săli) 

buc 1.020 

Dulap 3x3 casete, realizat din PAL melaminat de minim 
18 mm, compartimentat in casete identice,  dotate cu 
usi si inchidere cu yala. Dimensiuni caseta: 
300x450x600 mm.  

Laborator de fizica (30 pers) 

Masă laborator de 2 persoane buc 15 

Masa cu structura metalica, si corp realizat din PAL 
melaminat de minim 18mm, dotata minim cu : Priza 220 
V; Indicator Led tensiune; Indicator Led supraincarcare; 
Buton ON/OFF; Indicator Tensiune intrare; Indicator 
Curent intrare; Indicator Tensiune alternativa iesire; 
Selector Tensiune alternativa in intervalul 2V-30V; 
Regulator Tensiune continua; Galvanometru; 
Microampermetru; Ampermetru; Voltmetru 
Dimensiuni(Lxlxh): 1200x600x900mm 

Scaune de laborator pentru elevi   buc 30 

Scaun cu structură metalică, sezutul tapitat cu piele 
ecologica sau stofa; reglabil pe înălțime intre 420 si 550 
mm; diametrul sezutului intre 310 si 330 mm. Prevazut 
cu rotile. 

Catedră profesor - tip laborator 
Dimensiuni 1800x600x750 mm 

buc 1 
Catedra realizata din PAL melaminat de minim 18mm, 
si blat termorezistent de minim  30mm. Dotat cu 
sertare. Dimensiuni (L x l x h) mm: 1800 x 600 x 750 

Scaun profesor buc 1 
Scaun cu sezutul și spătarul realizat din lemn stratificat, 
captușit cu burete de minim 35 mm și tapițat cu piele 
ecologică. 

Dulap depozitare aparatură buc 1 
Dulap realizat din PAL melaminat de minim 18 mm,  cu  
4 polite interioare si 2 usi prevazute cu o inchidere tip 
yala. Dimensiuni(Lxlxh): 800x400x2000 mm. 

Tablă alba cu marker 
Dimensiuni 120 x 240 cm 

buc 1 
Tabla scolara cu suprafata magnetica, dotata cu tavita 
pentru marker si accesorii de prindere. Dimensiune: 
120x240cm 

Laborator de chimie (30 pers) 

Masă laborator de 2 persoane 
Dimensiuni: 1800x600x800 mm 

buc 15 
Catedra realizata din PAL melaminat de minim 18mm 
grosime, blat din sticlă termorezistentă și dotata cu o 
chiuvetă.  Dimensiuni: 1800x600x800 mm. 

Scaune de laborator pentru elevi buc 30 

Scaun cu structură metalică, sezutul tapitat cu piele 
ecologica sau stofa; reglabil pe înălțime intre 420 si 550 
mm; diametrul sezutului intre 310 si 330 mm. Prevazut 
cu rotile. 

Catedră profesor - tip laborator chimie buc 1 
Catedra realizata din PAL melaminat de minim 18mm 
grosime, blat din sticlă termorezistentă și dotata cu o 
chiuvetă.  Dimensiuni: 1300x580x800mm. 

Scaun profesor buc 1 
Scaun cu sezutul și spătarul realizat din lemn stratificat, 
captușit cu burete de minim 35 mm și tapițat cu piele 
ecologică. 

Dulap pentru depozitare aparatură buc 1 
Dulap realizat din PAL melaminat de minim 18 mm,  cu  
4 polite interioare si 2 usi prevazute cu o inchidere tip 
yala. Dimensiuni(Lxlxh): 800x400x2000 mm. 
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Dulap pentru depozitare substanțe  
Dimensiuni : 900x400x1900  

buc 1 

Dulap realizat din PAL melaminat de minim 18 mm, 
compartimentul inferior prezavut cu 2 usi de PAL, cel 
superior cu 2 usi cu sticla si rama de PAL. 
Compartimentat cu polite si inchidere cu yale. 
Dimensiuni(Lxlxh): 900x400x1900  mm 

Dulap pentru depozitare ustensile și 
sticlărie 

buc 1 

Dulap realizat din PAL melaminat de minim 18 mm, 
compartimentul inferior prezavut cu 2 usi de PAL, cel 
superior cu 2 usi cu sticla si rama de PAL. 
Compartimentat cu polite si inchidere cu yale. 
Dimensiuni(Lxlxh): 800x400x2000 mm 

Tablă alba cu marker 
Dimensiuni 120 x 240 cm 

buc 1 
Tabla scolara cu suprafata magnetica, dotata cu tavita 
pentru marker si accesorii de prindere. Dimensiune: 
120x240cm 

Laboratoare informatica (3 x 30 elevi) 

Pachet calculator + desktop + mouse 
+ tastatura  

buc 93 

Procesor cu frecvență de minim 3,3 GHz, minim 4 GB 
RAM, frecventa memorie minim 1600 MHz, diagonala 
display minim 15 inch, DVD -RW. Tastatura. 
Mouse.Monitor LED, diagonala minim 21.5", rezolutie 
optima minim 1920 x 1080 pixeli. 

Pachet Tabla SMART + 
videoproiector 

buc 3 

Pachet Tabla Interactiva si videoproiector . Tabla 
Interactiva 82", cu software in limba romana. Suprafata 
de scriere cu marker tip whiteboard. Videoproiector cu 
o rezolutie nativa de minim 1024 x 768 pixeli, 
luminozitate de minim 3300 de lumeni si un contrast de 
15.000:1. 

Mese individuale laborator informatica  buc 93 

Structura realizata din PAL melaminat de 18mm, cantuit 
cu cant ABS, pe schelet metalic vopsit in camp 
electrostatic. 
Blatul cu colturile rotunjite. Prevazuta cu placa mobila 
pentru tastatura. Pe lateral cu un suport mobil cu rotile 
pentru unitatea centrala. 
Blatul prevazut cu trecere cablu. Masa cu talpi 
antiderapante care protejeaza pardoseaua. Dimensiuni 
de gabarit 900X600X800mm 

Scaune buc 93 

Scaune cu partea lemnoasa realizata din PAL 
melaminat de minim 18 mm grosime. Dotat cu 
agatatoare laterale pentru geanta. Dimensiune pupitru: 
650x550 mm. Sezut scaun: 400x380 mm. 

Laborator de mecanica (30 pers) 

Bancă de două persoane buc 15 

Bancă scolara pentru 2 elevi, reglabilă în înălțime, cu 
cadru puternic din oțel, cu 4 picioare. Structură metalică  
din țeavă rotundă vopsită,  blat dreptunghiular cu colțuri 
rotunjite, realizat din WERZALIT (turnat) sau din PAL 
melaminat de 18mm, căntuit cu cant ABS. Dopuri 
antiderapante care protejează pardoseaua. Dimensiuni 
bancă (Lxlxh): 1200x500x650-700-750-800mm 

Scaune de laborator pentru elevi buc 30 

Scaun cu structură metalică, sezutul tapitat cu piele 
ecologica sau stofa; reglabil pe înălțime intre 420 si 550 
mm; diametrul sezutului intre 310 si 330 mm. Prevazut 
cu rotile. 

Catedră profesor  buc 1 
Catedra realizata din PAL melaminat de minim 18 mm 
grosime. Dotat cu sertare. 
Dimensiuni(Lxlxh):1200x600x800 mm  

Scaun profesor buc 1 
Scaun cu sezutul și spătarul realizat din lemn stratificat, 
captușit cu burete de minim 35 mm și tapițat cu piele 
ecologică. 
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Tablă alba cu marker 
Dimensiuni 120 x 240 cm 

buc 1 
Tabla scolara cu suprafata magnetica, dotata cu tavita 
pentru marker si accesorii de prindere. Dimensiune: 
120x240cm 

Sala de festivitati 

Scaune sala festivitati buc 110 
Scaun cu sezutul și spătarul realizat din lemn stratificat, 
captușit cu burete de minim 35 mm și tapițat cu piele 
ecologică. 

Pachet Tabla SMART + 
videoproiector 

buc 1 

Pachet Tabla Interactiva si videoproiector . Tabla 
Interactiva 82", cu software in limba romana. Suprafata 
de scriere cu marker tip whiteboard. Videoproiector cu 
o rezolutie nativa de minim 1024 x 768 pixeli, 
luminozitate de minim 3300 de lumeni si un contrast de 
15.000:1. 

Catedra (pt 5 persoane) buc 1 

Caracteristici: 
• realizata din PAL melaminat de 36 si 18mm grosime 
• talpi antiderapante care protejeaza pardoseala 
• dimensiuni de gabarit(Lxlxh): 2400x1000x800mm 
Culori standard pentru PAL melaminat 18 mm: FAG, 
STEJAR, CIRES 

Scaun profesor buc 5 
Scaun cu sezutul și spătarul realizat din lemn stratificat, 
captușit cu burete de minim 35 mm și tapițat cu piele 
ecologică. 

Banci sala festivitati buc 110 Banca din PAL melaminat. 

Sala profesorala 

Scaune  buc 15 
Scaun cu sezutul și spătarul realizat din lemn stratificat, 
captușit cu burete de minim 35 mm și tapițat cu piele 
ecologică. 

Masă conferinte buc 1 

Caracteristici: 
• realizata din PAL melaminat de 36 si 18mm grosime 
• talpi antiderapante care protejeaza pardoseala 
• dimensiuni de gabarit(Lxlxh): 3400x1200x800mm 

Dulap dosare buc 1 
Dulap realizat din lemn cu 5 polite, una fixa si 4 
variabile pe inaltime 

Dulap arhiva buc 6 
Dulap arhiva cu dimensiunile  realizat din pal melaminat 
de 18 mm grosime de culoare fag, iar spatele este din 
pfl melaminat fag de 4 mm grosime. 

Sala de sport 

POARTA HANDBAL din lemn 
dimensiuni : 3m x 2m x 1m 
(adancime) 

buc 2 

Cadrul portii realizat din metal si lemn stratificat. Partea 
inferioara a stalpilor verticali realizati din metal pentru a 
fi rezistenti in conditii de umiditate. 
Barele pentru sustinerea plasei realizate din metal. 
Dimensiuni : 3m x 2m x 1m (adancime) 
Sistem de prindere in podea prin prize cu 30cm 
adancime ce dispun si de capac. 

Plasa pentru poarta de handbal buc 2 
Fir de 6 mm; Realizat din polipropilena rezistenta la 
umiditate si razele solare; fara nod;ochiuri 12x12 cm; 
Dimensiuni: 300x200 adancime: sus 100 cm jos 100 cm 

Banca pentru vestiar inalta +cuier , 
lungime 2 M 

buc 40 

Latime totala 40 cm; Inaltimea sezutului este de 45 cm, 
inaltimea totala 152 cm;  
Cadrul si picioarele sunt din teava de otel;  
Acestea se vopsesc la cerere in orice culoare;  
Sezut, spatar si cuier din lemn de rasinoase lacuit in 2 
straturi;  
Cuier prevazut cu agatatori metalice orientate in 
interior; 
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Consola baschet mobila buc 2 

Constructie otel cu brat rabatabil;  
Pentru teren principal sau secundar;  
Cu fixare si pliare pentru stocare pe tavanul salii de 
sport, prin comanda electrica;  
Pentru sali cu inaltime de 7,38 m;  
Fara troliu electric, panou, suport panou, inel, plasa si 
elemente de fixare 

Stalpi volei perechi 1 

Stalpi volei din aluminiu profil oval120 x 100 mm. 
Inaltimea fileului este reglabila. 
Includ cupa de fixare in suprafata si protectiile din 
burete. 
Pot fi utilizati in interior sau exterior. 

Fileu volei buc 1 

Plasa volei pentru antrenament, din polipropilena, 
grosime fir 3 mm, 4 puncte de prindere. Prevazut cu 
cablu de intindere (4 mm grosime, 11.70 m lungime), 
prevazut cu banda alba din poliester de 70 mm latime, 
in partea superioara si 50 mm latime, in partea 
inferioara. 
Dimensiuni: L= 9,50 x h = 1 m.  

Birou director  

Birou buc 1 

Birou fabricat din melamina de 18 mm margini de 
protectie din banda PVC semirotunde prevazut cu 
panou culisant pentru tastatura si suport pentru unitatea 
centrala dulap cu usa dimensiune: 135x60x75 cm  

Scaun director buc 1 
Scaun directorial din piele ecologica, ergonomic, cu 
suport lombar si inaltime sezut ajustabila 

Scaune buc 4 
Scaun cu sezutul și spătarul realizat din lemn stratificat, 
captușit cu burete de minim 35 mm și tapițat cu piele 
ecologică. 

Masa cafea buc 1 Masă de sticlă cu blat din geam temperat având o 
grosime de 8mm și picioare metalice 

Dulap dosare buc 1 
Dulap realizat din lemn cu 5 polite, una fixa si 4 
variabile pe inaltime 

Pachet calculator + desktop + mouse 
+ tastatura  

buc 1 

Procesor cu frecvență de minim 3,3 GHz, minim 4 GB 
RAM, frecventa memorie minim 1600 MHz, diagonala 
display minim 15 inch, DVD -RW. Tastatura. 
Mouse.Monitor LED, diagonala minim 21.5", rezolutie 
optima minim 1920 x 1080 pixeli. 

Secretariat 

Birou buc 1 

Birou fabricat din melamina de 18 mm margini de 
protectie din banda PVC semirotunde prevazut cu 
panou culisant pentru tastatura si suport pentru unitatea 
centrala dulap cu usa dimensiune: 135x60x75 cm  

Scaun buc 4 
Scaun cu sezutul și spătarul realizat din lemn stratificat, 
captușit cu burete de minim 35 mm și tapițat cu piele 
ecologică. 

Pachet calculator + desktop + mouse 
+ tastatura  

buc 1 

Procesor cu frecvență de minim 3,3 GHz, minim 4 GB 
RAM, frecventa memorie minim 1600 MHz, diagonala 
display minim 15 inch, DVD -RW. Tastatura. 
Mouse.Monitor LED, diagonala minim 21.5", rezolutie 
optima minim 1920 x 1080 pixeli. 

Dulap dosare buc 1 
Dulap realizat din lemn cu 5 polite, una fixa si 4 
variabile pe inaltime 

Birou directori adjuncti  

Birou buc 2 

Birou fabricat din melamina de 18 mm margini de 
protectie din banda PVC semirotunde prevazut cu 
panou culisant pentru tastatura si suport pentru unitatea 
centrala dulap cu usa dimensiune: 135x60x75 cm  
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Scaun birou buc 2 
Scaun din piele ecologica pe roti, cu spatar inalt si 
ondulat si brate din piele  

Scaun buc 4 
Scaun cu sezutul și spătarul realizat din lemn stratificat, 
captușit cu burete de minim 35 mm și tapițat cu piele 
ecologică. 

Pachet calculator + desktop + mouse 
+ tastatura  

buc 2 

Procesor cu frecvență de minim 3,3 GHz, minim 4 GB 
RAM, frecventa memorie minim 1600 MHz, diagonala 
display minim 15 inch, DVD -RW. Tastatura. 
Mouse.Monitor LED, diagonala minim 21.5", rezolutie 
optima minim 1920 x 1080 pixeli. 

Dulap buc 2 
Dulap realizat din lemn cu 5 polite, una fixa si 4 
variabile pe inaltime 

Administratie si contabilitate 

Birou buc 4 

Birou fabricat din melamina de 18 mm margini de 
protectie din banda PVC semirotunde prevazut cu 
panou culisant pentru tastatura si suport pentru unitatea 
centrala dulap cu usa dimensiune: 135x60x75 cm  

Scaun birou  buc 4 
Scaun din piele ecologica pe roti, cu spatar inalt si 
ondulat si brate din piele  

Pachet calculator + desktop + mouse 
+ tastatura  

buc 4 

Procesor cu frecvență de minim 3,3 GHz, minim 4 GB 
RAM, frecventa memorie minim 1600 MHz, diagonala 
display minim 15 inch, DVD -RW. Tastatura. 
Mouse.Monitor LED, diagonala minim 21.5", rezolutie 
optima minim 1920 x 1080 pixeli. 

Dulap dosare buc 2 
Dulap realizat din lemn cu 5 polite, una fixa si 4 
variabile pe inaltime 

 

 

II. INSTALAȚII  
 
 

II.1  Instalații termice (încălzire – răcire) 
 

SURSA DE ENERGIE TERMICĂ (CALDURĂ) 

Sursa de energie termică este centrala termică pe combustibil gaz metan amplasată 

în spaţiul destinat centralei termice de pe terasa imobilului. Centrala termică asigură 

producerea energiei termice necesară încălzirii spaţiilor în perioada rece a anului şi 

prepararea ape calde sanitare în imobil.  

În această ordine de idei s-au prevăzut 3 cazane murale, în condensaţie funcţionând 

cu gaz natural, fiecare având o putere termica utila de 150 kW, care se vor racorda la un vas 

de egalizare a presiunii. Fiecare cazan este echipat cu arzător cu modularea flăcării şi vor 

funcţiona cu aer insuflat din încăpere.  

Agentul termic preparat este apa calda 60°C/45°C. Fiecare cazan va fi echipat cu 

câte o supapă de siguranţă Dn 32, tarate la 3 bar. Toate echipamentele din centrala termica 

vor fi echipate corespunzător cu toate elementele de automatizare, comanda, control, 

protecţie şi semnalizare pentru funcţionare cu supraveghere nepermanentă. 

Funcţionarea cazanelor se va realiza în cascadă funcţie de necesarul de energie 

termică. Evacuarea gazelor arse de la fiecare cazan se va face pe terasa construcţiei printr-

un coş de fum propriu (din Pp izolat sus). 
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Admisia aerului necesar arderii se realizează prin intermediul unei grile de aer 

montate la partea superioară a peretelui exterioare cu secţiunea utilă de minim 10 dm2. 

