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' 
instrucţiuni de aplicare a unor prevederi din HG nr.28/2008 

privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei 
tehnico-economice aferente investiţiilor publice 

A. PĂRTILE SCRISE , 

1 DATE GENERALE 

1.1 Denumirea obiectivului de investitii , 

„REABILITARE SI EXTINDERE GRADINITA PĂTROAIA VALE, COMUNA 
CRÂNGURILE, JUDETUL DÂMBOVIŢA 

1.2 Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul) 

Grădiniţa care face obiectul prezentului proiect, este amplasata pe terenul 
aparţinând domeniului public al comunei Crângurile Jud. Dâmboviţa, conform inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Crângurile, aflat în intravilanul satului 
Pătroaia Vale, cu categoria de folosinţă curţi - construcţii. 

1.3 Titularul investiţiei 

Comuna Crângurile jud. Dâmboviţa 

1.4 - Beneficiarul investiţiei 

Comuna Crângurile jud. Dâmboviţa 

1.5 - Elaboratorul proiectului. 

S.C. ARLECHIN DESIGN '96 SRL - B-dul Ferdinand nr. 103A, sector 2, Bucureşti, tel/fax 
0216427468; 0722350406; J40/1881/1996; CUI: R08254624; 
e-mail: office@arlechindesign .ro 

2 DESCRIEREA GENERALĂ A LUCRĂRILOR 

2.1 Descrierea lucrărilor 

a) Amplasamentul 

Situata în sud-vestul judeţului Dâmboviţa, la interferenta dintre dealurile 
subcarpatice si Câmpia Romana la o distanta de 36 km de Municipiul Târgovişte, 8 km de 



rângurile 
are următoarele vecinătăţi: 

• N- comuna Cobia ,jud. Dâmboviţa ; 

• S-comuna Răteşti ,jud. Argeş; 

• E-comunele: Cobia, Gura Foii, Petreşti si oraşul Găeşti ; jud . Dâmboviţa ; 

• V- comunele: Hulubeşti , Valea Mare, jud. Dâmboviţa si comuna Leordeni ,jud. 
Argeş. 

Comuna are o suprafaţă de 53 km2 , cu un relief deluros străbătut de apele râului 
Argeş si pârâul Potop si Răstoaca. ln componenta comunei intra satele: 

Crângurile de Jos, 
Crângurile de Sus, 
Băciuieşti, 

Pătroaia-Vale, 

Pătroaia-Deal, 

Răteşti, 

Potlogen i-Vale, 
Voia. 

Legătura cu reşedinţa judeţului se face prin drumul judeţean Târgovişte - Găeşti , 

iar şoseaua naţionala Bucureşti - Piteşti cu capitala si celelalte localităţi ale tarii. La 5 km de 
centrul comunei se găseşte staţia de CFR Pătroaia. Accesul în comuna se face pe 
următoarele drumuri: DN7, DJ 702, DC 91 , DC 91 , DC94. 

Terenul pe care va fi realizata investiţia privind reabilitarea si extinderea grădiniţei 
este situat în satul Pătroaia Vale, comuna Crângurile, judeţul Dâmboviţa. Parcela pe care 
este amplasata grădiniţa are categoria de folosinţă: intravilan, curţi-construcţii in suprafaţă 
de S=1.900 m2 , conform Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei. 

b) Topografia 

Terenul este intabulat la OCPI Dâmboviţa, cu numărul cadastral 70440, CF 70440-
Crangurile, intravilan, cu suprafaţă de 1.900 m2 . Nu s-a întocmit studiu topografic. 

c) Clima şi fenomenele naturale specifice zonei 

Din punct de vedere climatic zona studiata se caracterizează prin: 

- temperatura medie anuala a aerului este de+ 10° C; 

- precipitaţii medii anuale 650 - 880 mm; 

- vanturi dominante NE - SV; 

- adâncimea maxima de îngheţ - 0.90 -1,00 m conform STAS 6054/77. 

- încărcarea din zăpadă 2,0 KN/m2 (CR-1-1-3-2012) 



d) Geologia, seismicitatea (~:~''• C,,li 
t~ -~· 1.,e 

Studiul geotehnic efectuat de PFA Glodeanu Stefan, stab· · efectuării 

lucrărilor de cartare faptul ca terenul de fundare este argila. 
Stratul acvifer freatic a fost interceptat la cca.-5.00 -6.00 m, de la cota terenului 

natural. 
Din punct de vedere geomorfologic terenul este plan, stabil, lot mobilat la data 

efectuării cartării de suprafaţă, fără fenomene fizico-geologice de instabilitate sau de 
degradare. 

Forajul executat in zona a pus in evidenta o stratificaţie corelabila după cum urmează: 
- 0.00-0.20m - umplutura; 
- 0.20-2.50m- argila galbena, nisipoasa, plastic vârtoasa; 
- 2.50-4.00m - pietriş cu bolovăniş si liant argilos. 

După normativul P 100-1/2013, „Cod de proiectare seismica", amplasamentul se afla 
situat in zona caracterizată prin valori de vârf ale acceleraţiei terenului, pentru proiectare 
ag=0.30g. Zona studiata se încadrează in gradul seismic VII conform Normativului P100/92, 
zona seismica C (ks=0,24); 

Conform Normativ P 100-1/2013, „Cod de proiectare seismica", din punct de vedere 
al perioadelor de colt, amplasamentul este caracterizat prin Te= 1.0 sec. 

ln condiţiile realizării extinderii la construcţia existenta pentru grupuri sanitare, 
fundaţiile viitoarelor extinderi vor fi săpate la cota - 1.00 m (cota comuna cu fundaţia 
grădiniţei existente). 

Presiunea convenţională conform STAS 3300/2-1985, pentru stratul de argila, este 
250KPa si corespunde la adâncimea de fundare h=-2.00m de la cota terenului natural si 
lăţimi ale fundaţiilor b= 1.00 m. Pentru alte adâncimi de fundare, presiunea convenţională 
se corectează conform aceluiasi STAS: la h = -1.00m, Pconv.=190 KPa. 

' 

e) Prezentarea proiectului pe specialităţi 

SPECIALITATEA ARHITECTURA 

Grădiniţa din Pătroaia Vale comuna Crângurile, Judeţul Dâmboviţa, are funcţia de clădire 
sociala cu regimul de înălţime P+1 E. Din punct de vedere al destinaţiei, clădirea a fost siva 
fi utilizata drept grădiniţă , fiind alcătuită din următoarele spatii: 
• parter: hol intrare, oficiu, casa scării, anexa, sala de clasa. 
•etaj: hol acces, casa scării, biblioteca, magazie, sala de clasa. 

Prin proiect se prevăd lucrări de reabilitare si extindere care cuprind: 
- lucrări de reparaţii interioare 
- lucrări de reparaţii exterioare 
- lucrări de extindere: 

• construire spaţiu pentru centrala termica 

• construire grup sanitar 
• magazie combustibil solid 

- lucrări de racordare la apa si canalizare 



- lucrări de împrejmuire a imobilului 

Reparaţii interioare: 
desfacere si refacere tencuieli interioare pereţi si tavane: par 
de trafic intens si şapă M100 (in sălile de clasa); 
refacere pardoseala mozaic cu pardoseala din gresie de trafic intens (holuri si anexe, 
grupuri sanitare, centrala termica); 
înlocuire tâmplărie existenta cu tâmplărie din profile PVC cu geam termopan: gletuit, 
vopsitorii lavabile la pereţi si tavane; 
lambriuri PVC la pereţi (în sălile de clasa); 
faianţă in grupuri sanitare; 
refacere Instalaţii electrice interioare si racordare grup sanitar si centrala termica la 
reţeaua existenta (înlocuire tuburi PVC, conductor, corpuri de iluminat, 
întrerupătoare, comutatoare, prize si tablou electric general); 
proiectare instalaţie termica din ţevi de cupru; 
amenajare grup sanitar constând din: cabine wc băieţi si fete, lavoare cu dotări 

corespunzătoare), grup sanitar cadre didactice. 

Reparaţii exterioare: 
desfacere si refacere tencuieli exterioare; 
reparaţii soclu; 
vopsitorie lavabila de exterior; 
desfacere învelitoare tabla zincata si înlocuire cu ţiglă ceramica; 
reparaţii şarpantă, astereala, streaşină , pazie; 
în locuit sistem jgheaburi si burlane din tabla zincata cu jgheaburi si burlane tip 
LINDAB; 
amenajare rampa persoane cu dezabilitaţi locomotorii; 
trotuar din beton pe conturul construcţiei ; 

Corp nou (construire grup sanitar+ centrala termica+ magazie combustibil solid) 
Extinderea corpului grădiniţei reprezentata de construcţia incintei centralei termice, 

grupurilor sanitare si magaziei combustibil solid, vor fi executate din fundaţii continue de 
beton, structura din zidărie portanta de cărămidă GVP 30 cm întărită cu sâmburi din beton 
armat, planşeu din beton armat, şarpantă din lemn, învelitoare ţiglă ceramica si pereţi din 
zidărie de cărămidă GVP, regim de înălţ ime parter, H streaşină = 3, 12m, cu acces direct 
din grădiniţă prin intermediul golului creat prin spargerea unui parapet de fereastra. 

