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Referat 
 

privind aprobarea – Actualizarea documentatie tehnico – economice, faza 
Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru obiectivul de investitii 
„CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A SCOLII GIMNAZIALE „ALECU 
RUSSO” Bacau” 

Documentatia tehnica D.A.L.I  pentru obiectivul „CRESTEREA EFICIENTEI 
ENERGETICE A SCOLII GIMNAZIALE „ALECU RUSSO” Bacau”  a fost intocmita 
in baza contractului de servicii de proiectare nr. 151229/526 din 03.08.2021. 

Proiectul privind ”Cresterea eficientei energetice a Școlii Gimnaziale “Alecu Russo” din 
Municipiul Bacău” depus în data de 15 noiembrie 2021 a fost admis la finanțare prin programul 
privind ”Eficienta energetică in clădiri publice” derulat de Administrația Fondului pentru Mediu. 
 Obiectul Programului vizează modernizarea clădirilor publice, prin finanţarea de activităţi/acţiuni 
specifice realizării de investiţii pentru creşterea performanţei energetice a acestora.  

Documentatia faza DALI a fost inaintata catre Primaria Municipiului Bacau cu 
Procesul verbal de predare – primire nr. 179088/16.11.2021. 
 Documentatia DALI a fost supusa aprobarii in Consiliul Local prin Hotararea nr. 
392/12.11.2021, propune urmatoarele lucrari ce urmeaza a fi efectuate in corelare cu  
concluziile ExpertizeI tehnice si respectiv a  Auditului energetic. 
 Caracteristici tehnice si parametrii specifici investitiei SCOALA GIMNAZIALA 
„ALECU RUSSO” Bacau: 
Cladirea este compusa din doua corpuri dispuse in plan pe doua directii perpendicular: corp A si corp 
B 
Regim de inaltime = P+2E 
Suprafata construita scoala = 936,28 mp 
Suprafata construita desfasurata   = 2808,84 mp 
S utila = 2371,70 mp 
Hmax = 12,55 m 
Volum construit = 9870 mp 
Suprafata teren = 8235 mp 
 Constructia are categoria de importanta C- normala, conform HG nr. 766/1997 pentru 
aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii. 
 Sistemul constructiv al cladirii este format din cadrte din beton armat realizate in 
sistem celular, dispuse perpendicular astfel incat sa se asigure protectia antiseismica a 
cladirilor. In zona casei scarilor sunt prevazute diafragme din beton armat. Planseele sunt 
realizate din semipanouri din beton armat de 13 cm. Planseul peste subsolul tehnic este din 
beton armat monolit. Infrastructura este compusa din fundatii izolate din beton armat sub 
stalpi si fundatii continuie sub ziduri, din beton simplu, prevazute cu centuri din beton armat 
la partea superioara. 



Actualizarea documentatiei D.A.L.I din punct de vedere tehnic si economic este  
necesara ca urmare  a scumpirii preturilor la: servicii de proiectare, verificare tehnica, 
dirigentie de santier, manopera executie lucrari si preturi  la materiale obiectivului 
„CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A SCOLII GIMNAZIALE „ALECU 
RUSSO” BACAU”  

Mentionam ca aceasta documentatie a fost initial intocmita la nivelul preturilor anului 
2021.. 

In acest context a fost intocmita Actualizarea documentatiei tehnico – economice, 
faza Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru obiectivul de investitii 

„Cresterea eficientei energetice a Scolii Gimnaziale „ ALECU RUSSO” Bacau” 
și a  principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului, conform devizului general, scenariu II,  

parte integrantă a documentației  proiect nr. 02/2021 întocmita de SC DSC DEVELOPMENT SRL IASI, 
beneficiar fiind Municipiul Bacău.   