Ventilarea spaţiului centralei termice implică şi realizarea la baza uşilor centralei a 

unor fante de aerisire. Este interzisă obturarea în orice fel a grilei şi fantelor de admisie a 

aerului de ardere. 

Pe returul fiecărui cazan se va monta câte o pompă de circulaţie a agentului termic 

60°C/55°C, care va asigura circulaţia agentului între cazane şi termoacumulator.  

Creşterea de volum a apei datorată dilatării cu temperatura va fi preluată de un vas 

de expansiune cu membrană elastică cu capacitatea de 800 litri şi conducta de siguranţă cu 

diametrul de Dn 25. Pe conducta de siguranţă a  vasului de expansiune se va monta o 

supapă de siguranţă Dn 25 tarată la 3 bar. 

Circuitul de încălzire tur retur al construcţiei se va racorda la agentul termic  în 

separatorul hidraulic.  Pe acest circuit se va monta o vană cu 3 căi cu actuator care va 

prepara apa caldă de încălzire la temperatura corespunzătoare temperaturii exterioare şi a 

inerţiei termice a clădirii.  

Informația de temperatură exterioară va fi furnizată de senzorul de temperatură 

exterior. 

- circuitul de încălzire pentru spaţiile de lucru este se realizează cu circuite de încălzire cu 

corpuri statice prevăzute cu robinete cu actuatoare. În fiecare incintă se va monta un 

cronotermostat de ambianţă care va da comanda de funcţionare actuatoarelor.  

Circuitul de încălzire va fi echipat cu o pompa de circulaţie electronică cu debit 

variabil, cu Δp=constant, robinete de închidere şi clapete de sens. Stabilirea căderi de 

presiune de lucru se va face astfel încât diferenţa de temperatură tur - retur să fie de aprox. 

15- 20°C. 

Un al doilea circuit de încălzire, independent va furniza agentul termic pentru 

încălzirea sălii de sport alimentând aerotermele de tavan din incintă funcţie de temperatura 

dorită în acest spaţiu. 

Apa caldă pentru consum menajer se va prepara în regim instantaneu într-un 

termoacumulator cu serpentină pentru panouri solare.  

Panourile solare (aprox 20 mp) se vor amplasa pe terasa clădirii cu orientarea sud – 

sud vest pe un schelet adecvat iar instalaţia va fi dotată cu pompă de circulaţie, vas de 

expansiune şi automatizare dedicată. 

Reglajul temperaturii apei calde de consum furnizate se face cu  ajutorul unui vane cu 

trei căi termostatice care amestecă apa rece cu apa caldă sanitară până  la temperatura 

dorita (aprox 45°C).  

Termoacumulatorul de 1500 l cu serpentină pentru panouri solare poate prepara cu 

ajutorul serpentinei din inox în regim instantaneu apa caldă de consum la un debit de 1500 

l/h. Ca sursă de vârf şi completare termoacumulatorul va primi agent termic din separatorul 

hidraulic printr-un circuit destinat, dotat cu pompă comandată de automatizarea centralei 

funcţie de indicaţia senzorului de temperatură de pe termoacumulator. 
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Panorile solare (aprox 20 mp) se vor amplasa pe terasa clădirii cu orientare sud pe 

un schelet adecvat iar instalaţia va fi dotată cu pompă de circulaţie, vas de expansiune şi 

automatizare dedicată. 

Reglajul temperaturii apei calde de consum furnizate se face cu  ajutorul unui vane cu 

trei căi termostatice care amestecă apa rece cu apa caldă sanitară până  la temperatura 

dorita (aprox 45°C).  

Creşterea de volum a apei cu glicol datorată dilatării cu temperatura va fi preluată de 

un vas de expansiune cu membrană elastică cu capacitatea de 10 litri şi conducta de 

sigurantă cu diametrul de Dn 25. 

 

AUTOMATIZAREA CENTRALEI TERMICE 

Centrala termica proiectata trebuie sa funcţioneze cu supraveghere nepermanentă, 

panoul de automatizare fiind complet echipat cu sistem de automatizare, comanda, control, 

protecţie şi semnalizare având toate accesoriile incluse. 

Sistem de automatizare a funcţionării echipamentelor din centrala termică, cu 

regulator electronic de temperatura, liber programabil, pentru următoarele funcţiuni 

principale: 

- funcţionarea centralei termice în regim nepermanent 

- pornirea şi oprirea cazanelor în cascadă şi a pompelor de circulaţie în funcţie de sarcina 

termica necesară; 

- reglaj cantitativ pe circuitul de încălzire prin pornirea/oprirea pompelor de circulaţie de pe 

fiecare circuit, în funcţie comanda integratorului, temperatura exterioara, temperatura agent 

termic; 

- programare orară a pompei de recirculare apa caldă pentru consum menajer; 

- semnalizare abatere de la presiunea normala de lucru instalaţie încălzire, instalaţie 

preparare apa caldă pentru consum menajer; 

- protecţie antiîngheţ instalaţie de încălzire; 

- comanda sistemului de semnalizare optică şi acustică în cazul abaterilor şi avariilor 

sistemului de încălzire; 

- comunicare cu regulatorul centralei de răcire  

Sistemul de automatizare aferent fiecărui cazan, cu regulator electronic de 

temperatura, liber programabil, pentru următoarele funcţiuni principale: 

- comanda arzător cu modulaţie în funcţie de sarcina termică; 

- comanda pompei de circulaţie a cazanului 

- deconectare pe timp de vară în funcţie de temperatura exterioară şi de necesarul de apă 

caldă sanitară; 

- monitorizare stare arzător avarie/funcţionare 

- prelucrarea datelor primite de la elementele de siguranţă ale cazanului 

- semnalizare abatere de la presiunea normala de lucru prin intermediul presostatelor; 

- comanda instalaţiei de semnalizare optică şi eventual acustică; 
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- protecţie la creşterea temperaturii peste valorile admise (limitator de temperatura de lucru, 

limitator de temperatura de siguranţă) 

Sistemele de automatizare, vor comunica cu sistemul de automatizare al centralei 

termice. 

 

INSTALAŢIA INTERIOARĂ DE ÎNCĂLZIRE - RĂCIRE  

Instalaţia interioară de încălzire cu corpuri statice va asigura fiecărui calorifer agentul 

termic funcţie de necesarul fiecărei incinte. Reţeaua de distribuţie va fi amplasata perimetral 

prin  tavanul fals al etajului 2 (respectiv al etajului 1) de unde va alimenta coloanele de 

încălzire. De la coloanele de încălzire mascate în rapitz se vor realiza legăturile la corpurile 

de încălzire mascate sau îngropate în zidărie. 

Caloriferele vor fi de cu elemente de fontă cu elemente niplate. Fiecare calorifer va fi 

dotat cu robinet de reglare tur prevăzut cu actuator (în spaţiile cu temperatură controlată).  

Pentru o reglare a sistemului de distribuţie a agentului termic se vor prevedea 

robinete de închidere şi reglare hidraulica pe coloane şi fiecare calorifer în parte pe 

conducta de retur (teuri de reglaj).  

Pentru răcirea spaţiilor destinate asigurării condiţiilor de lucru pentru personalul 

angajat al instituţiei s-a optat pe soluţia echipării acestora cu  instalaţii de răcire cu detentă 

directă cu funcţionare discontinuă, la dorinţa utilizatorilor.  

Răcirea incintelor secretariat şi birou director se va realiza cu ajutorul unei instalaţii 

multisplit cu 2 unităţi interioare de 2,5 kW de perete. Amplasarea unităţii exterioare se va 

realiza pe lateralul clădirii. Este fezabilă şi utilizarea a două unităţi de split. 

Răcirea incintelor cancelarie, administrativ  şi birou director adjunct se va realiza cu 

ajutorul unei instalaţii multisplit cu 2 unităţi interioare de 2,5 kW de perete  şi o unitate tip 

casetă de aproximativ 4 kW . Amplasarea unităţii exterioare se va realiza pe lateralul clădirii. 

Sala multifuncţională va fi dotată pentru răcire cu două unităţi de tip split de 7,5 kW 

răcire, cu unităţile interioare de tip casetă şi unităţile exterioare amplasate pe terasa de 

deasupra sălii multifuncţionale. 

Sala de sport va fi dotată pentru răcire cu 3 unităţi de tip split de 7,5 kW răcire, cu 

unităţile interioare de tip casetă şi unităţile exterioare amplasate pe peretele dinspre terasa 

clădirii. 

Reţeaua de răcire interioară va fi desfăşurată prin tavanul fals al încăperilor şi va 

alimenta unităţile interioare sau cele de tip casetă, după caz . Reţeaua se va izola cu izolaţie 

frigorifică. 

Fiecare unitate interioară va fi prevăzută cu telecomanda cu/fără fir care va transmite 

receiverului unităţii interioare comenzile date. 

Toate unităţile interioare de la care nu se poate face evacuarea naturală a 

condensului vor fi echipate cu pompa de condens. Racordarea conductelor de preluare a 

condensului la coloana de drenare condens se va realiza prin intermediul sifoanelor cu 

garda hidraulică. 



 

100 

 

Fiecare incintă controlată va fi dotată cu cronotermostat de ambianţă care comandă 

actuatoarele caloriferelor şi eventual a unităţilor de răcire interioare.  

Dimensiunile conductelor vor rezulta în urma calcului de dimensionare şi echilibrare 

hidraulica. Soluţia de distribuţie aleasa şi configuraţia geometrica a sistemului asigură 

autocompensarea dilatărilor. 

Conductele sistemului de distribuţie agent termic de încălzire din instalaţia de 

încălzire şi din interiorul centralei termice se executa din cupru realizată conform SR EN 

10297-1:2003 si SR EN 10297- 1:2003/C91:2005, îmbinarea conductelor între ele şi cu 

fitingurile se face prin lipire. 

Se admite şi realizarea instalaţiei de distribuţie încălzire din ţeavă de oţel zincată 

îmbinată prin sertizare.   

Conductele de distribuţie apa rece, apă caldă pentru consum menajer, recirculare 

apă caldă pentru consum menajer din centrala termică se execută din polipropilena random 

(PP-R) SDR 11 cu inserţie de fibră compozită, îmbinate între ele cu fitinguri dedicate prin 

polifuziune. 

Conductele instalaţiilor interioare de încălzire şi de răcire se montează pe porţiunile 

orizontale cu pantă, asigurând golirea şi dezaerisirea centralizată sau locala a instalaţiei, 

printr-un număr minim de dispozitive şi armături. Acestea trebuie sa respecte o panta 

minimă de 3‰ înspre punctele cele mai înalte, unde se vor monta ventile automate de 

aerisire atât pe conducta de tur cât si pe cea de retur. 

În punctele cele mai joase se vor monta robinete de golire. 

Preluarea apelor uzate din centralele termice rezultate în urma acţiunilor de golire a 

unor circuite sau de refulare a supapelor de siguranţă, se va realiza prin intermediul 

sifoanelor de pardoseală şi a reţelei de canalizare prevăzute în centrala termică. 

Toate străpungerile conductelor prin pereţii/planşeele rezistente la foc se vor 

etanşeiza cu mortar/chit rezistent la foc conform gradului de rezistenta la foc al structurii. 

Conductele de distribuţie agent termic de încălzire, de răcire montate în interiorul 

centralei termice vor fi izolate termic cu tuburi/placi termoizolante flexibile din cauciuc sintetic 

cu grosimea de 19 mm, conductivitate termică 0.039W/mK eventual protecţie la exterior cu o 

manta din tablă de oţel zincat. 

Conductele de distribuţie agent termic de răcire montate in exterior vor fi izolate 

termic cu tuburi/placi termoizolante flexibile din cauciuc sintetic cu grosimea de 50 mm, 

conductivitate termica 0.039W/mK + protecţie la exterior cu o manta din tablă de oţel zincat. 

Conductele de distribuţie apa rece (instalaţii sanitare) din centrala termică vor fi 

izolate termic cu tuburi/placi termoizolante flexibile din cauciuc sintetic cu grosimea de 9 

mm, conductivitate termica 0.039W/mK eventual protecţie la exterior cu o manta din tablă de 

oţel zincat. 

Conductele de distribuţie apă caldă şi recirculată (instalaţii sanitare) din centrala 

termică vor fi izolate termic cu tuburi/placi termoizolante flexibile din cauciuc sintetic cu 
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grosimea de 13 mm, conductivitate termica 0.039W/mK eventual protecţie la exterior cu o 

manta din tablă de oţel zincat. 

Acumulatoarele si distribuitoarele colectoarele vor fi izolate termic cu tuburi/placi 

termoizolante flexibile din cauciuc sintetic cu grosimea de 50 mm, conductivitate termica 

0.039W/mK caşerate cu folie de aluminiu sau protecţie la exterior cu o manta din tablă de 

oţel zincat. 

Toţi suporţii de susţinere şi platformele de susţinere vor fi zincate sau se vor vopsi 

anticoroziv cu vopsea în 2-3 straturi. Suporţii de cablu recomandaţi pentru pozarea reţelelor 

de distribuţie şi colierele metalice vor fi zincate. Colierele metalice se vor prinde de conducta 

peste izolaţia acesteia. 

Sistemul de prindere conductă, zincat va fi alcătuit din: cleme fixare, tije filetate, profil 

metalic sprijinire conducta, colier metalic cu cauciuc. 

 

APARATURA DE CONTROL 

În conformitate cu prevederile Normativului pentru proiectarea şi executarea 

instalaţiilor de încălzire centrala indicativ I13-02, instalaţia va fi prevăzută cu următoarele 

aparate de măsura şi control: 

- termometre pe conductele de ieşire din cazane/chillere, pe intrările şi ieşirile din butelia de 

egalizare a presiunii, pe intrările şi ieşirile din rezervoarele de acumulare apă răcită, pe 

conductele de distribuţie ale agentului termic de încălzire şi de răcire, la intrarea şi ieşirea în 

robinetele de amestec cu 3 căi, pe conductele de intrare şi de ieşire din schimbătoarele de 

căldură, pe distribuitoarele colectoarele din centrala termică şi centrala de răcire; 

- manometre pe aspiraţia şi refularea pompelor de circulaţie, pe intrările şi ieşirile din filtrele 

tip Y si filtrele de curăţare, pe buteliile de egalizare a presiunilor, pe rezervoarele de 

acumulare apă caldă, pe conductele de intrare şi de ieşire din schimbătoarele de căldură, pe 

distribuitoarele colectoarele din centrala termică şi în aval şi amonte de electrovanele de 

umplere; 

- presostate diferenţiale pentru semnalizare abatere funcţionare de la presiunea de lucru a 

instalaţiilor pe circuitul de încălzire, circuitul de răcire, circuitul de preparare apă caldă pentru 

consum menajer; 

- semnalizare optica şi acustică a avariilor circuitului de încălzire, circuitul de preparare apă 

caldă pentru consum menajer, circuit recuperare căldură de la chiler; 

- ventile automate de aerisire montate în toate punctele cele mai înalte ale instalaţiei de 

încălzire atât pe tur, cât şi pe retur, pe buteliile de egalizare a presiunilor, pe rezervorul de 

acumulare apa răcită; 

- robinete de golire în toate punctele cele mai joase ale instalaţiei de încălzire, pe buteliile de 

egalizare a presiunilor, pe rezervoarele de acumulare apă caldă, pe cazane, pe chiller, pe 

distribuitoarele colectoarele din centrala termică; 

- clapete de sens pe refularea fiecărei pompe, pe conductele de alimentare cu apă de 

completare; 
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- supape de siguranţă pe cazane, pe toate conductele de legătură aferente vaselor de 

expansiune închise;  

Echipamentele din clădirea centralei termice existente, care s-a propus spre 

demolare se vor amplasa si se vor racorda la rețelele existente ale liceului, într-o 

încăpere  din subsolul acestuia. Această modificare va face obiectul unui alt studiu. 
 

Lista specificații tehnice echipamente – instalatii termice (linia 4.3 deviz) 
Nr. 