Vor fi executate următoarele lucrări: 
tâmplărie din profile PVC cu geam termopan 
vopsitorii lavabile, glet, placaj cu faianţă la H=2 m 
pardoseala gresie porţelanată de trafic intens. 
instalaţie electrica interioara; 
instalaţie termica interioara pe ţevi din cupru si centrala termica pe combustibil solid 
(lemne). 
alimentare cu apa: record la reţeaua existenta. 



pentru relaţia funcţională cu grupul sanitar, se va realiza un gol 
in peretele de calcan al clădirii existente (zona fereastra existen unui 
buiandrug din beton armat monolit înaintea decupării acestuia. 

Reţele apa si canalizare: 
racord alimentare cu apa din reţeaua existenta 
racordare grup sanitar la reţeaua de canalizare va fi proiectata din ţevi PVC ce 
deversează într-un bazin vidanjabil din beton. 

Împrejmuire incintă 
Împrejmuirea imobilului se va realiza astfel: 

la faţadă, gard din ţeavă rectangulara prinsa în fundaţii si soclu de beton armat cu 
poarta de acces pentru copii si pentru autovehicule . in lungime de L = 16 m; 
celelalte laturi ale perimetrului in lungime de L= 161 m, se vor împrejmui cu plasă de 
sarma plastifiata H = 2 m , prinsa pe stâlpi metalici fixaţi in fundaţie de beton; 
accesul la grădiniţă se face prin intermediul drumurilor comunale existente. 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE CONSTRUCTllLOR: 
' 

Clădire grădiniţă: 

suprafaţă construita desfăşurată parter = 122 m2 

suprafaţă construita desfăşurată etaj= 114,56 m2 

înălţimea la coama= 7,40 m 
înăltimea la streasină = 5,60 m 

' ' 
Înălţime H = 2.9 m 
Volum = 686,02 m3 

Total suprafaţă reabilitata = 236,56 m2 

Extinderi: 
Spaţiu centrala termica cu următoarele dimensiuni: 

lungimea L = 6,30 m 
lăţimea I= 3,30 m 
suprafaţă construita Se= 20,79 m2 

înălţime H = 2.90 m 
Volum = 68,60 m3 

Grup sanitar cu următoarele dimensiuni: 
lungimea L = 6,30 m 
lăţimea I= 2,94 m 
lungimea L = 5,00 m 
lăţimea I= 4,86 m 
suprafaţă construita Se = 18,52 m2 

suprafaţă construita Se = 24,30 m2 

înălţime H = 2,9 m 
Volum= 141,30 m3 



Magazie combustibil solid: 
lungimea L = 2,69 m 
lăţimea I= 1,30 m 
suprafaţă construita Se = 3.50 m2 

înăltime H = 2,9 m . 
Volum= 10,14 m3 

Volum total corp nou (CT +grupuri sanitare+ magazie)= 68,60 m3+141,30 m3 + 10,14 m3 

= 220.04 m3 

Volum total (Grădiniţă+ Corp nou)= 686.02 m3+220.04m3= 906,06m3 

Total suprafaţă extindere (spaţiu CT +suprafeţe grupuri sanitare+ magazie)= 63,61 m2 

Clădirea grădiniţei cuprinde spatii interioare cu următoarele suprafeţele utile: 
Parter: 
sala clasa 1: 54.55 m2, 
hol +casa scării: 19.03m2 

oficiu: 3.89 m2 
hol: 11.51 m2 

hol: 5.52 m2 

magazie: 2.70 m2 

Etaj: 
sala clasa 2: 54.55 m2 

hol +casa scarii:5.42 m2 

hol: 11 .51 m2 

biblioteca: 5.52 m2 

magazie:2.70 m2 

Corpul nou (extinderea) cuprinde spatii interioare cu următoarele suprafeţele utile: 
centrala termica:17.25 m2 

magazie: 2.57 m2 

hol: 5.76 m2 

grup sanitar profesori: 9.35 m2 

grup sanitar fete: 6.63 m2 

grup sanitar băieţi: 7.70 m2 

SPECIALITATEA REZISTENTA 
Pentru realizarea lucrărilor de consolidare si extindere a clădirii grădiniţei se propun 
următoarele: 

·fundaţiile corpului existent se vor subzidi cu beton realizate in picturi de maxim 1.2 m 
si in etape, astfel încât sa se menţină o distanta de minim doua picturi intre etapele de 
execuţie; 

•După realizarea subzidirilor, fundaţiile se vor consolida cu grinzi noi pe ambele fete 
sau pe o singura fata in funcţie de poziţia in plan; 



~ 

•Pereţii de cărămidă se vor cămăşui cu tencuieli armate pe o tai ... · · _ \. ~I fete în 
funcţie de poziţia in plan; tencuiala se va realiza mecanizat in grosi . \.~6crr{ ~ 

·Planşeul peste parter, pe zona salii de clasa se va suprab /~ J~riA. ·, cont de 
condiţiile de exploatare a vechii clădiri ; grosimea suprabetonarii va fi d~-- , 

•Elementele degradate ale şarpantei se vor înlocui sau repara ; 
Extinderea va avea regimul de înălţime parter. Aceasta se va face pe o structura noua, 

alcătu ită din cadre de beton armat monolit, dispuse pe ambele direcţii , cu fundaţii continue din beton 
armat, planşeul peste parter se va realiza din beton armat. Noua structura se va realiza separat de 
construcţia existenta, alipita pe latura nordica. Cele doua corpuri se vor separa printr-un rost de 
minim 5 cm, atât la nivelul fundaţiei cat si la nivelul structurii. 

Acoperişul va fi de tip şarpantă de lemn pe scaune. Structura este alcătuită din popi, 
pane, căpriori si astereala din lemn, peste care se aşază învelitoarea din tigla ceramica. Elementele 
din lemn se vor proteja împotriva agenţilor biologici si împotriva agenţilor termici prin ignifugare. 
Pentru prinderea grinzilor de lemn si a rigidizărilor de structura intre ele se vor folosi elemente de 
fixare pentru structuri din lemn. Se vor folosi următoarele elemente de fixare: 

• colţare pentru legarea grinzilor si a stâlpilor din lemn sau pentru fixarea 
lemnăriei pe structura de beton; 

• suporţi de grinda; 
• suporţi de stâlpi; 

ancore pentru profile metalice si ferme de acoperiş; 

• şaibe speciale pentru asamblări lemn-beton care permit o eventual demolare 
ulterioara. 

Avantajele sunt următoarele: îmbunătăţesc distribuţia verticala si laterala a 
încărcării construcţiei si diminuează riscurile de accidentare. 

SPECIALITATEA INSTALAŢII ELECTRICE 
Instalaţiile electrice aferente obiectelor din cadrul proiectul de reabilitare si 

extindere a grădiniţei sunt: 
alimentarea cu energie electrica; 

• instalaţii electrice de iluminat; 
instalaţii electrice de prize; 
instalaţii electrice de curenţi slabi; 
instalaţii pentru protecţie contra tensiunilor accidentale; 
instalaţii de protecţie contra tensiunilor atmosferice 

Putere instalata pentru care se va dimensiona racordul electric este detaliata mai jos: 

TEG: 
Putere instalata: 
Putere ceruta: 

18 kW 
12,6 kW 

Din tabloul electric general se vor alimenta: 
• circuitele de iluminat si prize parter si etaj; 
• circuitul de iluminat exterior; 
• circuitul de alimentare curenţi slabi; 
• circuitul de alimentare tablou electric centrala termica. 

Tabloul electric (TEG) se va alimenta cu un cablu CYAbY 5x6mm2 de la blocul de măsura 
si protecţie trifazat (BMPT). 



TCT: 
Putere instalata: 5 kW 
Putere ceruta: 4,5 kW 

Din tabloul electric (TCT) se va alimenta: 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

circuitele de iluminat si prize camera centrala termica; 
circuitul de alimentare tablou curenţi slabi; 
circuitul de alimentare pompa injecţie cazan; 
circuitul de alimentare pompa circuit radiatoare; 
circuitul de alimentare pompa circuit boiler; 
circuitul de alimentare boiler; 
circuitul de comanda si automatizare. 

Tabloul electric (TCT) se va alimenta cu un cablu CYAbY 5x4mm2 de la TEG. 

Detalierea lucrărilor s-a făcut în memoriul de specialitate - Memoriu tehnic instalaţii electrice, 
unde se prezinta, atât instalaţiile electrice din clădirea grădiniţele, cat si instalaţiile electrice 
in CT. 

SPECIALITATEA INSTALATU SANITARE 
' 

Instalaţiile sanitare aferente obiectelor din cadrul proiectului de reabilitare si 
extindere a grădiniţei sunt: 

• instalaţia de alimentare cu apa a reţelelor exterioare de apa pentru consumul 
menajer alcătuită din conducte de tip PEHD; 

• instalaţia de alimentare cu apa a reţelelor interioare de apa pentru consumul menajer 
alcătuită din conducte de tip PP-R; 

• reţelele de canalizare menajera, alcătuită din PP pentru conductele montate la 
interior; 

• reţelele de canalizare menajera, alcătuită din PVC-KG pentru conductele montate la 
exterior. 

INSTALATIA DE ALIMENTARE CU APA 
' 
Sursa de alimentare cu apa potabila o constituie reţeaua de alimentare cu apa 

potabila publica. De la punctul de branşament se va realiza o reţea de alimentare cu apa 
a clădirii si care se va executa din tronsoane montate îngropat din conducte de PEHD pana 
la intrarea in clădire. 