 Documentatia DALI supusa aprobarii in Consiliul Local prin Hotararea nr. 
392/12.11.2021, propune urmatoarele lucrari ce urmeaza a fi efectuate in corelare cu  
concluziile Expertizei tehnice si respectiv a  Auditului energetic: 
Izolare termica a peretilor exteriori cu vata bazaltica si polistiren extrudat pe conturul golurilor si la 
soclu; 
Inlocuirea tamplariei exterioare cu tamplarie performanta eficienta termic, profil multicameral; 
Izolare termica a planseului superior cu vata bazaltica de 10 cm + tencuiala decorativa; 
Sisteme umbrire ferestre; 
Refunctionalizarea spatiilor interioare prin desfiintarea unor ziduri neportante si recompartimentari 
usoare cu pereti din gips carton pe structura metalica; 
Refacerea finisajelor interioare la pereti si pardoseli; 
Demontarea sarpantei existente si refacerea terasei necirculabila; 
Refacerea instalatiei de incalzire; 
Refacerea instalatiei sanitare; 
Refacerea instalatiei de iluminat cu becuri LED  cu senzori de prezenta  
Instalarea pe terasa a unor panouri fotovoltaice + kituri de operare; 
Instalatia de ventilare: sisteme individuale de ventilatoare cu recuperatoare de caldura cu posibilitate 
de control individual prin camera si sensor de temperatura 
 Conform devizului general, parte integranta a documentatiei tehnico – economice intocmita in 
etapa DALI, intocmita pentru obiectivul de investitii Actualizare documentatie DALI pentru 
obiectivul de investitii „Cresterea eficientei energetice a Scolii Gimnaziale „ALECU 
RUSSO” Bacau” si aprobata in Consiliul Local prin Hotararea nr. 392/12.11.2021, 
indicatorii tehnico-economici erau: 
 

• Valoare totala:  9.924.529,06 lei inclusiv TVA 
• Din care C+M:  7.836.300,04 lei inclusiv TVA 

 
Conform devizului general actualizat, parte integranta a  documentaţiei  tehnico-

economice faza DALI pentru obiectivul de investitii Actualizare documentatie DALI pentru 
obiectivul de investitii „Cresterea eficientei energetice a Scolii Gimnaziale „ALECU 
RUSSO” Bacau”, propunem aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai 
obiectivului, după cum urmează :  

 
• Valoare totală: 11.913.710,31 lei incusiv TVA 
• Din care C+M:   9.463.421,34 lei incusiv TVA. 

 
In conformitate cu art. 44 din Legea nr. 273/2006 referitor la finantele publice locale, 

propunem promovarea proiectului de hotarare privind aprobarea documentaţiei  tehnico-



economice – Actualizarea documentatiei tehnico – economice, faza Documentatie de 
Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru obiectivul de investitii „Cresterea eficientei 
energetice a Scolii Gimnaziale „ALECU RUSSO” Bacau”. 

 
Finantarea obiectivului mai sus mentionat va fi asigurata din buget de stat si buget 

local. 
 
 
 

 
 

Directia Tehnica 
DIRECTOR  TEHNIC, 

Adrian Dospinescu 
 

 
    

 
INTOCMIT, 

Iuliana Niculescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BACĂU 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  BACĂU 
DIRECTIA ECONOMICA 
DIRECŢIA TEHNICA 
Nr. 126981/2 din 22.03.2023    

 
 
 
 

RAPORT 
 
 

 
al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la 
proiectul de hotărâre privind actualizarea documentatiei DALI pentru obiectivul de 
investitii „CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A SCOLII GIMNAZIALE „ 
ALECU RUSSO” BACAU” , Beneficiar: Municipiul Bacău 

 
Prin proiectul de hotarâre se propune aprobarea documentaţiei  tehnico-economice pentru 
Actualizare documentatie DALI pentru obiectivul de investitii  „CRESTEREA 
EFICIENTEI ENERGETICE A SCOLII GIMNAZIALE „ ALECU RUSSO” BACAU” 
și a  principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului, conform devizului general, 
scenariu II, parte integrantă a documentației  proiect nr. 02/2021 întocmit de SC DSC 
DEVELOPMENT SRL Iasi, beneficiar fiind Municipiul Bacău.  
Proiectul privind ”Cresterea eficientei energetice a Școlii Gimnaziale “Alecu Russo” din 
Municipiul Bacău” depus în data de 15 noiembrie 2021 a fost admis la finanțare prin 
programul privind ”Eficienta energetică in clădiri publice” derulat de Administrația Fondului 
pentru Mediu.  Obiectul Programului vizează modernizarea clădirilor publice, prin finanţarea 
de activităţi/acţiuni specifice realizării de investiţii pentru creşterea performanţei energetice a 
acestora.  
 Actualizarea documentatiei D.A.L.I, care a fost realizata conform contractului de servicii nr. 
151229/526 din 03.08.2021, a fost necesara ca urmare  a scumpirii preturilor la: servicii de 
proiectare, verificare tehnica, dirigentie de santier, manopera executie lucrari si preturi  la 
materiale obiectivului „CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A SCOLII 
GIMNAZIALE „ ALECU RUSSO” BACAU”  
Documentele tehnico-economice supuse aprobării au fost întocmite în conformitate cu 
cerințele tehnice, normativele și legislația în vigoare, iar finanțarea obiectivului va fi asigurată 
conform Programului de investiții aprobat pe anul 2023, după aprobarea indicatorilor tehnico-
economici prin acest proiect de Hotarâre. 
         Având in vedere: 
- prevederile Legii nr.273/2006 a finanțelor publice locale care prevede faptul că “Nici o 
cheltuială nu poate fi înscrisă în bugetele locale şi nici nu poate fi angajată şi efectuată din 
aceste bugete, dacă nu exista bază legală pentru respectiva cheltuială” precum și faptul că 
 ” Nici o cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonanţată şi plătită dacă 
nu este aprobată, potrivit legii, şi dacă nu are prevederi bugetare şi surse de finanţare ”  
- prevederile  art.136(3) lit.”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu 
modificările și completările ulterioare, considerăm ca proiectul de hotărâre privind  
actualizarea documentatiei DALI pentru obiectivul de investitii „CRESTEREA EFICIENTEI 
ENERGETICE A SCOLII GIMNAZIALE „ ALECU RUSSO” BACAU” , Beneficiar: 