Crt.  Denumire u.m. Cant. Specificatii tehnice 

1 

Cazan mural în 

condensaţie complet 

echipat,  senzor de 

exterior, cu functionare pe 

gaz metan cu 

automatizare (150kW) 

buc 3 

Cazan mural în condensaţie complet echipat,  senzor de 

exterior, cu functionare pe gaz metan cu automatizare 

pentru, comanda a 1 vană cu 3 căi, comanda pompei de 

cazan, de încălzire, de pompei de recirculare apă caldă 

sanitară. Informaţiile necesare realizării comenzilor vor fi 

furnizate de senzorul de temperatură extern, şi a senzorul 

temperaturii apei calde din acumulatorul termic 

Parametri tehnici şi functionali pentru 1 cazan: 

Puterea utila: 20-150  kW (70/50 °C) 

Randamentul cazanului: min 108% 

Presiune de lucru min/max: 1/3 bar 

Temperatura maxima de lucru: 90ºC 

Alimentare electrica: 230V/ 50Hz 

Fluid de lucru : apa caldă 

Temperatura fluidului la iesire: 70º C 

Temperetura fluidului la intrare: 50º C 

Dimensiuni totale ale cazanului: 

lungime totala: 600 mm 

latime totala  : aprox 450 mm 

inaltime: aprox 900 mm 

greutate [kg]: 100 

Racorduri cazan: tur şi retur cazan: PN6 aprox. DN32 

Tub evacuare gaze arse aprox: aprox Ф 100 mm 

2 

Termoacumulator de apă 

caldă 1500 l, cu 

serpentină din inox 8,5 

mp, cu serpentină pentru 

panouri solare, vertical şi 

serpentină pentru 

producerea apei calde 

sanitare din inox. 8,5 mp 

buc 1 

Termoacumulator de apă caldă 1500 l cu serpentină (dublă) 

pentru panourile solare şi serpentină din inox pentru apă 

caldă sanitară  

Izolatie termica cu grosimea de 50-100 mm 

Diametru[mm]: aprox 1000; Inaltime[mm]: aprox. 2400  

Greutate[kg]: aprox 350;  Racorduri: 4 racorduri min Dn 

50/65 ; Puterea serpentinei solare: 50 kW 

Suprafaţa serpentinei solare: 3,0 mp 

Suprafaţa serpentinei din inox: 8,5 mp 

Debitul continuu de apă caldă sanitară 45°C: 1600 l/h 

pentru protectia completa impotriva coroziunii, unul sau mai 

multi anozi de magneziu sunt fixati in interiorul boilerului; 

se utilizeaza pentru surse de caldură cu functionalitate 

discontinuă, pompe de caldura, instalatii solare; 

termoacumulatoare cu aport la incalzire, folosite pentru 

acumulare si producere agent termic; stocare de apa calda 

menajeră;izolatia acestor termoacumulatoare cu aport la 

încalzire este din poliuretan flexibil de 100 mm. 

protectie impotriva coroziunii; 

tip montare termoacumulator solar: pe pardoseala; 
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temperatura maxima de lucru pentru termoacumulator si 

pentru boiler: 90°; 

presiune maxima de lucru pentru termoacumulator: 3 bar;  

pentru boiler: 6 bar; 

3 

Vas de expansiune  

V=800 l, N 800/6 vertical, 

Pn=6 bar, Pi= 2,5 bar 

buc 1 

Parametri tehnici si functionali 

Tip vas: inchis cu peră de zot 

Capacitate vas: 600 litri 

Presiunea maxima admisibila de lucru: 10 bar 

Presiunea de incarcare cu azot: 1,5 bar 

Temperatura maxima de lucru: 100 °C 

- Diametru: aprox. 750 mm 

- Inaltime: aprox. 1750 mm 

- Masa: aprox. 150 kg 

4 

Pompă de circulaţie 

cazan Dn 40,  7 m3/h, 7 

mca, Pn 6, 240V, 175 W, 

cu flanşe Dn 40  Pn 6 

Variantă: Pompa furnizată 

cu cazanele 

buc 3 

Pompă de circulaţie electronică cu debit variabil cu modul Dp 

= constant 

Parametri tehnici şi funcţionali: 

Debit de pompare: 7 mc/h 

Inaltime de pompare: 7 m.c.a. 

Aspiratie/Refulare: Dn- 32/40 

Grad de protectie: IP44 

Putere electrica: 0,175 kW 

Intensitate electrica: 0.25 A 

Alimentare electrica(V/Hz): 1x240/50 

Turatie nominala: max 2700 r/min 

Masa: aprox. 4,5 Kg 

5 

Pompă de circulaţie 

încălzire clădire cu 

variator electronic de 

turaţie cu modul Δp=ct., 

15 m3/h, 10 mca, 240V, 

1,25 kW, flanşe 

buc 2 

Pompă de circulaţie electronică „in line” cu modul de 

menţinere a diferenţei de presiune constante 

Parametri tehnici şi funcţionali: 

Debit de pompare: 15 mc/h 

Inaltime de pompare: 10 m.c.a. 

Aspiratie/Refulare: Dn 40 /Pn 10 

Grad de protectie: IP55 

Putere electrica: 1,25 kW 

Intensitate electrica: 3,5 A 

Alimentare electrica(V/Hz): 1x240/50 

Turatie nominala: max 4600 r/min 

Masa: aprox 26 Kg 

6 

Pompă de circulaţie 

încălzire sală sport cu 

variator electronic de 

turaţie cu modul Δp=ct., 

2,5 m3/h, 10 mca, 240V, 

1,25 kW, flanşe 

buc 1 

Pompă de circulaţie electronică „in line” cu modul de 

menţinere a diferenţei de presiune constante 

Parametri tehnici şi funcţionali: 

Debit de pompare: 2,5 mc/h 

Inaltime de pompare: 10 m.c.a. 

Aspiratie/Refulare: Dn 25 /Pn 10 

Grad de protectie: IP55 

Putere electrica: 0,125 kW 

Intensitate electrica: 3,5 A 

Alimentare electrica(V/Hz): 1x240/50 

Turatie nominala: max 4600 r/min 

Masa: aprox 6 Kg 

7 

Pompă de circulaţie 

preparare ACC Dn 25,  

3,5 m3/h, 5 mca Pn 6, 

230V, 100 W, cu racorduri 

buc 1 

Pompă de circulaţie electronică „in line”  

Parametri tehnici şi funcţionali: 

Debit de pompare: 3,5 mc/h 

Inaltime de pompare: 5 m.c.a. 
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olandeze  R 2” Pn 6 Aspiratie/Refulare: Dn 25 /Pn 10 

Grad de protectie: IP55 

Putere electrica: 0,1 kW 

Intensitate electrica: 3,5 A 

Alimentare electrica(V/Hz): 1x240/50 

Turatie nominala: max 4600 r/min 

Masa: aprox 6 Kg 

8 

Pompă  de recirculare 

apă caldă de consum 1 

mc/h - 4 mca, comandat 

de senzorul de 

temperatură retur 0,15 

kW, 240 V, Dn 20 cu 

olandeze Pn 10 

buc 1 

Pompă de circulaţie electronică „in line” cu rotor din bronz şi 

senzor de temperatură 

Parametri tehnici şi funcţionali: 

Debit de pompare: 1 mc/h 

Inaltime de pompare: 4 m.c.a. 

Aspiratie/Refulare: G1”/Pn 10 

Grad de protectie: IP55 

Putere electrica: 0,15 kW 

Intensitate electrica: 0,6 A 

Alimentare electrica(V/Hz): 1x240/50 

Turatie nominala: max 4600 r/min 

Masa: aprox 3,5 Kg 

9 

Vană de amestec cu trei 

căi încălzire cu actuator 

Debitul maxim: 16 mc/h 

Diametru nominal: Dn 40 

cu olandeze Pn 10. 

Coeficientul de debit: 

kvs= 16 mc/h  

Căderea de presiune la 

debitul nominal Δp = 9 

kPa 

buc 1 

Vană de amestec cu trei căi încălzire, Dn 40  

Parametri tehnici si functionali: 

Debitul maxim: 16,0 mc/h 

Diametru nominal: Dn 40 cu flanşe Pn 10. 

Coeficientul de debit: kvs= 16 mc/h  

Căderea de peresiune la debitul nominal Δp = 9 kPa 

Tensiunea de alimentare (V/Hz): 230/50 

Puterea electrică a actuatorului: 5 W 

Timpul de comutare: 135 s 

10 

Coş 100 mm x 4 

 m, din inox 

(polipropilenă), izolat cu 5 

cm vată minerală plus 

deflector L= 3 m 

buc 3 

Coş 100 mm x 4 

 m, din inox (polipropilenă), izolat cu 5 cm vată minerală plus 

deflector L= 3 m 

11 

Sistem integrat panouri 

solare plane (aproximativ 

20 mp) cu pompă de 

circulaţie, alimentator, vas 

de expansiune, antigel, 

automatizare 

buc 1 

Sistem de panouri solare plane în suprafaţă de 20 mp utili 

(10 panouri 2,3 mp, variante) inclusiv sistemul de pompare şi 

automatizare 

Paramentri funcţionali: 

- Randament optic: 83,8%    

- Capacitate termică : 25,5 kJ/mp*K     

- Volum agent termic (soluţie etilenglicol 35%): 0,5 l /panou    

- Temperatura maxima in stare de repaus 300 °C    - 

Racordare  Ø  22   mm 

- Greutate 51 kg/panou 

Instalaţia cuprinde: 

- Panourile solare (aprox 10 buc) 

- Sistemul de pompare 

- Vas de expansiue inchis cu membrana pentru etilenglicol 

(solar) Capacitate vas: aprox 25 litri 

- Reţeaua termică (aprox 50 m) 

- Sistemul de automatizare inclusiv sondele de temperatură 

boiler şi panouri solare; 

- Robinet de aerisire solar 
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- Etilenglicol apox 250 l 

Presiunea maxima (test) admisibila: 10 bar 

Presiunea se regim: 4 bar  

12 

Alimentator automat 

pentru aport de apă în 

instalaţia de încălzire Dn 

15 cu manometru 

buc 1 
Alimentator automat pentru aport de apă în instalaţia de 

încălzire Dn 15 cu manometru 

13 

Sistem de climatizare 

multisplit reversibil: 

Componenţă: 

-1 unitate externă cu 

montaj pe perete 

Putere de răcire 4,5 kW 

16000 BTU 

Tensiunea de alimentare: 

1x240 V; 50Hz 

- 2 unităţi interioare de 

climatizare, montaj pe 

perete, putere de răcire 

2,5 kW 9000 BTU 

buc 1 

Denumire echipament :  Sitem de climatizare multisplit  cu 

inverter 

Componenţă: 

-1 unitate externă cu montaj pe perete răcire cu aer 

- 2 unităţi interioare de climatizare, montaj pe perete: 

Parametri tehnici şi functionali: 

Putere de răcire 2,25 kW 

Putere de încalzire 2,5 kW 

Tensiunea de alimentare: 1 ~ 230V; 50Hz 

Alti parametrii: 

Debit de aer mediu Q=2x 250 mc/h 

Nivel de zgomot  aprox 36 dB(A) 

Racord conducta de lichid: 6.35 mm 

Racord conducta de gaz: 12.7 mm 

Dimensiuni (Lx a x H) [mm]:798x195x299 

Masa neta:  10  kg  

telecomandă 

Agent frigorific: R410A+ 

14 

Sistem de climatizare 

multisplit reversibil: 

Componenţă: 

-1 unitate externă cu 

montaj pe perete, putere 

de răcire 8,0 kW - 28000 

BTU 

- 2 unităţi interioare de 

climatizare, montaj pe 

perete, putere de răcire 

2,5 kW 9000 BTU 

- 1 unitate interioară de 

climatizare, tip casetă, 

putere de răcire 4,5 kW 

15000 BTU 

buc 1 

Denumire echipament :  Sitem de climatizare multisplitsplit  

cu inverter 

Componenţă: 

-1 unitate externă cu montaj pe perete şi răcire cu aer 

- 2 unităţi interioare de climatizare, montaj pe perete: 

Parametri tehnici şi functionali: 

Putere de răcire 2,25 kW 

Putere de încalzire 2,5 kW 

Tensiunea de alimentare: 1 ~ 230V; 50Hz 

Alti parametrii: 

Debit de aer mediu Q=4x 250 mc/h 

Nivel de zgomot  aprox 36 dB(A) 

Racord conducta de lichid: 6.35 mm 

Racord conducta de gaz: 12.7 mm 

Dimensiuni (Lx a x H) [mm]:798x195x299 

Masa neta:  10  kg  

Telecomandă 

- 1 unitate interioară de climatizare, tip casetă: 

Parametri tehnici şi functionali: 

Putere de răcire 4,5 kW 15000 BTU 

Alţi parametri: 

Debit de aer mediu Q= 480 mc/h 

Nivel de zgomot  aprox 36 dB(A) 

Racord conducta de lichid: 6.35 mm 

Racord conducta de gaz: 12.7 mm 

Dimensiuni (Lx a x H)  

[mm]:798x195x299 

Masa neta:  15  kg  
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telecomandă 

Agent frigorific: R410A+ 

Telecomandă 

15 

Sistem de climatizare tip 

split: 

Componenţă: 

-1 unitate externă cu 

montaj pe perete 

Putere de răcire 7,3 kW 

30000 BTU 

Tensiunea de alimentare: 

1x240 V; 50Hz 

- 1 unitate interioară de 

climatizare, tip casetă, 

putere de răcire 7,3 kW 

30000 BTU 

buc 5 

Denumire echipament :  Sitem de climatizare tip split cu 

inverter 

Componenţă: 

-1 unitate externă cu montaj pe perete şi răcire cu aer 

- 1 unitate interioară de climatizare, tip casetă: 

Parametri tehnici şi functionali: 

Putere de răcire 7,3 kW 30000 BTU 

Alţi parametri: 

Debit de aer mediu Q= 750 mc/h 

Nivel de zgomot  aprox 40 dB(A) 

Racord conducta de lichid: 6.35 mm 

Racord conducta de gaz: 12.7 mm 

Dimensiuni (Lx a x H)  

[mm]:798x195x299 

Masa neta:  25  kg  

telecomandă 

Agent frigorific: R410A+ 

Telecomandă 

16 
Aerotermă de tavan 15 

kW încălzire cu difuzor 
buc 3 

Aerotermă de tavan cu deflector complet automatizată: 

- Montaj în interior  pe tavan; 

- Carcasă din oţel (polipropilenă expandată) ; 

- Dimensionat în treapta medie 

- Putere de încăzire: min 15 kW (70/60ºC/15°C) 

- Putere electrica: 500 W 

- Curent absorbit: 0,5A 

- Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz 

- Debit de aer vehiculat: 1750/1300 mc/h 

- Disponibil de presiune: 45 Pa 

- Dimensiuni unitate (h x L x l) [mm]: 260x750x600 

- Masa unitate: 18 kg 

- Putere sonora: 49/43 dB(A) 

montaj H= 6,5 m,  

- diametru acoperire 15 m 

-  900/700 rot/min, 

 
 

II.2  Instalații sanitare 

 

INSTALAŢIA SANITARĂ DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI EVACUAREA APELOR UZATE  

Se propune:  

- realizarea unui branşament cu apă rece (Dn 80 – PEHD 90) a clădirii, contorizat; 

- din căminul de apometru până la căminul de vane adiacent clădirii reţeaua de alimentare 

cu apă va fi de aceeaşi dimensiune Dn 80 – PEHD 90; 

- din căminul de vane clădirea va fi alimentată cu o reţea PEHD 50 pentru consumul 

menajer şi o reţea Dn 65 (PEHD 75 îngropat  - Ol 21/2” aerian) pentru instalaţia de stingere 

a incendiilor cu hidranţi interiori; 
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 - realizarea unui racord de canalizare menajeră Dn 150  - KGM 160 racordată la reţeaua de 

canalizare menajeră de pe strada viilor  în căminul de vizitare stradal existent. La limita de 

proprietate se va realiza un cămin de vizitare de limită de proprietate; 

- realizarea unui racord de canalizare pluvială Dn 200  - KGM 200 racordată la reţeaua de 

canalizare menajeră de pe strada Drumul Sibiului în căminul de vizitare stradal. La limita de 

proprietate se va realiza un cămin de vizitare de limită de proprietate; 

- apele uzate menajere vor fi evacuate prin reţeaua de canalizare menajeră  spre căminul de 

limită de proprietate menajer; 

- apele pluviale vor fi colectate separat de pe terasa construcţiei şi de pe platformele 

exterioare şi vor fi evacuate prin reţeaua de canalizare pluvială  spre căminul de limită de 

proprietate pluvial; 

Reţelele de canalizare menajeră şi pluviale se vor realiza din tuburi de PVC – M (KGM) 

îmbinate cu  mufe cu garnitură. 

 

INSTALAŢIA SANITARĂ INTERIOARĂ 

După intrarea în clădire reţeaua de alimentare cu apă va alimenta centrala termică. 

După filtrare şi stabilizarea presiunii reţeaua de apă rece alimentează cu apă rece 

coloanele sanitare, şi termoacumulatorul care are rolul şi de preparare a apei calde sanitare. 

Ea se va realiza din polietilenă PPR cu inserţie de fibră compozită şi se va izola împotriva 

apariţiei condensului cu tub izolant cu grosimea peretelui de 12 mm. 

Reţeaua de distribuție a apei calde de consum şi cea de recirculare a apei calde de 

consum vor urma acelaşi traseu cu acea de apă rece şi va alimenta coloanele sanitare prin 

tavanul fals de la parter.  

Reţeaua de distribuţie se va realiza, pe traseul indicat în desen din ţeavă de polietilenă 

reticulară PPR cu inserţie de fibră compozită – apă rece şi caldă de consum (variantă cupru) 

izolate împotriva condensului şi a pierderilor termice. Pentru reţeaua de recirculare pe lângă 

polietilenă reticulară PPR cu inserţie de fibră compozită se poate executa  şi pexal  izolată 

împotriva pierderilor termice.   

Reţeaua de distribuţie la obiectele sanitare se poate realiza şi într-o soluţie clasică sau 

printr-o soluţie modernă (la duşuri) prin montarea unui distribuitor dotat cu robinete de reglaj, 

poziţionate în ghenă cu capac de vizitare (variantă într-un tablou de metal sau plastic) care 

va asigura distribuţia apei reci şi calde la fiecare obiect, fără montajul robinetelor de reglare 

locali, prin intermediul unor reţele îngropate din Pexal în tub riflat (pentru evitarea crăpări 

tencuielii). 

Reţelele de canalizare menajeră se vor realiza din tuburi de PVC (Pp) îmbinate cu  

mufe cu garnitură. 

Panta minimă a conductelor de apă va fi de min. 1%. iar pentru cele de canalizare cu 

cea normală.  

Conductele de apă caldă menajeră se vor izola cu izolaţii de cauciuc celular cu 

grosimea de 8-10 mm , iar cele de apă rece cu  cauciuc celular cu grosimea de 5-10 mm. 
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Izolarea conductelor se va face numai după ce în prealabil instalaţia a fost supusă 

probelor de etanşare sub presiune şi a corespuns acestora. 

Este imperios necesară realizarea aerisirii coloanelor proiectate pentru a nu apărea 

ruperi ale sifoanelor lichide. 

 
INSTALAŢIA INTERIOARĂ DE LIMITARE ŞI STINGERE A INCENDIILOR 

Conform P118/2-2013 (4.1, litera c) reţeaua interioară de limitare şi stingere a 

incendiilor cu hidranţi interiori este obligatorie pentru clădiri de învăţământ cu mai mult de 

200 utilizatori. 

Conform anexei 3, P118/2-2013 pentru un volum de peste 5000 mc este necesar 

funcţionarea simultană a două jeturi de 2,1 l/s.  