Pe branşament, in afara incintei va fi prevăzută o vana de concesie îngropată Dn 
25mm cu tija de manevra si cutie de protecţie, accesul se va realiza numai de persoane 
autorizate. ln proprietate la circa 4.50 m fata de limita de proprietate, este prevăzut un cămin 

de apa 01 OOO mm, echipat cu doi robineţi de sectorizare Dn 25, un apometru cu cadran 

umed Dn25, o clapeta de sens Dn25 şi un robinet de golire Dn15. 



Debitul de calcul necesar pentru alimentarea tuturor 
grădiniţei este de 0.451/s. Disponibilul minim de presiune la branşam 
consumatorilor de apa menajera este de 20 mCA. 

INSTALATIA INTERIOARA DE APA PENTRU CONSUMUL MENAJER 
' 

1. Instalaţia interioara de apa rece pentru consumul menajer 

entarii 

Clădirea va fi prevăzută cu 3 grupuri sanitare însumând 4 lavoare si 6 WC-uri. 
Soluţia adoptata este aceea de alimentare a consumatorilor de apa rece din cadrul clădirii 
prin intermediul unei reţele ramificate alcătuită din ţevi tip PP-R (SOR 11, PN 1 O). 
Dimensionarea instalatiei s-a făcut conform STAS 1478/90 iar dimensiunile tronsoanelor 

' 
sunt conforme cu cele din planurile anexate memoriului de specialitate - Memoriu tehnic 
instalaţii sanitare. 

Toate traseele se vor izola cu cochilii de izolaţie din polietilena expandata cu 
,__ grosimea de 6mm. La trecerea conductelor prin planşee si pereţi se vor monta tuburi de 

protecţie. 

Ţevile din polipropilenă se vor îmbina între ele cu fitinguri speciale prin termo
fuziune, tehnologia de îmbinare fiind obligatoriu omologată/agrementată. 

Pozarea conductelor si montarea tuturor echipamentelor se va face in stricta 
coroborare cu instrucţiuni le de montaj ale furnizorului I producătorului. 

2. Instalaţia interioara de apa calda pentru consumul menajer 
Prepararea apei calde pentru consum menajer se va realiza prin intermediul unui modul de 
preparare A.C.M., amplasat la parter in spaţiul centralei termice si alcătuit din: 

• o centrala termica - funcţionare cu combustibil solid cu capacitatea de încălzire 38 
KW 

• Boiler cu preparare indirecta cu o serpentina si rezistenta electrica TESY GCV BOL. 

Agentul termic primar, pleacă de la centrale si parcurge serpentina boilerului. 
Acesta degaja o cantitate de căldură preluata direct de apa de consum care se încălzeşte 
pana la temperatura de stocare de 60°C. 

Asigurarea la suprapresiune se realizează prin intermediul grupului de siguranţă 
alcătuit din vas de expansiune 12 I si supape de siguranţă . 

Soluţia adoptata este aceea de alimentare a consumatorilor de apa calda din 
cadrul clădirii prin intermediul unei reţele ramificate alcătuită din tevi din polipropilena (SOR 
7.4, PN 16). Distribuţia la consumatori a apei calde menajere se va face prin sapă si perete. 

Dimensionarea instalaţie i s-a făcut conform STAS 1478/90 
Toate traseele se vor izola cu cochilii de izolaţie din polietilena expandata cu 

grosimea de 6mm. La trecerea conductelor prin planşee si pereţi se vor monta tuburi de 
protecţie. 

Ţevile din polipropilenă se vor îmbina între ele cu fitinguri speciale prin termo
fuziune, tehnologia de îmbinare fiind obligatoriu omologată/agrementată. 



coroborare cu instrucţiunile de montaj ale furnizorului I producătoru 
stricta {-{ 

RETEAUA DE CANALIZARE 

1. Instalaţia de canalizare menajera 
Colectarea apelor uzate menajere din grupurile sanitare se va realiza prin 

conducte de canalizare, executate din tuburi de scurgere tip PP. 
Racordarea obiectelor sanitare la coloanele de canalizare se realizează prin 

tuburi de scurgere din polipropilena, îmbinate prin mufe cu garnitura de cauciuc, cu 
diametrul 40mm pentru lavoar, si 11 O mm pentru vasul de closet. 

Se vor monta piese de curăţire coloanelor de canalizare. Înălţimea de montaj a 
piesei de curăţire va fi de 0,40 - 0,80 fata de pardoseala, urmând ca in dreptul acesteia sa 
se prevadă uşiţe in ghenele de mascare ale coloanelor verticale de canalizare. 

Racordurile obiectelor sanitare se fac aparent, urmând a fi mascate după 
efectuarea probei de etanşeitate şi de eficacitate. Se vor respecta pantele normale de 
racordare a obiectelor sanitare la coloane, conform prevederilor STAS 1795. 

Coloanele de canalizare menajera se vor colecta prin conducte de canalizare 
orizontale din PVC-KG montate sub placa parter clădire. De aici vor fi evacuate pe cel mai 
scurt traseu spre bazinul vidanjabil. Se va amplasa un bazin vidanjabil 1 Om3 , L x Ix h = 2,5m 
x 2m x 2m. 

2. Reţeaua de canalizare pluvială 
Apele meteorice de pe învelitoare sunt colectate prin intermediul jgheaburilor si 

deversate la teren, cu ajutorul unor coloane verticale, formate din conducte tip PP. 
Se vor monta piese de curăţire pe coloanele pluviale. Înălţimea de montaj a piesei 

de curăţire va fi de 0,40 - 0,80 fata de cota terenului amenajat Dimensionarea reţelei de 
canalizare s-a făcut respectând prescripţiile STAS-urilor in vigoare si anume SR 1846-
1 /2006 si STAS 3081-91 pentru un grad maxim de umplere a conductelor de 0,90. 

SPECIALITATEA INSTALATU TERMICE 
Instalaţiile termice aferente obiectelor din cadrul proiectul de reabilitare si extindere a 
grădiniţei sunt: 

• Instalaţia de preparare a agentului termic 80/60°C pentru încălzire cu centrala 
termică cu combustibil solid ; 

• Instalaţia de încălzire cu radiatoare 
Alimentarea cu energie termica este prevăzută din surse proprii, care asigura 

independenta in exploatare a imobilului, respectiv o centrala termica echipata cu un cazan 
ce funcţionează cu combustibil solid. Centrala termica este situata in camera special 
destinata ce se afla la parterul clădirii. 

Pe circuitele de vehiculare agent termic de încălzire si pe cele de asigurare agent 
primar s-a prevăzut cate un robinet cu ventil cu trei căi de amestec, acţionat electric, iar 



circulaţia agentului termic se realizează cu pompe simple cu turaţi 
conducta. 

te pe 

Din considerente de necesar hidraulic diferit pentru tipuri v atori din 
cadrul clădirii (radiatoare, preparare A.C.M .) regimul de separare hidraulica al acestora se 
face prin intermediul unei butelii de egalizare a presiunilor (BEP) cu posibilitate de golire si 
aerisire, montata în cadrul centralei termice. 

Asigurarea parametrilor solicitaţi precum şi pornirea şi oprirea pompelor se 
realizează prin tabloul de comanda, de la care pleacă circuite de forţă către utilajele 
funcţionale şi circuite de joasă tensiune către senzori. 

Cazanul din proiect este prevăzut cu spirala de răcire împotriva supraîncălzirii. ln 
cazul in care cazanul achiziţionat nu este dotat cu spirala de răcire împotriva supraîncălzirii 
se va adopta soluţia de răcire cu vana de descărcare de siguranţă termica cu patru cai. 

În conformitate cu STAS 7132-86 pentru asigurarea instalaţiilor de încălzire 
centrală cu apă caldă 80°C şi preluarea dilatărilor s-a prevăzut un vas de expansiune închis 
cu membrană de capacitate 18 litri, prevăzut cu o supapa de siguranţă. 

În conformitate cu STAS-ul mai sus menţionat s-au prevăzut şi termometre 
manometrice cu contacte electrice montate pe plecările cazanului, care semnalizează 
depăşirea temperaturii prin activarea hupei de semnalizare. 

Cazanul este prevăzut cu canal de fum cu diametrul de 150 mm si cos de fum cu 
diametru de 250 mm. 

Tubulatura zincata folosita pentru canal fum si cos fum se va izola cu saltele din 
vata minerala grosimea 60 mm, protejate la exterior cu tabla din aluminiu (sau otel zincat) 
grosime min. 0,7 mm. Coşul de fum va depăşi partea superioara a clădirii cu minimum 0,5m. 
Canalul de fum va fi prevăzut cu clapetă de explozie. La baza coşului de fum se va prevede 
uşiţa de vizitare si ştuţ pentru preluarea condensului. 

Prepararea apei calde se va face cu ajutorul unui modul de preparare A.C.M. cu 
boiler de 80 I montat în camera centralei termice. S-a prevăzut o priza de aer în camera 
special amenajată pentru centrala termica de 150 x 150 mm. 

Instalaţia de încălzire cu radiatoare 
Distribuţia cu agent termic pentru alimentarea radiatoarelor din otel va fi 

bitubulară iar in punctele de minim ale acesteia vor fi montaţi robineţi de golire. Aerisirea 
instalaţiei se va realiza prin intermediul sistemelor de aerisire montate in punctele de maxim. 

Radiatoarele vor fi alimentate, pentru fiecare nivel in parte din distribuitor -
colectoare prin pardoseala. 

Distribuitor I colectoarele vor fi complet echipate cu cutie metalica, robineţi de 
trecere, robinet de golire si ventil de aerisire automat. Distribuţia de agent termic, la 
radiatoare se face cu conducte din PP-R (AL, SOR 7.4, PN 20) izolate. 