Municipiul Bacău și a  principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului, conform 
devizului general, scenariu I,  poate fi supus spre dezbatere. 
 

 
 
 

 

DIRECTIA ECONOMICA 
Director Executiv 

MARIANA ZAMFIR 
 

 
 
 

DIRECTIA TEHNICA 
 

Director Executiv 
ADRIAN DOSPINESCU 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA             PROIECT AVIZAT 
JUDEȚUL BACĂU              SECRETARUL GENERAL  
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU           MUNICIPIULUI BACAU 
Nr. 126979 din 22.03.2023                                                   NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind actualizarea documentatiei DALI pentru obiectivul de investitii „CRESTEREA 

EFICIENTEI ENERGETICE A SCOLII GIMNAZIALE „ ALECU RUSSO” BACAU” , 
Beneficiar: Municipiul Bacău 

 
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

  
 Având în vedere: 
- Referatul nr. 126954/22.03.2023 din partea Direcției Tehnice-Serviciul Implementare 
Proiecte Finanțări Locale/Externe prin care se propune inițierea unui proiect de hotarare 
privind actualizarea documentatiei DALI pentru obiectivul de investitii „CRESTEREA 
EFICIENTEI ENERGETICE A SCOLII GIMNAZIALE „ ALECU RUSSO” BACAU” , 
Beneficiar: Municipiul Bacău 
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau nr. 126980 din 22.03.2023; 
- Raportul Direcției Juridice, nr. 126981/1 din 22.03.2023 
-Raportul comun al Direcției Economice și al Direcției Tehnice, nr. 126981/2 din 22.03.2023 
- Prevederile art.44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile art.5 (1) lit. "b" alin (iii) și art. 7 (1) din HG nr. 907/2016 privind etapele de 
elaborare și continutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și 
completarile ulterioare; 
- Prevederile art.140 alin. (I) și alin. (3 ), ale art. 196 alin. (I) lit. a), ale art. 197 alin. (1) și ale 
art. 243 alin. (1) lit. a) și lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 In temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 139 alin. (3) lit. a) 
și alin. (5) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 

 
HOTĂRÂȘTE: 

ART. 1 Se aprobă Devizul General actualizat pentru obiectivul de investiții„CRESTEREA 
EFICIENTEI ENERGETICE A SCOLII GIMNAZIALE „ ALECU RUSSO” BACAU” , 
Beneficiar: Municipiul Bacău, conform Anexei nr.1, parte integrantă a prezentei hotărâri. 
ART. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici  ai obiectivului, conform Anexei nr. 2, parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 
ART. 3 Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 
prin Direcția Tehnică, Direcția Economică și Serviciul Implementare Proiecte Finanțări 
Locale/Externe. 
ART. 4 Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Direcției Tehnice-Serviciul 
Implementare Proiecte Finanțări Locale/Externe, din cadrul Primăriei Municipiului Bacău. 