În acest sens se propune realizarea unui instalaţie de stingere a incendiilor cu hidranţi 

interiori cu patru coloane a câte 2 hidranţi în zonele de acces din clădire. Reţeaua de 

alimentare cu apă a hidranţilor se va realiza din oţel zincat 21/2” prin tavanul fals de la 

parter.  

Pentru stingerea din exterior există pe strada Viilor există în apropiere 2 hidranţi 

exteriori subterani care trebuie să asigure 15 l/s apă pentru stingerea unui eventual 

incendiu.  
 

Lista specificații tehnice echipamente – instalatii sanitare (linia 4.3 deviz) 

Instalatii sanitare 

Nr. Crt.  Denumire u.m. Cant. Specificatii tehnice 

1 

CONTOR de apă rece 
MULTIJET Diametru 
nominal DN 40, Clasă C 
Debit nominal  3 [m3/h] 
Debit maxim 20 [m3/h] 

buc 1 

Contor de apă cu cadran umed multijet : 
Diametrul nominal: Dn 40  
Debit maxim contor apa:  20 m3 /h 
Debit maxim nominal apa: 3  m3 /h 
Lungime: 250 mm 
Temperatura maxima apa apometru: 30 gr C 
Clasa metrologica: C-H 
Presiune nominala [bar]: 10 bari 
Greutate reala [kg]: 3,5 

2 
Regulator de presiune 
(reductor) 0-6 bar, Dn 32 cu 
manometru  

buc 1 

Regulator de presiune, Dn 32  cu manometru 
Debitul maxim: 6 mc/h 
Diametru nominal: Dn 32 cu rtacord R 11/4” Pn 10. 
Coeficientul de debit: kvs= 6 mc/h  
Căderea de peresiune la debitul nominal Δp = 9 kPa 
Domeniu de reglaj al presiunii: 0- 6 bar 

 
II.3 Instalații de ventilație 

Instalaţia de ventilare a clădirii are rolul: 

-  asigurarea aerului proaspăt în spaţiile funcţionale; 

- evacuarea nocivităţilor unde concentraţiile lor depăşesc concentraţiile 

admise; 

Pentru satisfacerii acestor exigenţe clădirea va fi dotată cu: 

- instalaţii de ventilaţie locale; 

- instalaţii de ventilaţie de exhaustare locale în grupurile sanitare; 
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INSTALAŢIA DE VENTILAŢIE LOCALĂ 

Instalaţia de ventilaţie locală are drept scop ventilarea spaţiilor funcţionale respectiv 

sala multifuncţională şi sala de sport, eliminarea aerului viciat din spaţii şi introducerea de 

aer proaspăt la o temperatură apropiată de temperatura interioară. 

Pentru ventilarea sălii multifuncţionale soluţia tehnică fezabilă şi aleasă pentru 

amplasament este una flexibilă şi economică.  Ea constă în instalarea a două centrale de 

ventilaţie montate în tavanul fals de 1200 mc/h  cu recuperarea căldurii (80%) şi baterie de 

încălzire compensatorie. 

Obiectivul este atins, conform normativelor în vigoare ce se prevăd pentru destinaţii 

de acest tip -1, 1,5 2 schimburi pe oră aer proaspăt pentru filtrat încălzit sau răcit.  

Pentru ventilarea sălii de sport soluţia tehnică fezabilă şi aleasă pentru amplasament 

este una flexibilă şi economică.  Ea constă în instalarea a două centrale de ventilaţie 

montate în tavanul fals de 2000 mc/h  cu recuperarea căldurii (80%) şi baterie de încălzire 

compensatorie. 

Pentru amortizarea zgomotului produs de ventilatoare centrala de ventilaţie şi reţeaua 

de ventilaţie se vor monta pe tavan pe suporţi absorbanţi (din cauciuc), conductele aeriene 

se vor prinde elastic (suporţi antifonici) iar legăturile dintre echipamente se vor realiza 

elastic. 

De asemenea pentru evitarea propagării zgomotului în incintele ventilate se va monta 

amortizoare de zgomot de conductă. 

Tubulatura de ventilaţie se va realiza din tablă de oţel zincată tip spirox (var, tb 

aluminiu izolat). Tubulatura de admisie aer proaspăt  şi centrala de ventilaţie se vor izola cu 

saltele de vată minerală caşerată cu aluminiu. 

Alimentarea bateriei de încălzire a centralelor cu agent termic se va realiza prin 

intermediul unei vane cu trei căi comandate în timp real de instalaţia de automatizare a 

centralei de ventilaţie în funcţie de parametrul temperatură a aerului evacuat. În cazul 

achiziţionării unei centrale cu pompă de căldură aducerea în parametri se va realiza cu 

ajutorul acesteia. 

Reţele de ventilaţie se vor executa din tablă de oţel zincată tip spirox sau Alpal cu 

grosimea de 20 mm. Legăturile la anemostate se vor realiza cu tub flexibil special, izolat. 

În ceea ce priveşte ramificaţiile prevăzute se insistă asupra utilizării ramificaţiilor prefabricate 

la 90° şi coturi la, 45°, 90°.  

La trecerea conductelor prin pereţi antifoc sau rezistente la foc, se vor lua măsuri 

corespunzătoare de etanşare a golurilor din jurul acestora cu alcătuiri rezistente la foc, 

potrivit prevederilor normativului P 118/99, cu materiale C0 (CA1) cu rezistenţă la foc 

echivalentă cu cea a elementului străpuns. 

 
INSTALAŢIA DE VENTILAŢIE A GRUPURILOR SANITARE 

Instalaţia de ventilaţie are drept scop eliminarea aerului viciat din spaţii iar aerul 

proaspăt este de compensaţie iar locul celui extras în mod natural din spaţiile învecinate. 
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Pentru aceasta uşile incintelor ventilate în depresiune vor fi dotate cu grile de transfer sau se 

va asigura un interstiţiu de aprox. 2 mm între uşă şi pardoseală (prag). 

Pentru ventilarea grupurilor sanitare de la demisol, parter, etaje soluţia adoptată este 

cu eliminarea aerului viciat printr-o instalaţie de ventilare proiectată în acest scop cu ajutorul 

unui ventilator de tubulatură.  

În acest scop se vor realiza 7 instalaţii de ventilare de exhaustare care aspiră în mod 

continuu aerul din grupurile sanitare, băi şi vestiare.  

Instalaţia e compusă dintr-un ventilator cu regulator de turaţie, un atenuator de zgomot şi 

reţeaua de ventilaţie. În băi se vor monta valve disc de aspiraţie  cu reglarea debitului de 

aer. 

Reţele de ventilaţie se vor executa din tuburi de Pp, tablă zincată sau Alpal cu 

grosimea de 20 mm. Legăturile la valvele disc se vor realiza cu tub flexibil special, izolat. 

În ceea ce priveşte ramificaţiile prevăzute se insistă asupra utilizării ramificaţiilor prefabricate 

la 90° şi coturi la, 45°, 90°. 

  

Lista specificații tehnice echipamente – instalatii de ventilație (linia 4.3 deviz) 

Instalatii de ventilatie 

Nr. Crt.  Denumire u.m. Cant. Specificatii tehnice 

1 

Centrală de ventilaţie cu 
recuperare de căldură cu 
schimbător de căldură în 
plăci (refulare + aspiraţie) 
numai pentru aer 
proaspăt cu montaj în 
tavanul fals 
- debit de aer vehiculat: 
1200 mc/h 
- Δp extern: 150 Pa 
- eficienţa recuperării 
minim 80%  

buc 1 

Centrală de ventilaţie cu recuperator de căldură static în plăci  în 
construcţie normală complet automatizată: 
- Montaj în interior  la tavan; 
- Complet carcasată; 
- Accesorizată pentru transport şi montaj  
- Construcţie orizontală 
- Mod de circulaţie aer: orizontal; 
- Interfaţă automatizare  pentru comunicare cu BMS 
1.2 Dimensiuni estimative: 
UNITATE RECIRULARE 
- Lungime: aproximativ 1480 mm 
- Lăţime:   max 1470 mm 
-  înălţime: maxim 450 mm 
- Greutate: maxim 200 kg 
1.3 Temperaturi de calcul: 
- Temperatura exterioară iarna: -25 grd.C 
- Temperatura exterioară vara: 35 grd.C;  
- Umiditatea relativă exterioară iarna: 90% 
- Umiditatea relativă exterioară vara: 45% 
- Temperatura de refulare iarna: 20-26 grd.C  
- Temperatura interioară vara: 20-26 grd.C 
 
1.4 Date tehnice: 
Debit de aer: 1000 mc/h 
Pe circuitul de aer proaspăt centrala este compusă din: 
Ø clapetă motorizată pe aspirație; 
Ø filtru de aer G4; 
Ø recuperator de căldură în plăci cu eficenţă mare min 80%; 
Ø electroventilator cu trepte de turaţie;  
ü debit de aer vehiculat: 1200 mc/h 
ü Δp extern: 150 Pa 
ü Putere electrică: aprox  0,75 kW 
ü Alimentare electrică: 240/50Hz 
Ø baterie de încălzire inclusiv vana cu 3 căi cu actuator necesară 
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reglajului; 
ü temperatura aerului la intrare: aprox 12 °C 
ü temperatura aerului la ieşire: 20-26° C 
ü temperatura apei calde la intrare: 70°C 
ü temperatura apei calde la ieşire: 55°C 
ü puterea de încălzire: aprox 4 kW 
Pe circuitul de aer viciat centrala este compusă din: 
Ø filtru de aer G4;  
Ø recuperator de căldură în plăci cu eficenţă mare min. 80%; 
Ø electroventilator cu trepte de turaţie;  
ü debit de aer vehiculat: 1000 mc/h 
ü Δp extern: 150 Pa 
ü Putere electrică: aprox  0,7 kW 
ü Alimentare electrică: 240/50Hz 
Ø clapetă motorizată; 

2 

Centrală de ventilaţie cu 
recuperare de căldură cu 
schimbător de căldură în 
plăci (refulare + aspiraţie) 
numai pentru aer 
proaspăt cu montaj în 
tavanul fals 
- debit de aer vehiculat: 
2000 mc/h 
- Δp extern: 150 Pa 
- eficienţa recuperării 
minim 80%  

buc 1 

Centrală de ventilaţie cu recuperator de căldură static în plăci în 
construcţie normală complet automatizată: 
- Montaj în interior  la tavan; 
- Complet carcasată; 
- Accesorizată pentru transport şi montaj  
- Construcţie orizontală 
- Mod de circulaţie aer: orizontal; 
- Interfaţă automatizare  pentru comunicare cu BMS 
1.3 Dimensiuni estimative: 
UNITATE RECIRULARE 
- Lungime: aproximativ 1450 mm 
- Lăţime:   max 1900 mm 
-  înălţime: maxim 450 mm 
- Greutate: maxim 300 kg 
1.2 Temperaturi de calcul: 
- Temperatura exterioară iarna: -25 grd.C 
- Temperatura exterioară vara: 35 grd.C;  
- Umiditatea relativă exterioară iarna: 90% 
- Umiditatea relativă exterioară vara: 45% 
- Temperatura de refulare iarna: 20-26 grd.C  
- Temperatura interioară vara: 20-26 grd.C 
 
1.3 Date tehnice: 
Debit de aer: 2000 mc/h 
Pe circuitul de aer proaspăt centrala este compusă din: 
Ø clapetă motorizată pe aspirație; 
Ø filtru de aer G4; 
Ø recuperator de căldură în plăci cu eficenţă mare min 80%; 
Ø electroventilator cu trepte de turaţie;  
ü debit de aer vehiculat: 2000 mc/h 
ü Δp extern: 150 Pa 
ü Putere electrică: aprox  0,75 kW 
ü Alimentare electrică: 240/50Hz 
Ø baterie de încălzire inclusiv vana cu 3 căi cu actuator necesară 
reglajului; 
ü temperatura aerului la intrare: aprox 12 °C 
ü temperatura aerului la ieşire: 20-26° C 
ü temperatura apei calde la intrare: 70°C 
ü temperatura apei calde la ieşire: 55°C 
ü puterea de încălzire: aprox 8 kW 
Pe circuitul de aer viciat centrala este compusă din: 
Ø filtru de aer G4;  
Ø recuperator de căldură în plăci cu eficenţă mare min. 80%; 
Ø electroventilator cu trepte de turaţie;  
ü debit de aer vehiculat: 2000 mc/h 
ü Δp extern: 250 Pa 
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ü Putere electrică: aprox  0,75 kW 
ü Alimentare electrică: 240/50Hz 
Ø clapetă motorizată; 

3 
Ventilator de tubulatură  
cu variator de turaţie 400 
mc/h - 150 Pa Dn 160 

buc 7 

Denumire echipament: Ventilator de tubulatură  ∅160 mm  

Parametri tehnici si functionali 
Debit de aer: 400 mc/h 
Disponibil de presiune: 50 Pa 
Tensiune alimentare: 230 V 
Putere electrica: 120 W 
Dimensiune racord: ø160 
Nivel zgomot [dB[A]]: 45 
Controller electronic de turaţie 
Consolă murală  
Manşetă de fixare  
- Turbină cu pale înclinate înapoi 
- Temperatură maximă de lucru 60°C. 
- Motorul ventilatorului este echilibrat pe 2 planuri conform G 2.5 DIN 
ISO 1940 
- Rotor extern monofazat cu 2 poli 230 V, tensiune controlabilă, clasă 
de protecţie IP44 
- Termostat de protecţie integrat cu resetare automată 
- Rulmenţi cu durată mare de viaţă, care nu necesită întreţinere 
- Stator cu protecţie împotriva coroziunii 
- Carcasă din oţel vopsită RAL 7001 
- Condensator intern conectat 
- Cutie de legături electrice cu garnitură de etanşare IP44 
- Variator de turaţie 
- Clasa de izolare F 

4 
Atenuator de zgomot Dn 
160x900 

buc 7 
Atenuator de zgomot Dn 160x900 

5 
Atenuator de zgomot Dn 
315x1200  

buc 2 
Atenuator de zgomot Dn 315x1200  

6 
Atenuator de zgomot Dn 
355x1200  

buc 2 
Atenuator de zgomot Dn 355x1200  

 

II.4 Instalații electrice 

 

 Tabloul  electric  general  TEG se va înlocui cu unul nou și se va amplasa la parterul 

clădirii. Coloana  de alimentare a TEG pana la BPMT se va înlocui de asemenea cu cablu tip 

CYYF.  

În caz de intrerupere a curentului electric s-a prevazut o alimentare de rezervă: 

Alimentare Grup Electrogen care asigura o putere de 88KVA și asigura alimentarea cu 

energie electrică a TE VITALI aflat în centrala termică. Acest grup electrogen se va 

monta în exterior pe terasa clădirii. Grupul electrogen este prevazut cu AAR inclus și se 

va monta pe un postament de beton îngrădit cu gard de sârmă. 

Tabloul  electric  general TEG va fi amplasat la parter și va alimenta cu energie 

electrică cele 12 tablouri secundare astfel: 

Tablou TE1 parter cu cablu CYYF 5x16mmp in tub de protectie 

Pi=35,00KW   

Tablou TE2 parter cu cablu CYYF 5x16mmp in tub de protectie 

Pi=25,00KW   

Tablou TE3 etaj 1 cu cablu CYYF 5x16mmp in tub de protectie 
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Pi=25,00KW   

Tablou TE4 etaj 1 cu cablu CYYF 5x16mmp in tub de protectie 

Pi=25,00KW   

Tablou TE5 etaj 1 cu cablu CYYF 5x16mmp in tub de protectie 

Pi=25,00KW   

Tablou TE6 etaj 2 cu cablu CYYF 5x16mmp in tub de protectie 

Pi=25,00KW   

Tablou TE7 etaj 2 cu cablu CYYF 5x16mmp in tub de protectie 

Pi=25,00KW   

Tablou TE8 etaj 2 cu cablu CYYF 5x16mmp in tub de protectie 

Pi=25,00KW   

Tablou TE9 etaj 3 cu cablu CYYF 5x16mmp in tub de protectie 

Pi=25,00KW   

Tablou TE10 etaj 3 cu cablu CYYF 5x16mmp in tub de protectie 

Pi=25,00KW   

Tablou TE11 etaj 3 cu cablu CYYF 5x16mmp in tub de protectie 

Pi=25,00KW   

Tablou TE vitali terasa (centrala termica) cu cablu CYYF 5x16mmp in tub de protectie 

Pi=25,00KW   

În  tablourile electrice se vor monta întrerupătoare automate normale și cu protecție 

diferențială, care să protejeze la curentul de scurt circuit și suprasarcină. 

Puterea electrica a cladirii este: 

Pi=310,00KW si Pa=232,50KW 

 

Instalatii electrice de iluminat și priză: 

Instalatia electrică de iluminat interior a fost proiectată să asigure intensitățile 

luminoase solicitate de activitatea specifică din fiecare încăpere a clădirii și este realizată cu 

corpuri de iluminat echipate cu lămpi incandescente, fluorescente și fluocompacte.  

Instalația de iluminat este realizată sectorizat, iar comanda se realizează prin 

întrerupătoare montate îngropat, lângă ușile de acces, în doze de aparat, la 0,8m față de 

pardoseală. 

Circuitele de iluminat se vor realiza, în general, cu conductoare CYYF montate în tub 

IPY, protejate cu întrerupătoare automate.  

Corpurile de iluminat se montează aparent în scafă sau în tavanul fals. Gradul de 

protecție al corpurilor de iluminat este corespunzator cu mediul în care se montează, fiind 

specificat în funcție de destinația încăperii.  

Pentru iluminatul exterior se propun proiectoare cu LED 30W, comandate prin senzori 

de mișcare sau senzori crepusculari. 