Radiatoare vor fi din otel tip panou, vor fi alimentate prin sapa sau perete in 
funcţie de formele geometrice ale construcţiei si amplasarea celorlalte instalaţii (electrice, 
sanitare) iar montajul lor se va face cu ajutorul consolelor de susţinere pe pereţi. 
Necesarul de radiatoare este prezentat mai jos: 

• Radiator 22/500/400 (Q=776W) 
• Radiator 22/600/400 (Q=91 OW) 
• Radiator 22/600/500 (Q=1138W) 
• Radiator 22/600/600 (Q=1366W) 

6 buc 
1 buc 
2 buc 
2 buc 



.--

• Radiator 22/600/700 (Q=1593W) 
• Radiator 22/600/1 OOO (Q=2276W) 
• Radiator 22/600/1200 (Q=2731W) 

Acestea vor fi localizate după cum urmează: 
La parter: 
Sala clasa 1 

Radiator 22/600/1 OOO 2 buc 
• Radiator 22/600/1200 1 buc 

Hol + casa scării 
• Radiator 22/500/400 1 buc 
• Radiator 22/600/1 OOO 1 buc 

Oficiu 
• Radiator22/500/400 1 buc 

Hol (11.51 m2) 

Radiator 22/600/700 1 buc 
Hol (5.52m2) 

• Radiator 22/500/400 1 buc 
Hol grupuri sanitare 

• Radiator 22/500/400 2 buc 
Grup sanitar profesori 

• Radiator 22/600/600 1 buc 
Grup sanitar fete 

• Radiator 22/600/400 1 buc 
Grup sanitar băieţi 

• Radiator 22/600/500 1 buc 

2 buc 
5 buc 
2 buc 

La etaj: 
Sala clasa 2 

• Radiator 22/600/1 OOO 2 buc 
• Radiator 22/600/1200 1 buc 

Hol + casa scării 
• Radiator 22/500/400 1 buc 
• Radiator 22/600/500 1 buc 

Hol (11.51 m2) 
• Radiator 22/600/700 1 buc 

Bibliotecă 

• Radiator 22/600/600 1 buc 

La alegerea corpurilor de încălzire s-a ţinut cont de pierderile de căldură ale 
încăperilor calculate cu STAS1907 precum si de coeficienţii de corecţie ce ţin seama de 
temperatura agentului precum si de locul de amplasare al radiatorului (sub fereastra, pe 
perete exterior sau pe perete interior). 

Detalierea lucrărilor s-a făcut in memoriul de specialitate - Memoriu tehnic 
instalaţii termice 

f) Devierile şi protejările de utilităţi afectate 

Nu este cazul. 

g) Sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele asemenea pentru lucrări 
definitive şi provizorii 

• 

• 

apa potabila din reţeaua existenta ce alimentează satul Pătroaia Vale, comuna 
Crângurile, judeţul Dâmboviţa 
energie electrica din reţele existente - LEA - în satul Pătroaia Vale, comuna 
Crângurile, judeţul Dâmboviţa 
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h) Căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele aseme 1(4,~ N "' - ~.f..':! 
Căile de acces pe amplasament sunt atât pietonal, pentru utilizatorii · _f»rtl' . ~ - at si 
carosabil direct din drumul situat la est de amplasament destinat deservirii construcţiei. 

i) Trasarea lucrărilor 
Trasarea obiectului „extindere gradinta" din cadrul obiectivului, cat si a reperelor de cota 
pardoseala finita se face prin raportare la clădirea existenta (conform plan parter A05), cota 
±0,00 a pardoselii finite fiind aceeaşi in extindere si in clădirea existenta. Traseul împrejmuirii 
se executa la limita de proprietate pe locul imprejmuirii existente, conform planului de 
imprejmuire A17. 

j) Antemăsurătoarea 
Antemăsurătorile sunt detaliate in cadrul fiecărei specialităţi, pe categorii de lucrari. 

2.2 Memorii tehnice pe specialităţi 

Memoriu tehnic arhitectura - a se vedea - Piese scrise construcţii; 

Memoriu tehnic rezistenta - a se vedea - Piese scrise constructii;. 
' 

Memoriu tehnic instalatii electrice - a se vedea - Piese scrise instalatii electrice 
' ' 

Memoriu tehnic instalatii sanitare - a se vedea - Piese scrise instalatii sanitare 
' ' 

Memoriu tehnic instalaţii termice - a se vedea - Piese scrise instalaţii termice 

3 CAIETE DE SARCINI 

Caiete sarcini arhitectura - a se vedea - Piese scrise construcţii; 

Caiete sarcini rezistenta - a se vedea - Piese scrise construcţii; 

Caiete sarcini instalaţii electrice - a se vedea - Piese scrise instalaţii electrice 

/~ Caiete sarcini instalatii sanitare - a se vedea - Piese scrise instalatii sanitare 
' ' 

Caiete sarcini instalaţii termice - a se vedea - Piese scrise instalaţii termice 

4 LISTELE CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI 

a. Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv - Formarul F1 

b. Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte - Formarul F2 

c. Liste de cantităţi pe categorii de lucrări - Formarul F3 

d. Listele cu cantităţile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotări - Formarul F4 

e. Fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice - Formarul F5 

Listele de cantităţi sunt întocmite pe categorii de lucrări, pentru fiecare obiect component al 

investiţiei si sunt cuprinse in - Piese scrise liste de cantităţi. 



5 GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTIŢIEI PUBLIC 

OBIECTIV PROIECTANT 
REABILITARE SI EXTINDERE GRADINITA PĂTROAIA VALE, 
COMUNA CRÂNGURILE, JUDETUL DAMBOVITA 

FORMULARUL F6 

GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI PUBLICE 

Nr. 
An 1 

Denumirea obiectului LUNA crt 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Orqanizare de santier X X 

2 Pprocedura achizitie X X 

Reabilitare gradinita 
demolari X X 

reparatii arhitectura X X X X X X 

3 
lucrari rezistenta X X X X X X 

instalatii electrice X X 

instalatii termice X X X 

instalatii paratraznet si priza 
X X 

de pamant 

4 
lmprejmuiri incinta 
!Arhitectura si rezistenta X X 

Extindere corp gradinita 
arhitectura X X X X X 

lucrări rezistenta X X X X X X 

instalatii electrice X X X 

5 instalatii termice X X X 

instalatii sanitare X X X 

centrala termica X 

montaj utilaje si 
X 

echipamente tehnoloqice 

6 
Bazin vidanjabil 
arhitectura si rezistenta X X 

Cheltuieli pentru 
asigurarea utilităţilor 

7 necesare obiectivului 
alimentare cu apă X X X 

canalizare X X X 

Cheltuieli diverse şi 
X X X X X X X X X X 

neprevăzute 



8. Părţile desenate 

1. Planşe generale: 
S-au prezentat planuri cu încadrarea in zona, plan de situaţie , plan de situaţie al 
împrejmuirilor - gard la stradă , 

2. Planşele principale ale obiectelor 

2.1. Planşe de arhitectură 
Proiectul cuprinde planşe de arhitectura care cuprind toate elementele de arhitectură ale 
corpului grădiniţei si extinderii prevăzute, inclusiv cote, funcţiuni, arii, precizări privind 
finisajele. Sunt prezentate planuri ale secţiu ni lor si faţadelor construcţiei, precum si planul 
împrejmuirii la strada. 

2.2. Planse de structură 
' 

Proiectul cuprinde pentru fiecare obiect planuri de fundaţii si detalii fundaţii, planuri cu 
cofragul si armarea planşeelor, stâlpi, grinzi si centuri din beton armat, ca si planuri ale 
şarpantelor- acoperiş şarpantă lemn. 

2.3. Planşe de instalaţii 
S-au prezentat planurile conductelor de distribuţie, atât pentru instalaţiile interioare de 
alimentare cu energie electrica, apa potabila, canalizare si încălzire pentru fiecare obiect în 
parte (unde este cazul), cat si pentru reţelele din incinta si racordurile necesare. 

2.4. Planşe de utilaje şi echipamente tehnologice 
Sunt prezentate liste cu .uti lajele si echipamentele tehnologice necesare instalaţiilor 
(electrice, termice si sanitare). 

Şef proiect 
Arhitect Cristian Constantinescu 
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RLECHIN Beneficiar: PRIMARIACOMUNEICRANGURILE 
96 

REABILITARE SI EXTINDERE GRADINITA PĂTROAIA VALE 

oes mplasament : Satul Patroaia Vale, Comuna Crângurile, 
1
Q-t. Judetul Dâmbovita 

MEMORIU TEHNIC 
ARHITECTURA 

Proiect nr. 

Faza P.T. 

Actualizare 2016 

01/10/16 I 

REABILITARE SI EXTINDERE GRADINITA PĂTROAIA VALE, 
COMUNA CRÂNGURILE, JUDETUL DAMBOVITA 

1. DATE GENERALE: 

1.1 Denumirea I Numele solicitantului 
Reabilitare si Extindere Gradinita Pătroaia Vale, Comuna Crângurile, 

Judetul Dambovita I Primaria Comunei Crângurile 

2. Denumirea investitiei: 

3. 