ART. 5 Prin grija Secretarului General Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în 
termen legal Instituției Prefectului-Județul Bacău pentru verificarea legalității. 
 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Red.C.S./ds.IA.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 
NR. 126981 din 22.03.2023 

CĂTRE 

DIRECŢIA JURIDICĂ  

DIRECȚIA ECONOMICĂ 

DIRECȚIA TEHNICĂ 

  
    Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) şi alin. (5) din 

Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare, vă informăm că v-a fost transmis pe e-mail proiectul 

de hotărâre privind actualizarea documentatiei DALI pentru obiectivul de 

investitii „CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A SCOLII 

GIMNAZIALE „ ALECU RUSSO” BACAU” , Beneficiar: Municipiul Bacău, 

în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate. Vă rugăm ca până 

la data de 22.03.2023 să le depuneţi în format letric la Secretarul General al 

Municipiului Bacău. 

 

      PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                          SECRETARUL GENERAL  
     LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU                       AL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                            NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
DIRECŢIA JURIDICĂ   
Nr 126981/1 din 22.03.2023 
 
 

RAPORT 

al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
la proiectul de hotărâre privind actualizarea documentatiei DALI pentru obiectivul de 
investitii „CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A SCOLII GIMNAZIALE „ 
ALECU RUSSO” BACAU” , Beneficiar: Municipiul Bacău 

 
 

  Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza: 
- Prevederilor art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare, care precizează: 
Art.44(1) Documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, a caror finantare 
se asigura integral sau in completare din bugetele locale, precum si ale celor finantate din 
imprumuturi interne si externe, contractate direct sau garantate de autoritatile administratiei 
publice locale, se aproba de catre autoritatile deliberative; 
-Prevederilor art. 5 (1) lit. b) alin (iii) din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și 
continutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor 
de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completarile ulterioare, care 
precizează : 
Art.5(1) Documentatiile tehnico-economice se elaboreaza pe faze de proiectare, astfel 
(b) in cazul interventiilor la constructii existente: 
(iii)  proiect tehnic de executie; 
- Prevederilor art. 140 alin.(1) și alin.(3), ale art. 196 alin.(1) lit.”a”, ale art. 197 alin.(1) și 
ale art. 243 alin.(1) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 
privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare, care precizează: 
Art. 140 (1)După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către 
preşedintele de şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al 
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 
(3)Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează 
hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă a 
consiliului local, depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se 
consemnează în procesul-verbal al şedinţei. 
Art. 196 (1)  In exercitarea atributiilor ce le revin, autoritatile administratiei publice locale 
adopta sau emit, dupa caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, dupa cum 
urmeaza: 
    a) consiliul local si consiliul judetean adopta hotarari 
Art. 197.(1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica 
actele administrative prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de 
la data adoptarii, respectiv emiterii 
Art. 243 (1)  Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale indeplineste, in 
conditiile legii, urmatoarele atributii: 



    a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile primarului, 
respectiv ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale 
consiliului judetean, dupa caz; 
    b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean. 
- Prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 
3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care 
precizează: 
Art (2)  Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii: 
        b) atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei, orasului sau 
municipiului  
(4)  In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. b), consiliul local: 
    d) aproba, la propunerea primarului, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de 
investitii de interes local, in conditiile legii; 
 
       - şi poate fi supus spre dezbatere. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 
CIPRIAN FANTAZA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
NR. 126980 din 22.03.2023 

 
 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind actualizarea documentatiei DALI pentru obiectivul de 
investitii „CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A SCOLII GIMNAZIALE „ 
ALECU RUSSO” BACAU” , Beneficiar: Municipiul Bacău 
 
 
 
 
 
 

Proiectul privind ”Cresterea eficientei energetice a Școlii Gimnaziale “Alecu Russo” 

din Municipiul Bacău” depus în data de 15 noiembrie 2021 a fost admis la finanțare prin 

programul privind ”Eficienta energetică in clădiri publice” derulat de Administrația Fondului 

pentru Mediu.  Obiectul Programului vizează modernizarea clădirilor publice, prin finanţarea 

de activităţi/acţiuni specifice realizării de investiţii pentru creşterea performanţei energetice a 

acestora.  

 Actualizarea documentatiei D.A.L.I, care a fost realizata conform contractului de 

servicii nr. 151229/526 din 03.08.2021, a fost necesara ca urmare  a scumpirii preturilor la: 

servicii de proiectare, verificare tehnica, dirigentie de santier, manopera executie lucrari si 

preturi  la materiale obiectivului „CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A SCOLII 

GIMNAZIALE „ ALECU RUSSO” BACAU” . 