Traseele de pozare a cablurilor și conductoarelor sunt figurate în planșele anexate.  
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Dacă pe anumite porțiuni de traseu acestea vin în contact cu materiale combustibile, 

tuburile IPY se vor înlocui obligatoriu cu tuburi metalice pe toata lungimea de contact. Se va 

asigura iluminat de siguranță pentru evacuare cu corpuri de iluminat cu acumulatori echipate 

cu lampi 8W; acestea se vor alimenta din circuitele de iluminat aferente zonei respective, de 

dinainte de întrerupător și asigură o autonomie în funcționare de 1,5 ore. Aceste corpuri de 

iluminat se vor amplasa deasupra ieșirilor pe holuri și pe scările de acces (conform panșelor 

desenate) și vor fi alimentate direct din circuitele de iluminat din zonă, înaintea 

întrerupătorului de comandă. 

Circuitele de iluminat de siguranță  vor fi alimentate din circuitul separat din TE 

VITALI. 

La achiziționarea corpurilor de iluminat va trebui respectat gradul de protecție, tipul și 

puterea lămpii precizate în prezentul proiect șsi posibilitatea de montaj (aparent sau îngropat 

în tavan fals). Toate corpurile de iluminat care se vor achizitiona vor trebui sa fie insotite de 

certificate de calitate si agrement tehnic si vor avea acceptul sefului de proiect privind forma 

si culoarea. 

 

Instalatia de legare la pamânt si paratrasnet   

Priză de pământ se va realiza pentru folosirea în comun pentru instalația electrică și 

pentru instalația de paratrăsnet. Priză de pământ va fi compusă din 22 electrozi din țeavă 

Ol-Zn 2 1/2 ² cu lungimea de 2m, legați între ei pe un contur deschis prin platbanda Ol-Zn 

40x4mm la o distanță de 4m unul de celălalt. Priză de pământ se va monta îngropat la 

minim 1m sub cota terenului amenajat. Această priză de pământ a fost astfel dimensionată 

încât să aibă o rezistență de dispersie de 1 W (valoare determinată de folosirea acesteia în 

comun pentru instalația de forță și cea de paratrăsnet) . Dacă la măsurarea finală rezistență 

de dispersie a prizei de pământ va avea valoarea peste 1 W se vor monta suplimentar 

electrozi din țeavă Ol-Zn 2 1/2 ² legați între ei prin platbanda Ol-Zn 40x4mm. De la priză de 

pământ se vor realiza derivațîi din platbanda Ol-Zn 25x4mm, a tabloului TEG și a 

conductoarelor de coborâre ale instalației de paratrăsnet. Legăturile se vor realiza prin piese 

de separație, necesare pentru măsurarea prizei de pământ. Toate sudurile realizate în 

pământ vor fi protejate cu bitum sau vopsea bituminoasă Instalația de paratrăsnet s-a 

proiectat și se va realiza conform Normativului I7 – 2011.  

Clădirea se va proteja împotriva loviturilor de trăsnet prin două dispozitive de 

amorsare Prevectron 2 tip TS 2.10 Milenium montate pe catarg din oțel galvanizat  ø 35 mm 

cu înălțimea minimă de 5m. Se vor realiza 4 coborâri la priză de pământ. Conductorul de 

coborâre, realizat din platbanda de oțel zincat 30x3,5 mm, se  va poză aparent pe perețîi 

exteriori al clădirii. Legarea la priză de pământ se va realiza prin intermediul unor piese de 

separație.  

Instalația electrică de prize se realizează îngropat. Prizele de interior se montează 

îngropat la distanță de 0,3 m în birouri și 2 m în sălile de clasa față de pardoseală. Prizele 

montate în CT vor avea gradul de protecție  IP65 și vor asigura alimentarea boilerelor penru 
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prepararea apei calde menajere. Circuitele electrice sunt realizate, în general, cu 

conductoare tip CYYF 3x2,5mm 2 protejate cu intreruptoare automate diferențiale de 

16A/30mA; conductoarele se vor poză în tuburi din PVC de tip IPY16. Acolo unde este 

posibil priză se va monta pe aceeași verticală cu întrerupătorul din zonă.  

Este interzisă orice legătură electrică, după firidă de branșament, între nulul de lucru 

și nulul de protecție PE conectat la priză de pământ (aceste legături nu se admit în aval de 

un dispozitiv de protecție diferențial).  

Instalații electrice de forță: Instalația electrică de forță cuprinde alimentarea a tuturor 

receptoarelor de forță. lnstalatia de forță constă în echipamente de climatizare (splitere) 

centrală termică, pompe , ventilatoare etc.. Circuitele electrice de forță se vor execută cu 

cablu CYYF protejat în tuburi de protecție IPEY în cazul coloanelor electrice care 

alimentează tablourile electrice de nivel.  

Toate prizele sunt prevăzute cu contact de protecție. Toți conductorii pentru 

alimentare vor fi pozați În tub PVC sub tencuiala sau între pereț îi sau deasupra plafonului 

fals de gips carton. Soluțiile de prinderii, fixării, străpungeri prin perete și planșee trebuie să 

nu afecteaze rezistență elementelor de construcții. Se vor lua măsuri constructive de 

protecție antiseismica în corelare cu gradul de seismicitate al zonei în care este arnplasata 

clădirea, după cum urmează : asigurarea tablourilor electrice și a echipamentelor împotriva 

rasturnării sau desprinderii, prin realizarea unor fixări corespunzătoare, bucle de cablu cu 

lungime minimă de 0,5m la trecerea cablurilor prin rosturile dintre corpurile de clădiri tuburi 

de protecție flexibile la rosturile dintre clădiri. 
 

Instalația de internet și telefonie 

Reţelele interioare se vor realiza în execuţie îngropat în pereți folosindu-se cabluri 

sau conductoare izolate, protejate în tuburi sau PVC. 

La realizarea  instalaţiilor  interioare  Tc se vor respecta prevederile  ˝Regulamentului 

pentru instalarea posturilor telefonice ˝. Orice derogare de la acest Regulament se va face 

cu acordul utilizatorului instalaţiei şi al unităţiii care va răspunde de întreţinerea ei. 

Instalaţiile de curenţi slabi se vor executa în montaj îngropat sub tencuială. Se va 

folosi pentru coloane conductoare izolate și cabluri protejate în tuburi PVC în condiţiile 

prevăzute de Normativul I 7 şi prescripţiile tehnice specifice pentru medii cu pericol de 

explozie ele vor face legatura dintre RACK și fiecare priză de date  în parte, în tuburile de 

protecție se vor forma coloane cu cabluri compuse din cablu FTP pt. Date și un cablu FTP 

pt. telefonie. De regulă, execuţia cu conductoare  protejate  în tuburi se va folosi în porţiunile  

de circuit dintre prize și intrarea lor pe traseul de cabluri cu jgheab metalic. 

Circuitele sau cablurile speciale aparţinând instalaţiei de transmitere de telefonie și 

internet, se vor grupa în acelaşi tub, utilizându-se trasee comune, pentru că vor face parte 

dintr-un sistem de structură cablată în măsura în care condiţiile de transmisie din punct de 

vedere al nivelului, permit aceasta. 
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Tuburile,  plintele,  firidele,  conductele  şi  cablurile,  dozele  destinate  instalaţiilor  de 

curenţi slabi nu vor fi folosite pentru instalaţîi de distribuţie a energiei electrice. 

  Se  va  evita  instalarea  circuitelor  şi  cablurilor   Tc  în  lungul  conductelor  calde, 

interzicându-se instalarea pe suprafeţe calde. De asemenea, se vor evita traseele expuse la 

umezeală.Pe porţiuni reduse ale traseelor apropiate de suprafeţe calde (minim 40°C) sau la 

încrucişări  cu acestea,  distanţa  minimă  între circuitele  de curenţi slabi şi elemente  calde 

trebuie să fie de 12 cm sau se vor lua măsuri de izolare termică. 

Distanţa între instalaţiile de curenţi slabi sau transmitere de date şi cele electrice cu 

frecvenţa  de  50  Hz şi tensiuni  până  la  1000V,  atât  în montaj  îngropat  cât şi în  montaj 

aparent, trebuie să fie de minimum 25 cm, cu condiţia ca izolaţia să fie corespunzătoare şi 

să nu existe înnădiri la conductoarele electrice pe porţiunea de paralelism. Dacă 

conductoarele sunt protejate în tub metalic, acesta va fi legat la pământ la ambele capete. 

Pe trasee comune, circuitele pentru instalaţiile de curenţi slabi se vor monta sub cele ale 

instalaţiilor electrice. 

Se va evita instalarea cablurilor de curenţi slabi în tunele sau canale tehnice în care 

se găsesc cabluri electrice cu tensiuni mai mari de 1000V; în cazurile în care nu este 

posibilă o altă soluţie, cablurile se vor instala în tunele sau canale tehnice pe pereţîi opuşi, 

sau pe aceeaşi parte cu cablurile electrice la o distanţă de cca 40 cm, sub cele electrice.  

Când lungimile de paralelism depăşesc 150 m, iar tensiunile sunt mai mari de 1000V, se va 

face, de  la  caz  la  caz,  calculul   de  protecţie,   luându-se   măsuri  corespunzătoare   

conform normativelor şi standardelor în vigoare. 

Instalaţiile  interioare  de curenţi slabi, vor fi prevăzute  cu puncte  de concentrare  a 

circuitelor (Rack). Rackul se va amplasa în biroul de administrare și contabilitate aflată la 

parterul clădirii și se vor instala numai în locuri uscate, fără pericol de incendiu şi de 

preferinţă în spaţîi de acces comun din capetele holurilor în camerele tehnice şi vor fi notate 

cu literele ˝TC˝, pentru a se deosebi de alte puncte de concentrare. 

În rack, circuitele vor fi etichetate şi numerotate imediat după instalarea lor, urmând 

ca echiparea cu reglete să fie făcută la instalarea cablului de racord. 

De la punctele de concentrare dulap firida curenti slabi 19" situate la nivelul cel mai de jos, 

se va instala câte un tub PVC Φ 63 mm curbat într-un singur plan cu o rază de cel puţîn 1 

m,  îngropat  în  zid  care  va  străbate  pardoseala  pe  verticală  şi  fundaţia  exterioară  pe 

orizontală, ajungându-se la exterior la 0,8 m sub nivelul solului şi prelungindu-se cu cel puţîn 

1,0 m de la fundaţia clădirii, spre planul indicat de furnizorii de servicii. 

Cablarea  structurată  a clădirilor  presupune  organizarea  unei reţele comune  pentru 

instalaţia interioară telefonică şi reţeaua de date (voce+date+imagini)  pe orizontala (cablare 

orizontală) şi pe verticala clădirii (cablare verticală). 

Pe traseele sistemului de cablare structurată pentru instalaţia comună de voce+date 

se va evita paralelismul cu traseele electrice pe o distanţă mai mare de 1 m, fiind acceptată 

doar   traversarea   perpendiculară   a   traseului   electric   iar   aria   suprafeţei   de   

contact (suprapunere) micşorată pe cât posibil. 
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Secţiunea tuburilor să fie adecvată pentru ca tragerea cablurilor să se facă uşor fără a 

le tensiona peste limita admisibilă prevăzută de producător şi specificată în catalog. Tuburile 

şi jgheaburile trebuie să aibă sârma de tragere. Traseele verticale să prezinte bride de fixare 

pentru a nu fi solicitate la elongaţie de propria greutate. Toate traseele se vor termina în 

concentratorul de date (în camera tehnică) dulapurile de curenţi slabi (DC). Traseele de 

cabluri ecranate şi neecranate aferente cablării structurate se vor poziţiona la următoarele   

distanţe   făţă   de   surse   de   interferenţă   electromagnetică   (EMI)   (lămpile 

fluorescente,   traseele  de  TV,  trasee  de  alimentare  cu  energie  electrică,  echipamente 

electrice etc.) alimentate la ≤ 500V. Acolo unde nu există altă posibilitate, se admit intersecţîi 

de trasee (perpendiculare). Indiferent de tipul tubulaturii fiecare cablu se marchează cu cel 

puţîn 3 înscrisuri de identificare la fiecare capăt pe o distanţă de 1,5-2 m. 

La prize se lasă o rezervă de 15-20 cm pe care să fie vizibilă şi foarte clară marcarea 

de identificare, iar în camera echipamentului (concentrator) se lasă o rezervă de 3-5 m de la 

baza dulapului pentru a permite realizarea formei de cablu, o rezervă şi conectorizarea în 

panoul de legătură. Fiecare priză se va marca/eticheta vizibil. 

 

Instalația supraveghere video 

Pentru rețeaua de supraveghere video (retea TV cu circuit inchis)  se prevede un 4 

NVR Stand-Alone cu 16 canale amplasat în rack aflată la parterul clădirii/camera 

supraveghere care va fi echipat cu 4 hdd de 2tb. În spațiile supravegheate se vor monta 

camere de supraveghere cu rezoluție înaltă.  S-a  optat  pentru  un  NVR  cu  16  canale  

avand  în  vedere  posibilitatea  extinderi sistemului pentru acoperirea perimetrului exterior. 

Pentru asigurarea funcționării sistemului până la intrarea în funcțiune a alimentări de 

rezervă asigurată cu ajutorul unui UPS. 

Circuitele rețelei de CCTV se vor realiza aparent, protejate în tub de protecție IPEY și 

se vor realiza cu cabluri de tipul ftp. 

La pozarea cablurilor , se vor avea in vedere prevederile normativelor NP-I18/1/2001 

și NTE-007/08/00 cu privire la distantele minime fata de alte tipuri de instalatii. 

Camerele de supraveghere sunt 

-       24 camere exterioare care cuprind tot perimetrul clădirii 

-       36 camere pe holurile liceului la parter, etaj 1, 2 și 3 

 

Instalația de sonorizare  
 

S-a prevăzut în saliile de festivități și cursuri un sistem de sonorizare compus din:  

1. 1 amplificator 

2. 1 mixer 

3. 1 microfon 

4. 4 boxe 

 

Listă cu specificații tehnice instalație de sonorizare (linia 4.5 din deviz) 
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Nr. 

Crt. 

Denumire  Specificații tehnice 

1 Amplificator  

 

Amplificator Profesional  

 amplificator cu mixer, tuner radio AM/FM si CD-Player, 

 ce poate oferi pana la 240 W / 100 V pe o banda de 

frecvente cuprinsa intre 40 Hz si 25 KHz. 

 Sunetul este controlat printr-un EQ cu 2 benzi . 

 Mixerul este echipat cu 4 intrari cu , iar distorsiunile 

sunt eliminate printr-o limitare dinamica incorporata de 

-3 dB. 

 In plus, amplificatorul este echipat cu iesire stereo RCA 

pentru inregistrare si Pre Amp Out / In pentru a adauga 

un procesor extern de semnal. 

 APART MA200CDR mixer/amplificator audio cu radio 

AM/FM si CD-player. 

 Putere: 200 W / 100 V (240 W maxim). Banda de 

frecvente: 40 Hz - 25 kHz. Raport semnal/zgomot: > 80 

dB. Phantom power 14V. 

 Conectori intrare/iesire: RCA. 

 numar canale:4 mic + 4 linie putere rms:200 wbanda de 

frecvente:40 - 25000 hz 

 kgphantom power:da model:ma200cdr 

2 MIXER  

 

Mixer analog profesional multifunctional cu 16 canale.  

Poate fi folosit ca tablou de comanda foarte flexibil, sub-mixer 

multifunctional, monitorizare multi-track, FX return sub-mixer si 

asa mai departe.  

 16 intrari balansate, fiecare canal poate fi utilizat mono sau 

stereo.  

Controalele de volum si de balans plus selectarea nivelului de 

volum +4/-10 de pe fiecare canal si monitor/FX send pe fiecare 

canal inlesnesc o monitorizare flexibila, inregistrare sau 

aplicarea de efecte.  

Thd:0.0025 % 

Alimentator:Intern  

Numar Canale:16  

Procesor Efecte:Nu  

Banda De Frecvente:20 - 20000 Hz 

Vumetru:7 Leduri  

Crosstalk:-70  

Dbphantom Power:Nu  

Consum:14 W-35W 

3 BOXE  

 

circuitul de protectie impotriva supraincarcarii incorporat, sunt 

livrate gata pentru a fi impinse pana la limita fara a pune in 
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pericol driverele de joase sau inalte. 

CONECTORI INTRARE SPEAKON/JACK 1/4Ó 

CONECTORI LINK SPEAKON/JACK 1/4Ó 

CONFIGURATIE 2 CAI 

BANDA DE FRECVENTE 65 - 18000 HZ 

SPL MAXIM 0 DB 

DISPERSIE VERTICALA 60 GRADE 

DISPERSIE ORIZONTALA 90 GRADE 

PUTERE RMS 200 W 

IMPEDANTA 8 OHM 

CULOARE NEGRU 

CROSSOVER DA 

COMPONENTE 1 X 12Ó, 1 X 1.75Ó 

INCINTA ACUSTICA PASIVA 

FRECVENTA CROSSOVER 1800 HZ 

4 Microfon  

 

microfon:dinamic 

caracteristica polara:cardioid 

banda de frecvente:80 - 15000 hz 

tip:dinamic 

sensibilitate:-52 db 

Cablu  

Izolatie transparenta 

Marcaj usor de identificat  

Cupru OFC 99.99%  

Sectiune 2x1.5mm  

Rezistenta 0.013 Ω  

Capacitanta 60.270 pF/m 

 

Sistemul de detecție avertizare și alarmare în caz de  incendiu  

   

  Sistemul pentru siguranță clădirii este compus din sistemul de detecție și avertizare 

incendiu ADRESABIL cu acoperire totală. La confirmarea unei situații reale de incendiu se 

vor declanșa automat sirenele de semnalizare.  