Reabilitare si Extindere Gradinita Pătroaia Vale, Comuna Crângurile, Judetul 
Dambovita 

Elaborator (coordinate de identificare): 
S.C. ARLECHIN DESIGN '96 SRL - Bdul Ferdinand nr. 103A, sector 2, Bucuresti, 
tel/fax 0216427468; 0722350406; J40/188111996; CUI: R08254624; e-mail: 
office(@arlcchindcsign.ro 

4. Amplasamentul Gudetul, localitatea, strada, numarul, descrierea 
amplasamentului): 

Jud. Dambovita, Corn. Crangurile, Satu] Patroaia Vale. 
Gradinita este amplasata pe terenul apartinand domeniului pulie al comunei Crangurile 
conform inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Crângurile, 
(aflat in intravilanul satului Pătroaia Vale, cu categoria de folosinta curti - constructii). 
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Vecinătăţi: 

la Nord 
la Sud 
la Est 
la Vest 

- Preotopopescu Victoras 
- Duminicioiu Nicolae 
- Pârâul Voia 
- drum comunal (DC 2 ) 

1.5. Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea 
necesitatii si oportunitatii investitiei: 

Corpul Grădinitei Pătroaia Vale din comuna Crângurile, judetul Dâmbovita, necesita 
lucrări de reabilitare si extindere, realizandu-se astfel marirea gradului de confort în 
procesul de invatamant, calitatea vietii in zonele rurale si cresterea gradului de acces si 
participare a cetatenilor, respectiv a copiilor la procesul educational. 

Conform temei de proiectare, se vor realiza urmatoarele lucrari: 

A. REPARATU INTERIOARE: 

desfacere si refacere tencuieli interioare pereti si tavane: 
pardoseli cu parchet laminat de trafic intens si sapa Ml 00 (Sali de clasa); 
refacere pardoseala mozaic cu pardoseala din gresie de trafic intens 
(holuri si anexe, grupuri sanitare, centrala termica); 
înlocuire tarnplarie existenta cu tamplarie din profile PVC armat cu geam termopan: 
gletuit, vopsitorii lavabile la pereti si tavane: 
lambriuri PVC la pereti (Saii de clasa): 
faianta in grupuri sanitare; 
refacere instalatii electrice interioare si racordare grup sanitar si centrala termica la 
reteaua existenta (înlocuire tuburi PVC, conductor, corpuri de iluminat, intrerupatoare, 
comutatoare, prize si tablou electric general); 
proiectare instalatie termica din tevi de cupru; 

amenajare grup sanitar: cabine wc baieti si fete, grup sanitar cadre didactice. 

B. REPARATU EXTERIOARE: 

desfacere si refacere tencuieli exterioare; 
reparatii soclu; 
vopsitorie lavabila de exterior; 
desfacere învelitoare tabla zincata si înlocuire cu tigla ceramica; 
reparatii sarpanta, astereala, streasina, pazie; 
înlocuit sistem jgheaburi si burlane din tabla zincata cu jgheaburi si burlane tip LINDAB; 
trotuar din beton pe conturul constructiei; 



C. - CONSTRUIRE CENTRALA TERMCA 
- CONSTRUIRE GRUP SANITAR 

- constructia extindere a cladirii existente va fi executata din fundatii beton armat, structura 
zidarie portanta de caramida tip GVP intarita cu samburi din beton armat, sarpanta, astereala, 
streasina, pazie din lemn, învelitoare din tigla ceramica. 

Tamplarie din profile PVC armat cu geam termopan 

Vopsitorii lavabile, glet, placaj cu faianta la H=2m 

Pardoseala gresie portelanata de trafic intens. 
Instalatie electrica interioara; 

Instalatie termica interioara pe tevi din cupru si centrala termica pe combustibil 
solid (lemne). 

Alimentare cu apa: record la reteaua existenta. 

D. RETELE APA SI CANALIZARE: 

- racord alimentare cu apa din reteaua existenta 

- racordare grup sanitar la reteaua de canalizare cc va fi proiectata din tevi PVC ce 
deverseaza intr-un bazin vidanjabil din beton. 

E. IMPREJMUIRE INCINTA: 

-Gardul de la strada: - soclu beton si confectii metalice din teava rectangulara (poarta 
mica, poarta mare) 

- lmprejmuire celelalte trei laturi: fundatie beton si gard din plasa de sârma plastifiata 
fixata pe stalpi metalici H=2m 

1.6. Descrierea functionala si tehnologica (existenta): 

1.6.1. Arhitectura: 

Gradinita Patroaia Vale din comuna Crangurile , Judetul Dambovita, este construita in 
anul 1980, cu regim de inaltime parter si etaj, cu o suprafata construita de l 22mp, are o 
structura realizata din ziduri portante din caramida cu grosimea de 45cm, fundatii din 
beton ciclopian, planseu din beton armat, sarpanta din lemn si învelitoare din tabla 
zincata, 

Finisaje existente: 



Situatia se prezinta astfel: 
la exterior - tencuieli exterioare driscuite, soclul este din tencuiala driscuita vopsita 
gri, care din cauza umiditatii ascensionale s-a desprins in multe zone; 
tamplaria de lemn (usi, ferestre), vopsita succesiv prezinta numeroase 

crapaturi, inlocuiri de elemente si reparatii executate de-a lungul timpului, 
motiv pentru care pierderea de caldura este foarte mare; 
- jgheaburile si burlanele sunt degradate, lipsesc sau sunt înfundate; 
la interior - tencuieli driscuite, zugraveli in culori de apa, tamplarie lemn, 
vopsitorii în culori de ulei, pardoseli din mozaic pe hol si parchet lamelar 

l 2. degradat în salile de clasa. 

Instalatii electrice: 

Instalatiile electrice sunt deteriorate, uzate din punet de vedere fizic si moral si nu 
corespund standardelor si normativelor în vigoare, necesitand înlocuirea lor, precum si o 
redimensionare. 

Alimentarea cu apa rece: 

In urma vizitei pe teren s-a constatat ca exista retea stradala de alimentare cu apa a comunei. 
Grupurile sanitare existente sunt de tip uscat si nu corespund normelor actuale de igiena. 

Instalatii termice: 
Incalzirea spatiului se realizeaza cu sobe de teracota pe lemne, degradate si nefunctionale. 
Din punct de vedere al destinatiei, cladirea a fost siva fi utilizata drept gradinita, fiind 
alcatuita din urmatoarele spatii: 

• parter: hol intrare, oficiu, casa scarii, anexa, sala de clasa. 
• etaj: hol acces, casa scarii, biblioteca, magazie, sala de clasa. 

,~ 2. DATE TEHNICE ALE LUCRARII 

2.1. Suprafata si situatia juridica a terenului: 

Terenul pe care este amplasata gradinita apartine domeniului public al Primarici Crângurile, 
având categoria de folosinta: intravilan, curti-constructii in suprafata de S=l900mp, conform 
Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei, publicat in Monitorul 
Oficial nr. 276bis/24 aprilie 2002. 

2.2. Caracteristicile geofazice ale terenului: 

Zona studiata se incadreaza in gradul seismic VII conform Normativului Pl00/92, zona 
seismica C (ks=0,24); 

- perioada de colt Tc=0,7sec. 



- natura terenului de fundare: argila galben cafenie nisipoasa plastic 
consistent spre vartoasa; 

- temperatura medie anuala a aerului este de + 10° C; 
- precipitatii medii anuale 650 mm; 
- vanturi dominante NE - SV; 
- adancimea maxima de inghet - 0.90 -1,00 m conform STAS 6054177. 

2.3. Elemente functionale si constructive: 

GRADINITA Patroaia Vale din comuna Crangurile, Judetul Dambovita, are 
functia de cladire sociala cu regimul de inaltime P+ 1 E sieste a lcatuita astfel: 

- fundatii continue din beton, structura realizata din ziduri portante din caramida cu grosimea 
45cm, planseu din beton armat, sarpanta din lemn, învelitoare din tigla ceramica si are 
urmatoarele date geometrice: 

Suprafata construita desfasurata parter 
Suprafata construita desfasurata etaj 
Inaltimea la coama 
Inaltimea la streasina 
S uprafata construita desfasurata parter extindere 

= 122,00 mp 
= Jl4,56 mp 
= 7,40 m 
= 5,60m 
= 63,6lmp 

CENTRALA TERWCA si GRUPUL SANITAR: Se= 63,61 mp constand 
din fundatii continue de beton, structura din zidarie portanta de caramida GVP30cm intarita cu 
samburi din beton armat , planseu din beton armat, sarpanta din lemn, învelitoare tigla ceramica 
si pereti din zidarie de caramina GVP, regim de inaltime parter, H streasina = 3,12 m cu acces 
direct din gradinita prin intermediul golului creat prin spargerea unui parapet de fereastra. 

- construire centrala termica, cu lungimea L = 6,30m si latimea I= 3,30m, suprafata 
construita Se= 20,79 mp, in care va fi amplasata centrala termica pe combustibil solid (lemne), 
ce produce agentul termic pentru instalatia termica ce va fi proiectata cu tevi din cupru si 
radiatoare tip panou otel; 

- construire grup sanitar: cu dimensiunile 2,94 m x 6,30 m = 18,52 mp, 4,86 m x 5,00 m 
= 24,30 mp , rezultand o suprafata construita Se= 42,82 mp, constand din cabine wc, 
lavoare dotate corespunzator, avand apa potabila din reteaua stradala existenta. 

- pentru relatia functionala cu grupul sanitar, se va realiza un gol nou de usa (trecere) in peretele 
de calcan al cladirii existente (zona fereastra existenta), cu realizarea unui buiandrug din beton 
armat monolit înaintea decuparii acestuia. 