Documentele tehnico-economice supuse aprobării au fost întocmite în conformitate cu 

cerințele tehnice, normativele și legislația în vigoare, iar finanțarea obiectivului va fi asigurată 

conform Programului de investiții aprobat pe anul 2023, după aprobarea indicatorilor tehnico-

economici prin acest proiect de hotărâre. 

  Față de cele menționate , vă rog să hotărâți. 

    
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 
 



 
 
 
N.O.P.,C.S/ds.I.A.1/ex.1 
 
 
 
 

ROMÂNIA                                                           ANEXA NR. 1 LA HCL NR. ____/_______2023                                                                              
JUDEŢUL BACĂU                                                                                                            
PRIMARUL MUNICIPIULUI  BACĂU               
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualizare documentatie tehnico – economica, faza Documentatie de Avizare a 
Lucrarilor de Interventie pentru obiectivul de investitii „Cresterea eficientei energetice 

a Scolii Gimnaziale „ ALECU RUSSO” Bacau” 
 
 
  
 
 

     PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu 

 
 
 
 
 
 

DIRECTIA TEHNICA 
Director Tehnic 

Adrian Dospinescu 
 
 
 
 
 
 

Consilier superior,                                                  
 Iuliana Niculescu 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
ROMÂNIA                                       ANEXA NR. 2 LA  HCL.___________/________2023                                                                            
JUDEŢUL BACĂU 
MUNICIPIUL  BACĂU 
 

Caracteristicile principale si indicatorii tehnico- economici prevazuti in documentatia tehnico- 

economica a obiectivului de investitii: 

 

Actualizare documentatie tehnico – economica, faza Documentatie de Avizare a 
Lucrarilor de Interventie pentru obiectivul de investitii „Cresterea eficientei energetice 

a Scolii Gimnaziale „ ALECU RUSSO” Bacau” 
 
 

BENEFICIAR: Municipiul Bacau 

AMPLASAMENT: Strada Alecu Russo, nr. 5, Municipiul Bacau, judetul Bacau 

INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI: 

 
• Valoarea totala a investitiei:   11.913.710,31 lei incusiv TVA 
• Din care:  C+M:     9.463.421,34 lei incusiv TVA. 

 
Durata estimata de realizare a obiectivului de investitii este 24 de luni, din care executie 
lucrari 20 de luni.  
 

a) Capacitati minimale: 

 

Nr. 

crt. 

 

Denumire 

 

Descriere/Supafata (mp) 

1  
„CRESTEREA  

EFICIENTEI 
ENERGETICE A   
SCOLII GIMNAZIALE  
“ALECU RUSSO” 
Bacau” 
 

 

Caracteristici tehnice si parametrii specifici investitiei 
rezultate in urma realizarii lucrarilor de interventie: 
Cladirea este compusa din doua corpuri dispuse inplan pe 
doua directii perpendicular: corp A si corp B 
Regim de inaltime = P+2E 
Suprafata construita scoala = 936,28 mp 
Suprafata construita desfasurata   = 2808,84 mp 
S utila = 2371,70 mp 
Hmax = 12,55 m 
Volum construit = 10.200 mp 
Izolare termica a peretilor exteriori cu vata bazaltica si 
polistiren extrudat pe conturul golurilor si la soclu; 
Inlocuirea tamplariei exterioare cu tamplarie 
performanta, profil multicameral; 



Izolare termica a planseului superior cu vata bazaltica; 
Refunctionalizarea spatiilor interioare pri 
recompartimentari; 
Refacerea finisajelor interioare la pereti si pardoseli; 
Demontarea sarpantei existente si refacerea terasei 
necircdulabila; 
Refacerea instalatiei de incalzire; 
Refacerea instalatiei sanitare; 
Refacerea instalatiei de iluminat care prevede instalarea 
pe terasa a unor panouri fotovoltaice; 
Instalatia de ventilare: sisteme individuale de ventilatoare 
cu recuperatoare de caldura cu posibilitate de control 
individual prin camera si senzor de temperatura 
 

 

 

 

 

Primar,  

Lucian- Daniel STANCIU- VIZITEU 

      
 

       
DIRECTIA TEHNICA 

Director Tehnic 
Adrian Dospinescu 

 
 
 
 

Consilier superior,                                                  
 Iuliana Niculescu 
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