În concordanță cu arhitectura și designul construcției, s-au definit arii de incendiu. În 

funcție de destinația spațiilor  protejate, se vor instala detectoare  de fum și detectoare de 

fum+temperatura cu principii adecvate de detecție a unui început de incendiu.   

Butoanele manuale pentru semnalizarea incendiului vor fi prevăzute pe toate căile de 

acces-evacuare respectând normativele interne și internaționale în vigoare.  

Sistemul propus este de tip adresabil, complet digitalizat și programabil, 

corespunzând integral standardelor din seria EN 54.  

  Centrala antiincendiu adresabilă va fi de tip multiprocesor și este echipată cu 4 bucle 

de detecție, cu 127 adrese pe buclă.  
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  Sistemul acoperă întreaga clădire, rețeaua de semnalizare fiind pozată îngropat sau 

la vedere  utilizând  unde  este  posibil  traseele  de  Tc  verticale  și  orizontale  existente.  

Sunt acoperite integral cerințele EN 54, funcțiile de stocare/înregistrare evenimente 

(stări/alarme/defecte).  

   

 a. Zonarea sistemului în funcție de riscul de producere a unui incendiu  

   În momentul în care a fost aleasă soluția propusă au fost luate în calcul riscurile de 

producere a incendiului pentru o clădire cu această destinație funcțională.  

În conformitate cu normativele românești în domeniul protecției împotriva incendiilor, 

butoanele  manuale  de semnalizare  a unui incendiu  sunt de tip adresabil  cu semnalizare 

prioritară  a stării de alarmă.  Butoanele  manuale  pentru  semnalizarea  unui  incendiu  sunt 

amplasate  pe căile de evacuare  în așa fel încât să permită o rapidă acționare  în caz de 

sesizare a unui incendiu înainte de a fi detectat de către detectoarele adresabile.  

   

 b. Spațiile clădirii  

    Zonele aferente clădirii sunt protejate prin intermediul detectoarelor adresabile de 

fum, amplasarea lor este prezentată în planurile CS-01. Aceste zone prezintă un risc mediu 

de incendiu.  Spațiile  care  prezintă  risc  la incendiu  sunt protejate  de unul sau mai  multe 

detectoare adresabile în funcție de suprafața încăperii.  

Pe culoarele  de acces  în clădire au fost prevăzute  butoane  manuale  pentru 

semnalizarea manuală a unui incendiu  

Au fost prevăzute,  sirene  pentru semnalizarea unui incendiu adresabile de interior 

amplasate în locuri de unde pot fi auzite din orice punct al imobilului, iar în exterior au fost 

prevăzute sirene de exterior convenționale cu stroboscop.  

   

 

 Structura sistemului de detecție și semnalizare incendiu  

   

 Structura sistemului de avertizare incendiu aferent obiectivului , este:  

 •   centrală de avertizare incendiu (CĂI)  

 •   detectori optici de fum (Df)  

 •   butoane manuale adresabile (Bm)  

 •   sirene adresabile cu flash (Și)  

 •   sirenă convențională pentru exterior  (Sie)  

 •   panou indicator repetor LCD  

   

  Amplasarea echipamentelor  

•   Centrală de detecție incendiu CAI se va amplasa în ADMINISTRAȚIE ȘI 

CONTABILITATE PARTER  
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 •   Detectoarele  adresabile  de fum, vor fi amplasate  în toate încăperile  cu risc de 

incendiu, conform plan IE – 6, 7, 8, 9 și 10  

 •         Butoanele adresabile se vor amplasa pe holuri și/sau căile de acces, conform plan 

IE-6, 7, 8, 9 și 10  

 •   Sirenele  adresabile  de interior se vor  amplasa  pe holuri și/sau căile de acces, 

conform plan 6, 7, 8, 9 și 10  

 •   Sirenele convențională de exterior se va amplasa lângă intrarea principală în clădire 

și spatele clădirii  

Sistemul  de avertizare  a începutului  de incendiu  se bazează  pe o centrală  

profesională, foarte fiabilă, ușor de folosit de către utilizatori și cu multe facilități, find 

conceput pentru a fi monitorizat  din  încăperea  “Camera  CAI” trebuie concepută   cu  

personal permanent. Butoanele de semnalizare incendiu sunt amplasate în cele mai 

circulate locuri din clădire, fiind ușor accesibile în cazul observării unui focar de incendiu.  

Detecția se face prin detectoarele de  fum  adresabile,  și  asigură  supravegherea 

automată a apariției unui început de incendiu (apariția  fumului și a schimbării de 

temperatură în încăperile supravegheate).  

Centrală  de  semnalizare  a  începuturilor  de  incendiu,  de  tip  adresabilă,  asigură 

următoarele funcții :  

 achiziția și prelucrarea primară a semnalelor primite de la detectorii de fum și 

butoanele manuale de semnalizare incendiu.  

 afișarea stării de alarmă pe fiecare zonă, adresă (detector de fum, detector de 

temperatură,  buton  de semnalizare  incendiu  și sirenă  de interior),  a prezenței  

alimentării principale sau trecerea pe alimentarea de rezervă și starea de defect a 

unei adrese (detector de fum, detector de temperatură, buton de semnalizare 

incendiu și sirenă de interior).  

 display LCD (cristale lichide)  

 parametrizarea algoritmilor de detecție de la panoul de comandă  

 autotest  continuu  pentru  detectori  sau  alte  elemente  instalate,  autotest  al 

panoului de comandă  

 memorie de evenimente.  

 

 Amplasarea centralei  

Spațiul  ales  pentru  amplasarea  centralei  este  dotat  cu  alimentare  electrică  și  

nu prezintă mediu potențial exploziv sau vapori care pot atacă metalul sau materialele 

plastice.  

Iluminatul  spațiului  este  asigurat  cu corpuri  de  iluminat  flurescente  alimentate  

din  sursă neîntreruptibila pentru continuarea lucrului  

   

Alimentarea cu energie electrică a centralei de detecție incendiu, se face din tabloul 

de distribuție, de pe baretă consumatori vitali conform normativ I7-11, printr- un circuit 
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echipat cu disjunctor automat de protecție magnetotermica și marcat corespunzător cu  

culoarea  roșie  “CENTRALA  DE  DETECȚIE  INCENDIU”.  Traseul  de  alimentare  al 

centralei de detecție incendiu va fi un traseu separat, marcat corespunzător executat în 

cablu de tipul C2XH-f 3x1,5mm² (maxim 3x2,5mm²) pozat îngropat și protejat în tub metalic 

flexibil cu înveliș PVC de tip RTA-FĂ, HFXP sau echivalent.  

Centrală de detecție și avertizare incendiu se va legă la conductorul de protecție prin 

cel de al treilea conductor al cablului de alimentare, conductorul PE de culoare calben-verde 

și printr-un conductor cu secțiunea de minim 4mm² de la bară de egalizare a potențialelor 

PE cu conectare la clemă de împământare a carcasei centralei.  

În cazul lipsei  tensiuni  de alimentare  de la rețeaua  de 230Vc.a.,  centrală  se va fi 

alimentată fără întrerupere din acumulatori conectați care vor asigură o autonomie de 

funcționare a acesteia în regim de avarie de minim 72 de ore.   

Cu senzori de fum sunt protejate toate spațiile din clădire care prezintă risc de apariție 

a incendiilor cu propagare de fum.  

La alegerea optimă a numărului senzorilor de fum se au în vedere următorii 

parametrii:  

 suparafata încăperii;  

 profilul tavanului sau a acoperișului;  

 înălțimea spațiilor protejate;  

 dispunerea ferestrelor și/sau a gurilor de ventilație;  

 caracteristici constructive specifice ale clădirii;  

 natură materialului combustibil care poate fi sursă de incendiu;  

La alegerea amplasamentului pentru senzori s-a ținut cont de următoarele aspecte:  

 se vor instală astfel încât să poată fi ușor verificați și întreținuți;  

 spațiul din jurul senzorilor 9orizontal și vertical) trebuie să fie degajat pe o rază de 

minim 0,5m, pentru a se asigură vizibilitatea senzorilor;  

 spațiile delimitate de elementele de construcție care ajung la o distanță de 0,3m față 

de plafon se vor trata că încăperi distincte;  

 grinzile sau alte elemente constructive continue, atașate plafonului, care au o înălțime 

egală sau mai mare de 10% din înălțimea încăperii, se vor trata că pereți despărțitori, 

iar spațiile delimitate de acestea că încăperi separate;  

 în încăperile cu rafturi (arhive), senzorii se instalează în spațiul liber dintre rastele;  

 distanță de montare dintre pereții și colțurile încăperii (considerate zone moarte) nu 

trebuie să fie mai mică de 0,5m;  

 nu se vor suspendă senzori de conductoarele circuitelor de semnalizare;  

 nu  se  vor  monta  senzori  lipiți  de grinzi  sau  alte  elemente  de  construcție  

atașate plafonului;  

 sub soclul senzorilor se va monta tablă metalică.  
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Instalația de semnalizare a incendiilor este dotată și cu dispozitive de avertizare 

manuală, acestea permițând personalului care a observat un focar de incendiu să 

declanșeze alarmă de incendiu și astfel să fie luate măsurile care se impun.  

  Amplasarea  butoanelor  de semnalizare  s-a făcut în locuri vizibile  și ușor accesibile,  

la o înălțime  de circa 1,5m, măsurată  de la pardoseală  finită, fixate pe elemente  verticale 

de construcție  (stâlpi,  pereți etc.).Butoanele  au fost astfel amplasate,  încât să nu fie 

expuse direct distrugerilor mecanice și vor fi montate pe bucăți de tablă metalică.  

Sistemul utilizează o magistrală BUS de tip inelar pentru conectarea elementelor 

adresabile la centrală de detecție și avertizare incendiu. Magistrală BUS este o conexiune 

bifilară alimentată și supravegheată dinspre ambele capete, cu topologie inelara/lineară 

combinată, utilizând cablu J-Y(St)Y 2x0,8mm², magistrală având următoarele caracteristici:  

-   se instalează maxim 250 participanți pe o buclă;  

-   se asociază maxim 250 participanți pe o buclă;  

-   se asociază maxim 32 detectoare analogice la o grupă;  

-   este posibilă combinarea de conexiuni buclă cu conexiuni lineare (derivate din 

buclă). Nu se pot defini subramuri ale unei derivații existențe;  

-   lungimea maximă a unei bucle, inclusiv a linilor derivate nu depășește 3500m;  

-   nu este depășit numărul de 32 de transpondere pe o buclă;  

-   toți detectorii și butoanele conectate pe magistrală BUS au incluse izolatoare  

 de bucle, astfel la întreruperea conexiunii buclă sau la apariția unui scurtcircuit, toți 

participanții pe buclă vor rămâne funcționali;  

-   magistrală  BUS  nu  se  instalează  împreună  cu  circuitele  de  alimentare  cu 

energie,  circuitele  pentru  alimenatrea  motoarelor,  circuitele  de  comutare  a  

 fazelor sau alte circuite purtătoare de curenți țări;  

-   traseele exterioare ale magistralelor BUS sunt pozate în tuburi de tip PVC-greu,  

 îngropat (care face legătură între clădiri). Tuburile care servesc la pozarea cablurilor pentru 

magistrală BUS, nu prezintă îmbinări subterane, ci doar guri de vizitare cu guri de vizitare cu 

grad de protecție IP65;  

-   cablurile magistralei BUS sunt pozate în tub metalic cu înveliș PVC de tip RTA- FĂ, 

HFXP sau echivalent, iar ramificațiile sunt realizate cu ajutorul dozelor de ramificație;  

-   toate   conexiunile   sunt   realizate   în   clemele   participanților   conectați   pe 

magistrală, iar acolo unde este nevoie de conexiuni în doze, sunt utilizate doze  

 de conexiuni cu cleme;  

-   toate  capetele  de  cabluri  sunt  pregătite  corespunzător  pentru  conexiuni  (în 

cazul conductorilor multifilari sunt utilizați pini sau capetele sunt cositorite, după caz);  

-   cablurile  din  componența  magistralei  BUS  sunt  etichetate  vizibil  la  ambele 

capete conform cu proiectul;  
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Listă cu specificații tehnice echipamente – instalatii electrice (linia 4.3 din deviz) 
Nr. 

Crt.  Denumire u.m. Cant. Specificatii tehnice 

1 
Centrala adresabila 

incendiu 4 bucle 
buc 1 

Centrală de incendiu analog adresabilă; 4 bucle de detecție; max. 

64 de elemente adresabile pe fiecare buclă; 128 zone de detecție; 

1 ieșire de alarmă 0,5A/24V; 3 relee cu contacte libere de potențial 

1A/30V; 2 linii de control liber programabile; porturi: 1xserial RS-

232 pentru conectarea unui calculator sau pentru monitorizare, 

1xUSB, 1xPS-2, 1xserial RS-485 port pentru conectarea unui 

terminal de semnalizare paralel TSR-4000; controlul și 

monitorizarea sursei de alimentare, acumulatori 2x12V/max.17Ah; 

afișaj LCD cu rezoluția 320x240 pixeli; 17 stări de alarmă 

2 
Inregistrator digital 

16 canale 
buc 4 

Inregistrator video IP - 16 canale max 5 Mpx; Real time recording - 

16 canale @ 5Mpx; Compresie H.264, H.264+; 2 ieșiri video: 

HDMI, VGA; Suportă 2 HDD max 12 Tb; Protocoale compatibile: 

NOVUS, ONVIF; 1 placa de retea 10/100/1000Mbit; 8 x retea PoE 

(IEEE802.3af-15.4W) - RJ-45, 10/100 Mbit/s; Viteza redare: 30fps - 

16 canale; Sistem diagnostic, filtrare IP/MAC, protectie parola; Soft-

uri vizualizare: NMS, Internet Explorer, Firefox, Chrome, 

Opera/Safari, NVR 7000 Viewer (iPhone, Android); 

3 

Camera 

supraveghere 

interior 

buc 40 

Cameră video IP 4.0 Megapixel de tip Compact; senzor de imagine 

1/3” CMOS; lentilă varifocala f = 2.8 ~ 12 mm, cu motor-zoom si 

auto focus; • Filtru IR mecanic, 30 LEDuri IR (40 m);  iluminare 

minimă: 0.07 lx (0 lx cu IR pornit); WDR, DNR, DSS, F-DNR; 

rezoluție maxima 2592 x 1520 (QHD);  compresie video H.264/M-

JPEG; 20 ips @ 2592 x 1520; 30 ips @ 2048 x 1520 max. 10 

conectări simultane; poate transmite concomitent 3 fluxuri video cu 

parametri definiți individual  înregistrări pre/post-alarmă: 120s; 

detecție la mișcare hardware;  în caz de alarmă transmite imagini 

către email, FTP;    alimentare: 12V și PoE;  temperatură de 

funcționare (-10;+60)° Celsius; IP66 

4 

Camera 

supraveghere 

exterior 

buc 20 

Cameră video IP 2 Megapixel de tip Compact; senzor de imagine 

1/1.9”; lentilă motor-zoom  f=3.3 ~ 8 mm/F1.5;  Filtru IR mecanic, 6 

LEDuri IR (40 m);  iluminare minimă:0.01 lx/F1.5 - mod 

color,0.0005 lx/F1.5 - mod B/W,0 lx (IR on) -mod  B/W  rezoluție 

maxima 1920x1080; compresie video H.264, MJPEG/G.711, 

G.726; 60 ips pentru toate rezoluțiile; max. 1 conectare;  poate 

transmite concomitent 4 fluxuri video cu parametri definiți 

individual; înregistrări pre/post-alarmă: 3s sau 20fps/ 9999s sau 20 

fps; detecție la mișcare hardware; audio input 1 x Jack (3.5 mm); în 

caz de alarmă transmite imagini către email, FTP; SD card, salvare 

pe server NAS, notificare HTTP;  alimentare: 12 Vcc și PoE; 

temperatură de funcționare (-40;+50)° Celsius; IP66; 

5 
Grup electrogen 

88KVA 
buc 1 

Grup electrogen  88KVA: panou control si comanda cu masuratori, 

dispozitive de control metalic, grad de protectie IP54, AAR inclus; 

incarcator static pentru acumulatori; alternator dinamic incarcare 

acumulatori; incalzitor termostatat comanda pentru lichidul de 

racire; buton oprire urgenta, amortizoare antivibratii, montaj 

exterior, dispozitiv masurare nivel conbustibil; trasee electrice 

protejate cu tubulatura si presetupe, toba espament rezidentiala 
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EXECUŢIA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE 

Prin studiul geotehnic efectuat s-a stabilit natura terenului, cota terenului de fondare, 

date care să certifice faptul că terenul corespunde cerinţelor geotehnice. 

 

Preluarea amplasamentului și amenajarea teritoriului 

Predarea şi preluarea amplasamentului se va face prin proces verbal, de punere la 

dispoziţie a amplasamentului respectiv, de preluare a amplasamentului de catre operatorul 

economic desemnat câştigător în urma parcurgerii procedurii de achiziţie publică.  

Documentaţia tehnică pentru realizarea unei lucrări prevede obligatoriu şi realizarea 

(în apropierea obiectivului) a unei organizări de şantier care trebuie să cuprindă: căile de 

acces; unelte, scule, dispozitive, utilaje şi mijloace necesare; sursele de energie; vestiare, 

apă potabilă, grup sanitar; grafice de execuţie a lucrărilor; organizarea spaţiilor necesare 

depozitării temporare a materialelor, măsurile specifice pentru conservare pe timpul 

depozitării şi evitării degradărilor; măsuri specifice privind protecţia şi securitatea muncii, 

precum şi de prevenire şi stingere a incendiilor, decurgând din natura operaţiilor şi 

tehnologiilor de construcţie cuprinse în documentaţia de execuţie a obiectivului; măsuri de 

protecţia vecinătăţilor (transmitere de vibraţii şi şocuri puternice, degajări mari de praf, 

asigurarea acceselor necesare). 