Utilitati - vor fi asigurate astfel: 

- alimentarea cu apa potabila va fi asigurata prin bransare la reteaua de alimentare cu , aţ--
apa potabila a comunei, constituita din teava PEIID, DN = 25mm, L = 54m, camin de apa si o 
contor de apa; 

- reteaua de canalizare va prelua scurgerile de apa uzata provenita de la 
grupul sanitar, fiind constituita din teava PVC, DN = 11 O mm, L= 15 m , 
ce deverseaza intr-un bazin vidanjabil de beton armat hidroizolat; 

- alimentarea cu energie electrica este asigurata de bransamentul electric 
existent la reteaua stradala, urmand a se face alimentarea cu energie electrica a 
centralei termice si a grupului sanitar; 

- instalatia de incalzire, proiectata atat pentru spatiul reabilitat existent, cat 
si pentru extindere , formata din tevi de cupru ce distribuie agentul termic, 
prin intermediul radiatoarelor tip panou otel; 

- împrejmuire incinta - se va realiza astfel: 

- la strada, gard din teava rectangulara prinsa in fundatii si soclu de beton armat cu 
poarta de acces pentru copii si pentru autovehicule , in lungime de L = l 6m. -
celelalte laturi ale perimetrului in lungime de L= 161 m, se vor imprejmui cu plasa de 
sârma plastifiata H = 2 m, prinsa pe stalpi metalici fixati in fundatie de beton. 

- accesul la gradinita se face prin intermediul drumurilor comunale existente. 

PROTECTIA MEDIULUI. 

Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu: 

Singurele surse de poluare sunt: apele uzate menajere rezultate de la grupurile sanitare si 
apele meteorice de pe acoperisul constructiei propuse, cat si de noxele rezultate de la 
arderea combustibilului pentru producerea caldurii si a apei menajere necesare grupurilor 
sanitare. Prin conformare si echipamentele propuse, nu se produc efecte negative in acest 
sens. 

Protectia calitatii apelor: 

Din studiul geotehnic panza apelor freatice nu a fost interceptata până la adâncimea de 
5,0m. Nu se afecteaza calitatea apelor subterane. 

Protectia aerului: 

Obiectivul studiat nu este furnizor de noxe . 



Protectia împotriva zgomotului si vibratiilor: 

Obiectivul studiat nu este furnizor de zgomote si vibratii. - prin conformarea închiderilor , g8 
exterioare sunt asigurate măsurile de izolare termică şi fonică a clădirii. 

Protectia împotriva radiatiilor: 

Nu este cazul. 

Protectia solului si a subsolului: 

Nu prezintă sursă de nocivitati care sa degradeze solul si subsolul. 

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice: 

Amplasamentul constructiei se afla în intravilan, in cadrul unei zone destinata funcţiunii de 
locuire. Nu produce efecte in acest sens. 

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public: 

Nu este cazul. 

Gospodarirea deseurilor: 

Gunoiul menajer rezultat se va stoca in europubele tip (pe cat posibil sortat pe materiale) si 
va fi evacuat de catre o firma specializata in baza unui contract ce se va încheia intre 
detinator si furnizorul de astfel de servicii din zona. 

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase: 

Nu este cazul. 

Lucrari de reconstructie ecologica: 

Nu este cazul. 

Prevederi pentru monitorizarea mediului: 

Nu este cazul. 

SECURITATEA LA INCENDIU 

Constructia se va echipa cu 3 stingatoare cu pulbere si C02 amplasate astfel: 

2 - la parter in incaperea centralei termice si hol casa scarii. 

1 - in hol etaj. 



Elementele sarpantei vor fi din lemn tratat ignifug si impotriva insectelor. Va fi prevazu 
acces in pod prin trapa si scara extensibila si unul pe acoperis pentru intretinere. 

Se va acorda o atentie speciala executiei cosului, asigurarea etanseitatii si tirajului 
pentru o buna funcţionare, precum si ancorajul de peretele existent. 

3. INDICATORII TEHNICO ECONOMICI: 

1. Caracteristici: 
- Constructia propusa se i1 

conf. LS0/1991 rep., ane: 

- Clasa de importanta: 3 

Gradul de rezistenta la foc: IV 

a la 
ala 

- Verificarea tehnica a proiectului conf. Legii 10/1995 si HGR 925/1995 se va 
face pentru cerintele:"A" - rezistenta si stabilitate. 

2. Capacitati: 
- reabilitare propusa 
- extindere (C.T. + GR. SANITAR) 

=236,56mp 
= 63,61 mp 

3. Durata de realizare a investitiei: 

4. Etapizarea investitiei: 
- organizare licitatie contractare 
- organizare de santier 
- lucrari structura 
- lucari de instalatii 
- lucrari de finisaje exterioare 
- lucrari de finisaje interioare 

= 12 luni 

=2 luni. 
=0,5 luni. 
=2,5 luni. 
=2 luni. 
=2 luni. 
=3 luni. 

Intocmit, _ 
h C . . C . O~.Nlll ~lCTr~ " 

ar . nstian onstantmescu ---!! ro~~~v. - ; 
;:;,~„;-- -- f ------

- -- --- -- --------------------



Denumire lucrare: REABILITARE SI EXTINDERE GRADINITA 
« PATROAIA V ALE» Corn. CRANGURILE, Jud. DAMBOVITA 
Beneficiar: PRIMARIA Corn. CRANGURILE 

PROGRAM 
PENTRU CONTROLUL CALITĂŢII PE FAZE 

DETERMINANTE - LUCRARI DE ARHITECTURA 
pentru controlul calităţii lucrări lor de construcţii , pe faze determinante, în conformitate cu 

Legea nr. I 0/1995 şi normativele tehnice în vigoare 

Metoda de control sau documentaţia conform Cine 
Denumire fază căreia se efectuează controlul întocmeşte şi 
determinantă 

Documentul scris care se întocmeşte: 
semnează: 

I Lucrări ce se I - Inspecţia de Numărul 
PVlA- Proces verbal de lucrări ascunse 

Nr. controlează şi verifică Stat în şi data 
Crt. sau se recepţionează şi PVRC - Proces verbal de recepţie a calităţii Construcţii actului 

pentru care trebuie PVRP - Proces verbal de recepţie preliminară B-Beneficiar 
încheiat 

întocmite documente PV - Proces verbal E-Executant 
scrise 

PVVF- Proces verbal de verificare pe faze P-Proiectant 
1. Trasare pereli PVLA 

B+E+P 
extindere 

2. Realizare termosistem PVRC 
B+E+P 

fatada 
" .>. Invelitoare-etanscitate PVRC 

sistem de scurgere B+E+P 
pluviala 

4.: Montaj tamplarii PVRC 
13+E+P 

exterioare 
5. Montaj tamplarii PVRC 

B+E+P 
interioare 

6. Montaj pardoseli PVRC 
Il+E+P 

BENEFICIAR, ___ ....l?ROIECTANT, 
O~ Mlll Af..v.~~'tt'..Of C EXECUTANT, 

~Ot!S't,a.t:Tl~!iiSC'.I ~ 
_:E~~ 

1
. Cons/lJ/ 

1. Executantul \v.a•attunrtt•tft''sC:.:· ·cei lalţi facto ri, pentru participare, cu minimum 10 
zile înaintea aatei la care urmează a se efectua verificarea. 

2 . completat, se va 



OBIECTIV PROIECTAT 
REABILITARE SI EXTINDERE GRADINITA PĂTROAIA VALE, COMUNA CRÂNGURILE, JU 
Beneficiar: Primăria Comunei Crângurile 

ANTEMĂSURĂTORI 

DO Demolări 
1 ~esfacerea învelitorilor din tabla zincata sau neaga de 0,4 - 0,5 mm 
2 lc!emontarea usilor si ferestrelor din lemn 
3 lc!emontarea zidurilor din cărămidă 
4 lc!esfacerea tencuielilor interioare 
5 lc!esfacerea pardoselilor din parchet si dusumea 
6 desfacerea strasinei fără recuperarea materialelor 
7 lc!emontarea jgheaburilor si burlanelor din tabla 
8 mcărcare materiale prin aruncare rampa 
9 ~ransport rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta 1 km 

DO Reparaţii arhitectura 
1 învelitoare din tiglă ceramica 
2 reparatii la elementele de sarpanta deteriorate 
3 streasină infundata din scânduri băituite si lăcuite mat 
4 înlocuirea paziei de lemn deteriorată 
5 igheaburi din tabla tip Lindab de 0,6 mm cu diametrul 12,5 cm 
6 burlane din tabla tip Lindab de 0,6 mm cu O 12,3 
6 zidărie din cărămidă tip GVP format 240 x 115 x 88 mm cu mortar ciment M50-Z 
7 reparatii tencuiala interioara pe zid. cărămidă sau beton mortar 
8 pardoseli din beton 8100 de 10 cm 
9 strat suport pentru pardoseli executate din mortar de ciment M100-T cim m30 
10 alet de iosos pe tencuiala 3mm grosime 

11 vopsirea zugrăveli lavabile cu vopsea pe baza de acetat de polivinil pt. interior pe 
tencuieli existente 

12 pardoseli parchet laminat trafic intens pe suport din pasla 
13 plinte la pardoseli din parchet 
14 pardoseli din placi de qresie ceramica portelanata 
15 plinte din gresie ceramica de max. 15 cm inaltime 