Materialele de construcţie care necesită protecţie contra intemperiilor se vor putea 

depozita pe timpul execuţiei lucrărilor de construcţie în incinta magaziei provizorii, care se va 

amplasa la început. În acest sens, pe terenul aferent se va organiza şantierul prin 

amplasarea unor obiecte provizorii: magazia provizorie cu rol de depozitare materiale, 

vestiar muncitori şi depozitare scule; tablou electric; punct PSI (în imediata apropiere a 

sursei de apă); platou depozitare materiale. 

 

d) probe tehnologice şi teste.  
Nu este cazul 
 

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:  

 
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului 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 obiectivului de investiţii  (lei cu TVA): 35.850.887,73 lei 
 

  din care C+M (lei cu TVA): 28.648.574,92 lei 
 
 valoarea totală a obiectivului de investiţii  (lei fără TVA): 30.173.024,33 lei 
 
 din care C+M (lei fără TVA): 24.074.432,71 lei 
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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;  
 

INDICATORI 

Valoare la 

începutul 

perioadei de 

implementare 

Valoare la sfârşitul 

perioadei de 

implementare 

Rezultat imediat (direct)   

Construcție cu acoperiș tip terasă 0 1 

Amenajări exterioare (împrejmuiri, alei, 

borduri, corpuri de iluminat exterior) 
0 1 

Rampă pentru persoane cu dizabilități 0 1 

Locuri de parcare verzi 0 26 

Rezultate induse (indirecte)   

Număr elevi  0 900 

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

 
În elaborarea prezentului Studiu de fezabilitate nu s-au identificat alți indicatori specifici 
domeniului de activitate în care este realizată investiția. 
 
 
d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.  
36 luni 
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5.5. 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  

 
CERINTA DE CALITATE „A” – REZISTENŢA MECANICĂ ŞI STABILITATE  

 Va asigura satisfacerea solicitărilor utilizatorilor pe întreaga durată de serviciu în 

condiţii de exploatare normală. 

 

CERINTA DE CALITATE „B” – SIGURANTA IN EXPLOATARE 

 Pentru criteriul de SIGURANŢA ÎN EXPLOATARE se vor respecta reglementările 

tehnice în vigoare referitoare la eliminarea cauzelor care pot conduce la accidentarea 

utilizatorilor prin lovire, cădere, punere accidental sub tensiune, ardere, opărire în timpul 

efectuării unor activităţi normale sau a unor lucrări de întreţinere sau curăţenie.  

 

CERINTA DE CALITATE „C” – SECURITATEA LA INCENDIU 

Conform scenariu de securitate la incendiu. 

 

CERINTA DE CALITATE „D” – IGIENĂ, SĂNĂTATEA OAMENILOR, PROTECTIA SI 

REFACEREA MEDIULUI 

 Va avea în vedere respectarea măsurilor prevăzute în legislaţia şi normativele de 

specialitate aflate in vigoare. 

- Asigurarea calității aerului: ventilarea corespunzătoare a spațiilor (conform proiectului de 
instalații – Ventilație) 

- Iluminatul artificial: instalație de iluminat economică, pe bază de LED 
Avantajele iluminatului pe baza de LED: 

• Consum redus de energie electrica, între 50-80% 

• Durata mare de viata, peste 50.000 ore  (14 ani cu o functionare de 10 ore /zi) 

• Economie la lucrarile de întretinere (nu este necesara înlocuirea becurilor timp 

îndelungat, având o fiabilitate ridicata) 

• Compatibil cu sistemele actuale de iluminat 

• Numarul mare de aprinderi nu reduce durata de functionare 

• Directionare usoara a fascicolului luminos 

• Gama larga de culori 

• Aprindere imediata a luminii 

• Nu emit radiatii ultraviolete sau infrarosii, lumina lor nu încalzeste 

• Iluminat de calitate: distributie uniforma a luminii pe suprafata iluminata de forma unui 

dreptunghi realizat cu sistem optic focusat, lumina alba naturala, culori vii si bine 

definite 
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• Sunt rezistente si nu dauneaza sanatatii – nu contin piese mecanice în miscare sau 

gaze toxice 

• Protejeaza mediul - nu produc poluare luminoasa – lumina este directionata, nu se 

disperseaza în alta directie 

• Nu este influentat de variatiile de tensiune, functioneaza normal la tensiuni cuprinse 

între 85-265V AC 

• Culoarea si intensitatea luminii nu se modifica semnificativ în timp, cum se întampla la 

becurile traditionale care absorb praf si lumina lor se deterioreaza spre galbui cu 

intensitate redusa. 

- Igiena evacuării deşeurilor solide: Stocarea și evacuarea deșeurilor se va face conform 

contractului cu firma de salubritate. 

 

CERINTA DE CALITATE „E” – PROTECTIA TERMICA, HIDROFUGA SI ECONOMIA DE 

ENERGIE 

 Se va realiza prin asigurarea confortului higrotermic, respectiv termoizolarea 

exterioară a clădirii şi montarea de tâmplării exterioare din metal cu geam termoizolator. 

 

CERINTA DE CALITATE „F” – PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI 

 activităţiile desfăşurate pe amplasament la terminarea construcţiilor nu vor produce 

poluare fonică sau vibraţii. 

 utilajele folosite în perioada de construcţie vor corespunde normelor de zgomot în 

vigoare. 

 utilajele folosite după perioada de construcţie necesare desfăşurării activităţilor 

medicale nu vor produce poluare fonică sau vibraţii. 

 nu se prognozează creşterea nivelului de zgomot şi vibraţii în zonă. 

 

CERINTA DE CALITATE “G” – UTILIZARE SUSTENABILA A RESURSELOR 

NATURALE 

Se propune instalație de iluminat economică, pe bază de LED. 

 

5.6. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice 

  
 Prezenta documentația a fost elaborată cu scopul de a fi depusă pentru obținerea de 

finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 

- Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, 

și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe 

tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 

10.2 Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot 

parcursul vieţii. 
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 Conform ghidului solicitantului:  

- Maxim 98% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului sunt finanțate prin Fondul  

European de Dezvoltare Regională şi bugetul de stat,  

- Minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă contribuția 

solicitantului (autoritatea publică locală/parteneriat) 
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6. Urbanism, acorduri şi avize conforme  
 

6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire  
 Certificat de urbanism nr. 194 din 05.04.2017 

 

6.2. Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute 
de lege  
 Extras de carte funciară Nr. 5061 Municipiu Sebeș. 

  

6.3. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, 
măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de 
integrare a prevederilor acordului de mediu în documentaţia tehnico-
economică  
 

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităţilor  
 

6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară  
 

6.6. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul 
obiectivului de investiţii şi care pot condiţiona soluţiile tehnice  
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7. Implementarea investiţiei  

7.1. Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei  

  
 Entitatea responsabilă cu implementarea investiției este Primăria Municipiului Sebeș. 

Conducerea primăriei este foarte preocupată de dezvoltarea economică, socială și culturală 

a municipiului, și are în vedere diverse proiecte care presupun investiții în educație, sănătate 

și cultură.  

 Primăria Municipiului Sebeș își ia angajamentul implementării cu succes a proiectului, 

cu scopul îndeplinirii obiectivelor acestuia. 

 Sebeș este un municipiu în județul Alba, având 27.019 locuitori, conform 

recensământului populației efectuat în 2011. Municipiul Sebeș este un puternic centru 

economic în continuă dezvoltare, în care investițiile străine reprezintă o pondere foarte 

importantă. 

 

7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a 

obiectivului de investiţii (în luni calendaristice), durata de execuţie, graficul de 

implementare a investiţiei, eşalonarea investiţiei pe ani, resurse necesare  

 
 Prezenta documentație tehnico-economică s-a realizat cu scopul de a fi depusă pentru 

accesarea fondurilor de finanţare nerambursabilă prin programul Operațional Regional 

2014-2020, Prioritatea de investiții 10.1 pentru implementarea proiectului “Construire clădire 

Liceu Tehnologic Sebeș". 

 Durata de realizare a investiției este de 36 luni.  

Etapele principale de parcurs sunt prezentate mai jos:  

  

I. ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎNAINTE DE IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 

  

 ACTIVITATEA 1 Achiziția serviciilor de elaborare Studiu de fezabilitate 

 Serviciile de elaborare a SF au fost achiziționate prin procedura de achiziție directă în 

conformitate cu prevederile legii 98/2016.  

Responsabil:  Primăria Municipiului Sebeș. 

Durata de realizare: mai – septembrie 2017 

 

ACTIVITATEA 2 Elaborarea Studiului de fezabilitate 

Documentația a fost elaborată conform HG nr.907/2016, privind aprobarea 

conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum 

şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi 

lucrări de intervenţii. 

Responsabil: Sc Sfera Con SRL 
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Durata de realizare: decembrie 2017 

 

 ACTIVITATEA 3 Elaborarea Cererii de finanțare  

Cererea de finanțare este realizată de către Municipiul Sebeș în conformitate cu 

prevederile Ghidului Specific aferent priorității de investiție 10.1.  

Responsabil: Municipiul Sebeș 

Durata de realizare: ianuarie 2018 

 

 

II. ACTIVITĂȚILE DE IMPLEMENTARE ALE PROIECTULUI 

 

ACTIVITATEA 1 Derularea procedurilor de achiziție pentru desemnarea a 

proiectantului (DTAC, proiect tehnic și asistență din partea proiectantului) și a 

executantului lucrărilor 

Procedura de achiziție se va desfășura în conformitate cu prevederile din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice. În conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice, în cadrul documentaţiei de atribuire vor fi menţionate orice cerinţă, criteriu, 

regulă şi alte informaţii necesare pentru a asigura ofertanţilor o informare completă, corectă 

şi explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire. Pe parcursul întregului 

proces, la adoptarea oricărei decizii, se vor avea în vedere următoarele principii: 

nediscriminarea, tratamentul egal, recunoaşterea reciprocă, transparenţa, proporţionalitatea 

şi asumarea răspunderii. 

Responsabil: Municipiul Sebeș 

Durata de realizare: lunile 1 - 5. 

 

ACTIVITATEA 2 Elaborarea DTAC și a Proiectului tehnic 

Documentaţiile tehnice vor fi realizate în conformitate cu legislația în vigoare. Proiectul 

tehnic va conține: părţi scrise şi părţi desenate, memoriu general care prezintă sintetic toate 

aspectele care caracterizează investiţia, memorii tehnice pentru specialităţi, caiete de sarcini 

pentru fiecare specialitate, liste cu cantităţi de lucrări pentru fiecare specialitate, centralizator 

de costuri pe obiect de investiţie, centralizator de costuri pentru întreaga lucrare, graficul 

general de realizare a lucrării. De asemenea, documentaţia respectă criteriile specifice 

privind aspectele calitative ale PT. Proiectul va fi verificat conform reglementărilor în vigoare. 

 Responsabil: ofertantul declarat câștigător în urma achiziției. 

Durata de realizare: lunile 6 – 10.  

 

ACTIVITATEA 3. DIRIGENŢIA DE ŞANTIER 

Subactiv 3.1. Contractarea  dirigintelui de şantier  

 Contractarea dirigintelui de şantier se va realiza prin achiziţie directă conformitate cu 

Art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.  
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Atribuţiile dirigintelui de şantier vor fi menţionate în contract şi vor cuprinde cerinţele 

menţionate în Ordinul ISC nr. 595 din 6 august 2007 (actualizat) privind aprobarea 

Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier.    

Responsabil: Municipiul Sebeș 

Durata de realizare: lunile 6 – 8. 

 

Subactiv. 3.2. Supravegherea lucrărilor de execuţie  

Supravegherea şi asistarea lucrărilor de execuţie se va realiza de către câştigătorii 

desemnaţi în urma procedurilor de achiziţie publică şi se va desfăşura pe perioada activităţii 

de execuţie a lucrărilor. 

Responsabil: ofertantul declarat câștigător în urma achiziției 

Durata de realizare: lunile 11 – 36. 

 

 ACTIVITATEA 4 Execuția lucrărilor 

 Activitatea de execuţie a lucrărilor va începe în luna a unsprezecea de implementare a 

proiectului, după elaborarea proiectului tehnic și obținerea avizelor. 

Subactiv. 4.1. Execuţia lucrărilor de construcție 

Se vor executa lucrările propuse. 

 Responsabil: firma desemnată câștigătoare pentru execuția lucrărilor 

Durata de realizare: lunile 11 – 35.  

 

Lista echipamentelor care se vor achiziționa, cantități și prețuri (poziția 4.3 din devizul 

general) 

Nr. Crt.  Denumire u.m. Cant. 

Pret unitar – 
lei (exclusiv 

TV.A.) 

Pret total – 
lei (exclusiv 

TV.A.) 

Linia 4.3. Utilaje si echipamente cu montaj       652.415,65 

Instalatii termice   261.195,83 

1 
Cazan mural în condensaţie complet echipat,  
senzor de exterior, cu functionare pe gaz metan 
cu automatizare (150kW) 

buc 3 33.582,19 100.746,57 

2 

Termoacumulator de apă caldă 1500 l, cu 
serpentină din inox 8,5 mp, cu serpentină 
pentru panouri solare, vertical şi serpentină 
pentru producerea apei calde sanitare din inox. 
8,5 mp 

buc 1 10.120,66 10.120,66 

3 
Vas de expansiune  V=800 l, N 800/6 vertical, 
Pn=6 bar, Pi= 2,5 bar 

buc 1 4.002,26 4.002,26 

4 
Pompă de circulaţie cazan Dn 40,  7 m3/h, 7 
mca, Pn 6, 240V, 175 W, cu flanşe Dn 40  Pn 6 
Variantă: Pompa furnizată cu cazanele 

buc 3 4.236,88 12.710,63 

5 
Pompă de circulaţie încălzire clădire cu variator 
electronic de turaţie cu modul Δp=ct., 15 m3/h, 
10 mca, 240V, 1,25 kW, flanşe 

buc 2 7.167,27 14.334,53 

6 
Pompă de circulaţie încălzire sală sport cu 
variator electronic de turaţie cu modul Δp=ct., 

buc 1 3.510,03 3.510,03 
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2,5 m3/h, 10 mca, 240V, 1,25 kW, flanşe 

7 
Pompă de circulaţie preparare ACC Dn 25,  3,5 
m3/h, 5 mca Pn 6, 230V, 100 W, cu racorduri 
olandeze  R 2” Pn 6 

buc 1 2.373,75 2.373,75 

8 

Pompă  de recirculare apă caldă de consum 1 
mc/h - 4 mca, comandat de senzorul de 
temperatură retur 0,15 kW, 240 V, Dn 20 cu 
olandeze Pn 10 

buc 1 1.380,09 1.380,09 

9 

Vană de amestec cu trei căi încălzire cu 
actuator 
Debitul maxim: 16 mc/h 
Diametru nominal: Dn 40 cu olandeze Pn 10. 
Coeficientul de debit: kvs= 16 mc/h  
Căderea de presiune la debitul nominal Δp = 9 
kPa 

buc 1 1.840,12 1.840,12 

10 
Coş 100 mm x 4 
 m, din inox (polipropilenă), izolat cu 5 cm vată 
minerală plus deflector L= 3 m 

buc 3 1.610,11 4.830,32 

11 

Sistem integrat panouri solare plane 
(aproximativ 20 mp) cu pompă de circulaţie, 
alimentator, vas de expansiune, antigel, 
automatizare 

buc 1 27.601,80 27.601,80 

12 
Alimentator automat pentru aport de apă în 
instalaţia de încălzire Dn 15 cu manometru 

buc 1 460,03 460,03 

13 

Sistem de climatizare multisplit reversibil: 
Componenţă: 
-1 unitate externă cu montaj pe perete 
Putere de răcire 4,5 kW 16000 BTU 
Tensiunea de alimentare: 1x240 V; 50Hz 
- 2 unităţi interioare de climatizare, montaj pe 
perete, putere de răcire 2,5 kW 9000 BTU 

buc 1 12.650,83 12.650,83 

14 

Sistem de climatizare multisplit reversibil: 
Componenţă: 
-1 unitate externă cu montaj pe perete, putere 
de răcire 8,0 kW - 28000 BTU 
- 2 unităţi interioare de climatizare, montaj pe 
perete, putere de răcire 2,5 kW 9000 BTU 
- 1 unitate interioară de climatizare, tip casetă, 
putere de răcire 4,5 kW 15000 BTU 

buc 1 19.781,29 19.781,29 

15 

Sistem de climatizare tip split: 
Componenţă: 
-1 unitate externă cu montaj pe perete 
Putere de răcire 7,3 kW 30000 BTU 
Tensiunea de alimentare: 1x240 V; 50Hz 
- 1 unitate interioară de climatizare, tip casetă, 
putere de răcire 7,3 kW 30000 BTU 

buc 5 6.900,45 34.502,25 

16 Aerotermă de tavan 15 kW încălzire cu difuzor buc 3 3.450,23 10.350,68 

Instalatii sanitare   2.070,14 

1 
CONTOR de apă rece MULTIJET Diametru 
nominal DN 40, Clasă C Debit nominal  3 
[m3/h] Debit maxim 20 [m3/h] 

buc 1 920,06 920,06 

2 
Regulator de presiune (reductor) 0-6 bar, Dn 32 
cu manometru  

buc 1 1.150,08 1.150,08 

Instalatii de ventilatie   120.251,84 
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1 

Centrală de ventilaţie cu recuperare de căldură 
cu schimbător de căldură în plăci (refulare + 
aspiraţie) numai pentru aer proaspăt cu montaj 
în tavanul fals 
- debit de aer vehiculat: 1200 mc/h 
- Δp extern: 150 Pa 
- eficienţa recuperării minim 80%  

buc 1 40.942,67 40.942,67 

2 

Centrală de ventilaţie cu recuperare de căldură 
cu schimbător de căldură în plăci (refulare + 
aspiraţie) numai pentru aer proaspăt cu montaj 
în tavanul fals 
- debit de aer vehiculat: 2000 mc/h 
- Δp extern: 150 Pa 
- eficienţa recuperării minim 80%  

buc 1 63.484,14 63.484,14 

3 
Ventilator de tubulatură  cu variator de turaţie 
400 mc/h - 150 Pa Dn 160 

buc 7 1.380,09 9.660,63 

4 Atenuator de zgomot Dn 160x900 buc 7 460,03 3.220,21 

5 Atenuator de zgomot Dn 315x1200  buc 2 644,04 1.288,08 

6 Atenuator de zgomot Dn 355x1200  buc 2 828,05 1.656,11 

Instalatii electrice   176.270,80 

1 Centrala adresabila incendiu 4 bucle buc 1 10.500,00 10.500,00 

2 Inregistrator digital 16 canale buc 4 2.062,20 8.248,80 

3 Camera supraveghere interior buc 40 655,20 26.208,00 

4 Camera supraveghere exterior buc 20 2.503,20 50.064,00 

5 Grup electrogen 88KVA buc 1 81.250,00 81.250,00 

Constructii   92.627,04 

1 Ascensor persoane buc 1 92.627,04 92.627,04 

 

 

Subactiv. 4.2.  Refacerea mediului ambiant 

Refacerea mediului ambiant după execuția lucrărilor, atât în interior cât și în exterior. 

 Responsabil: firma desemnată câștigătoare pentru execuția lucrărilor 

Durata de realizare: luna 36.  

 

 

 ACTIVITATEA 5.  DOTAREA SPAŢIILOR REZULTATE 

Subactiv. 5.1. Derularea procedurii de achiziție pentru desemnarea furnizorului de 

mobilier  

 Contractarea firmei furnizoare de mobilier se va organiza în conformitate cu 

prevederile din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 

  Responsabil: Municipiul Sebeș 

 Durata de realizare: luna 31 – 33.   

Subactiv. 5.2. Livrarea bunurilor contractate 

 



 

136 

 

Lista dotărilor (poziția 4.5 din devizul general) 

Denumire U.m. Cant. 
Pret unitar - lei 
(exclusiv TVA 

Pret total - lei 
(exclusiv TVA 

Linia 4.5. Dotari 1.083.434,00 

Sali de clasa     

Set banca + scaune (2 pers) (30 x 34 săli) buc 510 480,00 244.800,00 

Catedră profesor buc 34 480,00 16.320,00 

Scaun profesor buc 34 90,00 3.060,00 

Tablă alba cu marker 
Dimensiuni 120 x 240 cm 

buc 34 540,00 
18.360,00 

Dulap caseta pentru elevi - dimensiune 
caseta 300x450x500 (30 buc x 34 săli) 

buc 1.020 135,00 137.700,00 

Laborator de fizica (30 pers)     

Masă laborator de 2 persoane buc 15 730,00 10.950,00 

Scaune de laborator pentru elevi   buc 30 157,00 4.710,00 

Catedră profesor - tip laborator 
Dimensiuni 1800x600x750 mm 

buc 1 
1.100,00 1.100,00 

Scaun profesor buc 1 90,00 90,00 

Dulap depozitare aparatură buc 1 790,00 790,00 

Tablă alba cu marker 
Dimensiuni 120 x 240 cm 

buc 1 
540,00 540,00 

Laborator de chimie (30 pers)     

Masă laborator de 2 persoane 
Dimensiuni: 1800x600x800 mm 

buc 15 730,00 
10.950,00 

Scaune de laborator pentru elevi buc 30 157,00 4.710,00 

Catedră profesor - tip laborator chimie buc 1 1.400,00 1.400,00 

Scaun profesor buc 1 90,00 90,00 

Dulap pentru depozitare aparatură buc 1 790,00 790,00 

Dulap pentru depozitare substanțe  
Dimensiuni : 900x400x1900  

buc 1 
2.500,00 2.500,00 

Dulap pentru depozitare ustensile și 
sticlărie 

buc 1 1.400,00 
1.400,00 

Tablă alba cu marker 
Dimensiuni 120 x 240 cm 

buc 1 
540,00 540,00 

Laboratoare informatica (3 x 30 elevi)     

Pachet calculator + desktop + mouse + 
tastatura  

buc 93 
3.900,00 362.700,00 

Pachet Tabla SMART + videoproiector buc 3 8.900,00 26.700,00 

Mese individuale laborator informatica  buc 93 288,00 26.784,00 

Scaune buc 93 150,00 13.950,00 

Laborator de mecanica (30 pers)     

Bancă de două persoane buc 15 1.500,00 22.500,00 

Scaune de laborator pentru elevi buc 30 157,00 4.710,00 

Catedră profesor  buc 1 480,00 480,00 

Scaun profesor buc 1 90,00 90,00 

Tablă alba cu marker 
Dimensiuni 120 x 240 cm 

buc 1 
540,00 540,00 

Sala de festivitati     

Scaune sala festivitati buc 110 150,00 16.500,00 

Pachet Tabla SMART + videoproiector buc 1 8.900,00 8.900,00 

Pachet echipamente sonorizare buc 1 23.000,00 23.000,00 

Catedra (pt 5 persoane) buc 1 980,00 980,00 

Scaun profesor buc 5 90,00 450,00 

Banci sala festivitati   110 100,00 11.000,00 
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Sala profesorala     

Scaune  buc 15 90,00 1.350,00 

Masă conferinte buc 1 1.200,00 1.200,00 

Dulap dosare buc 1 1.100,00 1.100,00 

Dulap arhiva buc 6 780,00 4.680,00 

Sala de sport     

POARTA HANDBAL din lemn buc 2 1.020,00 2.040,00 

Plasa pentru poarta de handbal buc 2 230,00 460,00 

Banca pentru vestiar inalta +cuier  buc 40 880,00 35.200,00 

Consola baschet mobila buc 2 5.810,00 11.620,00 

Stalpi volei perechi 1 1.500,00 1.500,00 

Fileu volei buc 1 350,00 350,00 

Birou director      

Birou buc 1 480,00 480,00 

Scaun director buc 1 520,00 520,00 

Scaune buc 4 90,00 360,00 

Masa cafea buc 1 350,00 350,00 

Dulap dosare buc 1 1.100,00 1.100,00 

Pachet calculator + desktop + mouse + 
tastatura  

buc 1 
3.900,00 3.900,00 

Secretariat     

Birou buc 1 480,00 480,00 

Scaun buc 4 90,00 360,00 

Pachet calculator + desktop + mouse + 
tastatura  

buc 1 
3.900,00 3.900,00 

Dulap dosare buc 1 1.100,00 1.100,00 

Birou directori adjuncti      

Birou buc 2 480,00 960,00 

Scaun birou buc 2 150,00 300,00 

Scaun buc 4 90,00 360,00 

Pachet calculator + desktop + mouse + 
tastatura  

buc 2 
3.900,00 7.800,00 

Dulap buc 2 780,00 1.560,00 

Administratie si contabilitate     

Birou buc 4 480,00 1.920,00 

Scaun birou  buc 4 150,00 600,00 

Pachet calculator + desktop + mouse + 
tastatura  

buc 4 
3.900,00 15.600,00 

Dulap dosare buc 2 1.100,00 2.200,00 

 Termen de livrare: lunile 34 - 35. 
 

 ACTIVITATEA 6. RECEPŢIA LUCRĂRILOR 
 

 După finalizarea lucrărilor, va avea loc recepţia acestora, ceea ce va îngloba 

următoarele activităţi: 

- numirea comisiei de recepţie; 

- pregătirea documentaţiei tehnice şi economice pentru recepţie ; 

- verificarea lucrărilor executate;  

- întocmirea procesului verbal de recepţie şi stabilirea eventualelor completări şi 

remedieri; 

- efectuarea eventualelor completări şi remedieri.  

 Această activitate se va desfăşura în luna 36 de implementare.  
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Eșalonarea pe ani de investiție a costurilor: 

 

TOTAL COSTURI INVESTITIE 

Costuri 

Ani 
TOTAL                                             

(Anul 1 + Anul 
2 + Anul 3) 1 2 3 

Cheltuieli pentru obtinerea si 
amenajarea terenului 

109.487 0 27.372 136.859 

Obtinerea terenului 0 0 0 0 

Amenajarea terenului 109.487 0 0 109.487 

Amenajari pentru protectia mediului 
si aducerea la starea initiala 

0 0 27.372 27.372 

Cheltuieli pentru relocarea/protecția 
utilităților 

0 0 0 0 

Cheltuieli pt asigurarea 
utilitatilor necesare obiectivului 

0 161.056 0 161.056 

Cheltuieli pentru asigurarea 
utilitatilor necesare functionarii 
obiectivului 

0 161.056 0 161.056 

Cheltuieli pentru proiectare si 
asistenta tehnica 

968.034 263.423 267.588 1.499.045 

Studii  7.140 0 0 7.140 

Documentații suport și cheltueli 
pentru obținerea de avize, acorduri 
și autorizații 

2.380 0 0 2.380 

Expertiza tehnica 0 0 0 0 

Certificarea performanței 
energetice și auditul energetic al 
clădirilor 

0 0 4.165 4.165 

Proiectare 923.734 0 0 923.734 

Organizarea procedurilor de 
achizitie 

0 0 0 0 

Consultanta 0 54.744 54.744 109.487 

Asistenta tehnica 34.780 208.680 208.680 452.139 

Asistenta tehnica din partea 
proiectantului 

16.231 97.384 97.384 210.998 

Dirigenție de șantier 18.549 111.296 111.296 241.141 

Cheltuieli pentru investitia de 
baza 

2.155.584 12.933.506 15.053.513 30.142.604 

Construcții și instalații 2.155.584 12.933.506 12.933.506 28.022.596 

Montaj utilaje, echipamente 
tehnologice și funcționale 

0 0 54.346 54.346 

Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale care necesită montaj 

0 0 776.375 776.375 
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Utilaje, echipamente tehnologice și 
funcționale care nu necesită montaj 
și echipamente de transport  

0 0 0 0 

Dotari 0 0 1.289.286 1.289.286 

Active necorporale 0 0 0 0 

Alte cheltuieli 832.111 1.468.449 1.610.765 3.911.324 

Organizare de santier 420.339 0 0 420.339 

Lucrari de constructii si instalatii 
aferente organizarii de santier 

273.718 0 0 273.718 

Cheltuieli conexe organizarii de 
santier 

146.621 0 0 146.621 

Comisioane, cote, taxe, costul 
creditului 

157.123 0 132.409 289.533 

Cheltuieli diverse si neprevazute 244.741 1.468.449 1.468.449 3.181.639 

Cheltuieli pentru informare și 
publicitate 

9.907 0 9.907 19.814 

 Cheltuieli pentru probe 
tehnologice si teste 

0 0 0 0 

Pregatirea personalului de 
exploatare 

0 0 0 0 

Probe tehnologice si teste 0 0 0 0 

TOTAL COSTURI INVESTITIE 4.065.216 14.826.434 16.959.238 35.850.888 

C+M 2.538.789 13.094.562 13.015.224 28.648.575 

 

 

7.3. Strategia de exploatare/operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse 

necesare  

Întreținerea obiectului de investiții va fi asigurată de către Primăria Municipiului Sebeș 

împreună cu Liceul Tehnologic Sebeș, care va exploata clădirea. 

 

7.4. Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale  

Analizând elementele definitorii evidenţiate de către diferiţi autori, considerăm că 

putem face posibilă o percepţie a managementului. Astfel, “managementul poate fi privit ca 

şi un proces efectiv de atingere a obiectivelor din cadrul unei organizaţii, într-un mod cât mai 

eficient prin utilizarea funcţiilor de planificare, organizare, control şiadministrare a resurselor 

existente în organizaţia respectivă.”1 

Drept urmare, putem analiza această definiţie din două puncte de vedere şi anume: 

În primul rând, din punct de vedere al atingerii efective a obiectivelor, într-un mod cât 

mai eficient, specific tuturor managerilor care doresc să-şi îmbunătăţească performanţele. 

                                                           
1
 “Performanță și capacitate în administrația publică locală” – Florin Cărbureanu, Ovidiuy Dorin Jimborean 
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Aceştia se bazează pe o multitudine de abilităţi deprinse de-a lungul carierei, având astfel 

capacitatea de a utiliza cu ştiinţă toate elementele existente în interiorul organizaţiilor lor. 

În al doilea rând, cele patru funcţii, respectiv de planificare, organizare, control şi 

administrare generează ciclul de management,oferindu-i acestuia conţinutul propriu în 

ansamblu, al procesului de conducere şi în special, eficienţa muncii depuse de către 

personal fie că este pe termen scurt, mediu sau lung. 

Planificarea în acest sens poate fi percepută ca fiind acea acţiune prin care un 

manager analizează situaţiile viitoare cu careorganizaţia sa ar putea să se confrunte, luând 

deciziile optime privind activităţile necesare care vor trebui efectuate şi ţinând cont de 

resursele necesare pentru finalizarea acestora. 

Organizarea implică punerea cap la cap a tuturor sarcinilor şi activităţilor care 

urmează apoi să fie repartizate pe diferite departamente, în funcţie de domeniul de activitate 

cu care suntcompatibile, împreună cu resursele necesare efectuării acestora. 

Administrarea poate fi definită ca fiind acea utilizare corectă atuturor resurselor de 

către un manager dintr-o organizaţie în aşa felîncât, umplerea golurilor acesteia să fie 

efectuată cu succes de angajaţii pe care managerul respectiv îi are în subordine. 

Nu în ultimul rând, prin funcţia de control se poate înţelege acea monitorizare 

efectuată de către un manager a angajaţilor cât şi a activităţilor lor, determinând în acest 

mod care este nivelul la care se află organizaţia sa, iar dacă sunt identificate anumite 

minusuri, acesta să poată accede la corectarea lor ulterioară. 

Ca si recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale 

menționăm: 

 îmbunătățirea abilităților de comunicare, convingere și responsabilitatea managerilor  

 eficientizarea activităților care se derulează în cadrul Primăriei 

 administrarea eficientă şi eficace a resurselor cât şi a personalului  

 motivarea personalului 

 elaborarea unei strategii de dezvoltare 

 îmbunătățirea monitorizării de către manager a întregii activități a organizației 

8. Concluzii şi recomandări  
 

 Executia lucrărilor să fie realizată de către o firmă specializată  

 Respectarea legislației în vigoare privind lucrările de construcții, privind  serviciile 

sociale, privind achizițiile etc 

 Respectarea recomandărilor din expertiza tehnică, din studiul geotehnic precum și 

cele din auditul energetic. 
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B. PIESE DESENATE  
 

Arhitectură:  

A01 – Plan de situație și plan de încadrare în zonă 

A02 – Plan parter 

A03 – Plan etaj 1 

A04 – Plan etaj 2 

A05 – Plan etaj 3 

A06 – Plan terasă necirculabilă 

A07 – Fațadă Nord 

A08 – Fațadă Vest 

A09 – Fațadă Sud 

A10 – Fațadă Est 

A11 – Secțiune A - A  

A12 – Secțiune B - B 

A13 – Perspectivă exterioară  

A14 – Perspectivă exterioară 

A15 – Perspectivă exterioară 

A16 – Perspectivă exterioară 

A17 – Perspectivă exterioară 

A18 – Perspectivă aeriană 

A19 – Perspectivă aeriană 

A20 – Perspectivă exterioară 

 

Instalații  

Instalații sanitare 

IS 1/6 - Instalaţii sanitare - Plan reţele îngropate 

IS 2/6 - Instalaţii sanitare - Plan parter 

IS 3/6 - Instalaţii sanitare - Plan etaj 1 

IS 4/6 - Instalaţii sanitare - Plan etaj 2 

IS 5/6 - Instalaţii sanitare - Plan etaj 3 

IS 6/6 - Instalaţii sanitare - Plan terasă  

 

Instalaţii termice  

CT 1/1- Centrala termică – Schema funcţională 

IT 1/6 - Instalaţii termice - Plan parter 

IT 2/6 - Instalaţii termice - Plan etaj 1 

IT 3/6 - Instalaţii termice - Plan etaj 2 

IT 4/6 - Instalaţii termice - Plan etaj 3 
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IT 5/6 - Instalaţii termice - Plan centrală termică 

IT 6/6 - Instalaţii termice - Plan terasă C.T. 

 

Instalaţii de ventilaţie  

IV 1/4 - Instalaţii de ventilaţie - Plan parter  

IV 2/4 - Instalaţii de ventilaţie - Plan etaj 1 

IV 3/4 - Instalaţii de ventilaţie - Plan etaj 2 

IV 4/4 - Instalaţii de ventilaţie - Plan etaj 3 

 

Instalaţii electrice 

IE-1/17 Instalatii electrice - Parter 

IE-2/17 Instalatii electrice - Etaj I 

IE-3/17 Instalatii electrice - Etaj II 

IE-4/17 Instalatii electrice - Etaj III 

IE-5/17 Instalatii electrice - Terasa 

IE-6/17 Instalatii detectie, semnalizare si alarmare in caz de incendiu - Parter 

IE-7/17 Instalatii detectie, semnalizare si alarmare in caz de incendiu - Etaj I 

IE-8/17 Instalatii detectie, semnalizare si alarmare in caz de incendiu - Etaj II 

IE-9/17 Instalatii detectie, semnalizare si alarmare in caz de incendiu - Etaj III 

IE-10/17 Instalatii detectie, semnalizare si alarmare in caz de incendiu - Terasa 

IE-11/17 Instalatii curenti slabi si supraveghere video - Parter 

IE-12/17 Instalatii curenti slabi si supraveghere video - Etaj I 

IE-12/17 Instalatii curenti slabi si supraveghere video - Etaj II 

IE-13/17 Instalatii curenti slabi si supraveghere video - Etaj III 
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