16 ferestre din profile PVC armat si geam termopan la constructii cu H<10m si suprafata toc 
<3mp · 

17 qlafuri exterioare din tabla vopsita la culoarea tamplariei 

18 usi din profile PVC armat si geam termopan la constructii cu H<10m si suprafata toc 
<5mp 

19 Usi interioare de tip celular cu finisaj lac poliuretanic in culori RAL, cu geam mat cu folie 
de orotectie 

20 qlafuri interioare dinPVC la culoarea tamplariei 
21 lambriuri la pereti din folie de protectie PVC tip "Decoprint" cont. model la H=85-11 Ocm 
22 profile protectie pereti din PVC tip Gerflor UNEA Punch, montate la H=85 -110cm 
23 reparatie tencuiala exterioara pe zid caramida sau beton de 5 cm grosime 
24 placa polistiren expandat 48mm 
25 diblu plastic baumit pt termoizolatii 
26 adeziv pentru pentru polistiren expandat 
27 plasa pentru termoizolatii 
28 izolator termic 

29 vopsitorii zugraveli lavabile cu vopsea de baza de acetat poliv pt exterior pe tencuiala 
existenta 

30 trotuar din beton simplu turnat pe loc 

UM 
mp 
mp 
mp 
mp 
mp 
mp 
m 
t 
t 

UM 
mp 
mp 
mp 
m 
m 
m 
mc 
mp 
mp 
mp 
mp 

mp 

mp 
m 

mp 
m 

mp 

m 

mp 

mp 

m 
mp 
m 
mp 
mp 
buc 
kg 
mp 
ore 

mp 

mp 

Cantităţi 

151,00 
60,00 
0,60 

626,00 
109, 10 
13,60 
54,60 
30,00 
30,00 

Cantităti 
151,00 
129,00 

13,60 
27,20 
21,20 
33,40 

1,50 
407,80 
109,20 
193,16 
626,19 

626,19 

109,20 
58,60 
68,30 
95,00 

38,68 

22,80 

4,30 

32,76 

22,80 
98,70 
96,20 

165,00 
275,00 

1.650,00 
2.200,00 

275,00 
412,00 

275,00 

38,00 

V 

V 

v 

J 

V 

J 

J 

J 

V 

J 

./ 



31 placaje din piatra naturala la soclu pe plasa tip Buzau 04 la 100x100 si lllPJtaF M100 mp 
32 gresie antiderampanta in zona intrarii montata cu adeziv de exterior lf':..'i?-._..I'' /:J.. \ mp 
33 lambriu exterior din scanduri îmbinate nut si feder, baituite si lacuite n 8!>' ,;~j .~ /), (.' mp 
34 ancadramente la ferestre din scanduri baituite si lacuite mat I .((,~~ #. ifr > m 
35 montarea si demontarea schelei metalice tubulare ~ /./. .<>. • >-J -~ ·' mp 
36 incarcarea materialelor prin aruncare rampa vagon 'W. ~,· " 16 1&·- \-.! , . t 
37 transport materiale cu roaba pe distanta de 50 m 

~,- . 

t 
38 transport rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 15 km t 
39 hidroizolatii executate la rece mp 
40 vata minerala pentru izolatii de 10 cm mp 
41 montarea confectiilor metalice aparente kg 

42 balustrada metalica din teavă rotunda inox - mana curenta 040mm la cotele H=90 si 
kg ' H=60cm 

43 hidroizolatii executate la rece la acoperisuri cu panta peste 40% mp 
44 polistiren extrudat gr 3 cm mp 

DO Împrejmuiri incinta UM 
1 sapaturi manuale in spatii int. in pamant cu umiditatea normala mc 
2 imprastierea cu lopata pamant afanat strat uniform mc 
3 cofraje in cuzineti fund pahar mp 
4 turnare beton simplu in fundatii si socluri cu volum 3mc mc 
5 transport rutier al betonului mortarului cu autobeoniera t 
6 împrejmuiri din plasa bordurata plastifiata pe stalpi metalici m 
7 montarea confectiilor metalice diverse înglobate in beton kg 
8 tencuieli exterioare obisnuite driscuite pe ziduri mp 
9 transport al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 15 km t 
10 vopsitorii pe tamplarie metalica executate cuvopsele de ulei mp 
11 tencuieli exterioare speciale in similipiatra mp 
12 mortar tip baumit "Granopor" pentru soclu kg 

DO Bazin vidanjabil UM 
1 sapatura manuala in spatii cu taluz înclinat mc 
2 tofraje pentru beton in elevatie din panouri refolosibile din scanduri mp 
3 montare armat. la constructii din bare in pereti diafragme kg 
4 confectii armatura fasonare bare pt. fundatii izoalatii continue kg 
5 confectii armatura pentru pereti grinzi stalpi diafragme kg 
6 turmare beton armat in fundatii continue mc 
7 ~ransport rutier al betonului cu autobetoniera de 5,5 mc 30km t 
8 strat suport pentru pardoseli executat din mortar ciment mp 
9 encuieli interioare driscuite la stalpi pereti executate manual pe beton cu mortar mp 
10 $tarat hidroizolant cald cu carton bitum mp 
11 ~idarie din caramida presata pentru protectie hidrizolatii pereti mc 
12 capac si rama stas pentru camine fara piesa suport buc 
13 compactare cu placa vibrat. De 0,7t mc 
14 incarcarea materialelor grupa a-grele si marunte t 
15 ransport rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta 15 km t 
16 montare teava PVCtip 4 in pamant m 
17 $trat agregat cu functie filtrant izol. Aerisire mc 
18 ~ransport materiale semifabricate cu autobasculanta 15 km t 

13,80 
5,25 

26,20 
93,40 

275,00 
70,00 
70,00 
70,00 

126,00 
126,00 
300,00 

300,00 

55,00 
55,00 

Cantităti 
22,00 
22,00 

189,00 
24,08 
62,70 

196,00 
960,00 

20,00 
4,50 

30,80 
152,00 
200,00 

Cantitati 
32,0C 
45,0C 

841,0C 
39,0C 

802,0C 
10,8( 
27,0C 

9,0C 
99,0C 
45,0C 

5,0C 
1,0C 

10,0C 
15,0C 
11,0C 

2,0C 
3,6( 
7,0C 
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DO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

__,...--::..":"· 

~~\IA 

Extindere corp grădinită - arhitectura (/,..,~r .. ~ ~ UM 
zidarie din caramida tip GVP la constr. H<35m Q;' ~Ui/-}1_ I .,_'\ - -t 1 mc 
sarpanta din lemn executata pe scaune invelitori usoare ~ . ~ 

l-s'• 'I/Ul ;; , mp 
astereala executata din scanduri din rasinoase ~c'f/ J.~ mp 
mvelitori din tigla ceramica ~i.IL; , \)~' mp 
streasina infundata din scanduri geluite pe o parte si faltuite m 
pazie la streasina sau frontoane din scandui geluite simplu m 
igeaburi din tabla tip Lindab de 0,5 mm m 
burlane din tabla tip Lindab de 0,5 mm m 
erestre din profile PVC armat si geam termopan la constructii cu H <10 m cu suprafata 

mp acului< 5mp 
usi din profile PVC armat si geam termopan la constructii cu H <1 O m cu suprafata tocului 

mp K3mp 
encuieli interioare driscuite la stalpi, pereti executate manual mp 
Qlet de ipsos aplicat la tencuieli interioare mp 
vopsitorii la interior si exterior executate manual cu vinarom pe glet mp 
tencuieli exterioare obisnuite driscuite pe ziduri + termosistem polistiren ignifugat 48 mm mp 
vopsitorii la interior si exterior executate manual cu vinarom pe tencuieli driscuite mp 
rotuar din beton simplu turnat pe loc mp 
ncarcarea materialelor grupa a-grele si marunte prin aruncare la rampa t 
~escarcare materialelor grupa a-grele si marunte prin aruncare la rampa t 
ransportul materialelor sub 25 kg distanta de 20 m t 
~ransport rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 15 km t 
strat suport pentru pardoseli executate din mortar mp 
pardoseli din placa de gresie ceramica patrate sau dreptunghiulare mp 
placaj din piatra naturala (tip Vrata/ Baschioi) la soclu mp 

Cfr:.!ien 

Cantitati 
41 ,92 J 

66,25 fJ 

86,12 
86,12 
23,00 
23,00 
11,00 
9,00 

3,60 

19,50 

233,00 
152,00 
152,00 
97,00 
97,00 
22,15 
86,00 
86,00 
86,00 
86,00 
59,00 
59,00 
12,00 
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FORMULARUL F1 
OBIECTIV PROIECTAT 
REABILITARE SI EXTINDERE GRADINITA PĂTROAIA VALE, COMUNA CRÂNGURILE, JUDETUL DAMBOVITA 

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE OBIECTIV 

Valoarea cheltuielilor/obiect exclusiv Din care C+M TVA Nr. crt. Nr. cap./ subcap. Denumirea capitolelor de cheltuieli 
Mii lei Mii deviz general 

Mii lei Mii Euro*) Euro 
o 1 2 3 4 5 6 

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 
1 2 obiectivului 
2 Alimentare cu apă 
3 Canalizare 
4 4 Cheltuieli pentru investiţia de baza 
5 Reabilitare aradinita 
6 lmpreimuiri incinta 
7 Extindere corp Qradinita 
8 Bazin vidanjabil -

- ~~-~ ~ 9 5.1. OrQanizare de santier 
'' . 1i 
~·A 10 5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 

j .o ~ ~' .~. TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) 
1 v ~· \ >:: .._ Taxa oe valoarea adăuQată (mii lei) 
~ \ . TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) (mii lei) 
''~· 
~~ 

*) Cursul de referinţa = „„„„ lei/euro, din data de „ „ „ „. „ „ • Proiectant, 
S.C. AR.LECHIN DESIGN 96 SRL 

/;A. r..:i);Qr~~·~Constant~·nescu ,~ât \ 
/,/.{-.--~~'l ~~ 
/Iv/ „ ....._ ~·:,. . ~l\....,.~~\l'I ............. · 
('{ U ..,.\ ·~ · ~v.:.~ ~"·o~__. 
I•: (~ 7 r I ~'-•') . „.. I ,.. . . ~. . '\ ._. . : . „ ţ '\ I I 

i ' rţ · ,, „. '('\ 1 \ \.. , . f c,, .•. ,z. ~,.,cu \ <. ~. ~, .:> 
~\ 

'\.:.'· /' -()\~b'~ ,.·· ··'· 
" oJ ~· "" \ .~~"'' „,„ 
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FORMULARUL F2 
OBIECTIV PROIECTANT 
REABILITARE SI EXTINDERE GRADINITA PĂTROAIA VALE, COMUNA CRÂNGURILE, JUDETUL DAMBOVITA 

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI, PE OBIECTE 

Reabilit, 
0 di nit-

Nr. 
Nr. cap.I Valoarea exclusiv TVA 

crt. 
subcap. Denumirea capitolelor de cheltuieli 

deviz general Mii lei Mii Euro*) 

o 1 2 3 4 
I LUCRĂRI DE CONSTRUCTll SI INSTALATU 

1 2 Constructii 
2 4 lnstalatii electrice 
3 6 lnstalatii de încălzire 

TOTALI 

li Montaj utilaje si echioamente tehnoloaice 
Montai 
Total li 

III Procurare 
Paratrăsnet 
Total III 

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) 
Taxa pe valoarea adăuqată mii lei 
TOTAL VALOARE mii lei 

*) Cursul de referin ţa = ... ..... lei/euro, din data de ... „„„ .. „ . ~;~~~~::}:::·~; \ 

Proiect ~· ·.;;.:: . ..:..::·0·;·:· ·:,, 

~~ 
f ~ / . ·-..;~,;., ·~). f '."· (r"'„ .•. „ \~"-"' fS'~ /J ,. ,.y/:.; .. _ '""~ ,\: \\ 

/1, s . ~ ~~ /,1
1
.l ( r .. „· ·:: .!' . • „L ) FU •' '-' ,... ~ ! „~ ţ ".{ ; ' /i 

f," • \ ' , \ '\, ,.: \ .,..,J / i/ 
'!o .,, 7 r ~„ ~ ·; -·· .„ ·- .. ' 

\~- . :,,. . ;; ~ : ?. '\:~·.·: . ···- ;:;~;~ş::~ 
~o Y' ' · ··-~--· ·~ ·7'A\~ / ~ ~· ~" ' ... ~ ··-~ 
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FORMULARUL F2 
OBIECTIV PROIECTAT 
REABILITARE SI EXTINDERE GRADINITA PĂTROAIA VALE, COMUNA CRÂNGURILE, JUDETUL DAMBOVITA 

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI, PE OBIECTE 

1mpre mum mcmta 
Nr. Valoarea exclusiv TVA 

cap./ 
subc 

Nr. ap. 
Denumirea capitolelor de cheltuieli Mii Euro crt. Mii lei 

deviz *) 

gene 
ral 

o 1 2 3 4 
I LUCRĂRI DE CONSTRUCTll SI INST ALATll 

1 2 Constructii ,...-:::= ..... 

TOTALI ~-· .() ... ~~ 
~ 

TOTAL VALOARE (exclusiv TV A) r1~-~ ~ 
Taxa pe valoarea adăugată mii lei ~ 'YP.. · ~ ~ 
TOTAL VALOARE mii lei V ' I"' ... ~ 

w •·. \ 

S.C. ARLECHIN DESIGN 96 SRL 
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-S-· 
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FORMULARUL F2 
OBIECTIV PROIECTANT 
REABILITARE SI EXTINDERE GRADINITA PĂTROAIA VALE, COMUNA CRÂNGURILE, JUDETUL DAMBOVITA 

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI, PE OBIECTE 

Extind di nit. 

Nr. Nr. cap./ Valoarea exclusiv TV A 

crt. subcap. Denumirea capitolelor de cheltuieli 
Mii lei Mii Euro *) deviz general 

o 1 2 3 4 
I Lucrări de constructii 

1 2 Constructii 
2 4 lnstalatii electrice 
3 5 lnstalatii san itare 
4 6 lnstalatii de incalzire 

TOTALI 

5 li Montai utilaje şi echipamente tehnoloaice 
Montai CT 
Total li 

6 III Procurare 
Centrala termica 
Boiler 
Vas de expansiune 

Total III 

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) 
Taxa oe valoarea adăuqată mii lei 
TOTAL VALOARE mii lei -=---

*) Cursul de referinţa = ....•... lei/euro, din data de .. .. ........ . . 

h--;::::-=--- ~.;;"'=····,,,.,., <-//r ---.....:::;_ ;t.Y" n"ţ,.'"'("'-~--:-.~~-• .....:. 1~ o ~ Proiectaciţ'.f;::,;"i:-" ·~11, . '"· '1\ 
fcf' l:. ·-?':.\. 1'f1 ''~ · ... 
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FORMULARUL F2 
OBIECTIV PROIECTAT 
REABILITARE SI EXTINDERE GRADINITA PĂTROAIA VALE, COMUNA CRÂNGURILE, JUDETUL DAMBOVITA 

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI, PE OBIECTE 

Bazin vidaniabil 
N Nr. cap./ Valoarea exclusiv TVA 
~· subcap. Denumirea capitolelor de cheltuieli M„ 

1 1 
Ml" E *) 

c • deviz aeneral 11 e ' uro 

o 1 2 3 4 
I LUCRĂRI DE CONSTRUCTll SI INSTALATU 

1 2 Constructii 
TOTALI 

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) -.,# ·„ ~ 
Taxa oe valoarea adăuaată mii lei ~ 8.._ 1l0~ 
TOTAL VALOARE mii lei 0 ~ ~~ 'ţ 

Po -„ . ' z 
~ . 'fi ;; 

')Cu.sul de •efe•loţa = .. „„ .. le;/euro, dio data de „„„„„„. . Proiectao~0~ ~ ~ S.C. ARLECHIN DESIGN 96 SRL 
Arh. Cristian Constantinescu 
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FORMULARUL F2 
OBIECTIV PROIECTAT 
REABILITARE SI EXTINDERE GRADINITA PĂTROAIA VALE, COMUNA CRÂNGURILE, JUDETUL DAMBOVITA 

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI, PE OBIECTE 

Retele exterioare 

Nr. 
Nr. cap./ Valoarea exclusiv TV A 

crt. subcap. Denumirea capitolelor de cheltuieli 
Mii lei Mii Euro*) deviz aeneral 

o 1 2 3 4 
I LUCRĂRI DE CONSTRUCTll Sf INSTALATU 

1 2 Alimentare cu aoă 
2 4 Canalizare 

TOTALI 
TOTAL VALOARE <exclusiv TVA) 
Taxa oe valoarea adăuaată mii lei 
TOTAL VALOARE mii lei 

*) Cursul de referinţa = „ „ „ •• lei/euro, din data de „ „ „ „ „„ •• Proiectant, 

'>-. 

~ 
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OBIECTIV PROIECTAT 
REABILITARE SI EXTINDERE GRADINITA PĂTROAIA VALE, COMUNA CRÂNGURILE, JUDETUL DAMBOVITA 

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 
Obiectul 
Reabilitare gradinita 
Categoria de lucrari 
Demolari 

Nr. Capitol de lucrari 
~rt. 

SECŢIUNE TEHNICA 
() 1 
1 (jesfacerea învelitorilor din tabla zincata sau neaaa de 0,4 - 0,5 mm 
2 kJemontarea usilor si ferestrelor din lemn 
3 kJemontarea zidurilor din caramida 
4 desfacerea tencuielilor interioare 
5 desfacerea pardoselilor din parchet si dusumea 
5 desfacerea streasinei fara recuperarea materialelor 
7 :lemontarea iaeaburilor si burlanelor din tabla 
8 ncarcare materiale prin aruncare rampa 
9 ransoort rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta 1 km 
Cheltuieli directe 
Alte cheltuieli directe 
CAS 
Somai 
Fond de risc 
Alte cheltuieli nominalizate: 

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE 
Cheltuieli indirecte 
Profit 

:>reţul unitar 
a) materiale 
I>) manopera 

UM Cantitate IC) utilaj 
~) transport 
rt"otal 
a)+b)+c)+d) 

2 3 4 
mo 151 00 ..... 
mp 60 00 .J 

mo 060 v 
mo 626 00 v 

mp 109,10J 
mo 13 60 ./ 
m 54,60 ./ 
t 30 00 ./ 
t 30 00 ./ 

TOTAL GENERAL 

M 
materiale 

3x4a 

5 

M 

FORMULARUL F3 

u M 
Total m materiale 

manopera 3x4b Utilaj 3x4c 
3x4d 

3x4 

SECŢIUNE FINANCIARA 
6 7 8 9 

m u t T 
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