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RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 
 
 

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico economice actualizate, faza Documentatie de avizare a 

lucrarilor de interventii, si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii 

,,Reabilitare cladire laboratoare la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria (fost Grup Scolar Tehnic)” 

 
 

 

 NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 
Prin Expunerea de motive nr. 23154/18.10.2018, Primarul Municipiului Alexandria supune 

dezbaterii si aprobarii consiliului un proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico 
– economice actualizate pentru obiectivul de investitii faza Documentatie de avizare a lucrarilor de 
interventii pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare cladire laboratoare la Liceul Tehnologic nr. 1 
Alexandria (fost Grup Scolar Tehnic)”. 

Având în vedere oportunitățile de finanțare nerambursabilă oferite de Uniunea Europeană în 
cadruI Programului Operațional Regional 2014-2020, apelul  de proiecte cu numărul 
POR/2017/4/4.4/4.5/1 - Axa Prioritara 4, Prioritatea de Investitii 4.4, Obiectivul Specific 4.5, 
Municipiul Alexandria isi propune să depuna la finantare in cadrul acestui apel de 
proiecte obiectivul de investitii ,,Reabilitare cladire laboratoare la Liceul Tehnologic nr. 1 
Alexandria (fost Grup Scolar Tehnic)”. 
  Nivelul de educație este factor-cheie al dezvoltării naționale, deoarece determină în mare 

măsură activitatea economică și productivitatea, precum și mobilitatea forţei de muncă, creând 

premisele, pe termen lung pentru existenţa unui nivel mai ridicat de trai și de calitate a vieții. Având 

în vedere tendințele demografice negative, profilul educațional al populației este o condiție esențială 

pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. 

   Acest apel de proiecte  se refera la realizarea de investitii destinate învățământul profesional 
şi tehnic si sunt avute în vedere realizarea următoarelor tipuri de investiții: 

 construcția/reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale 
pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții (licee tehnologice şi şcoli 
profesionale). 

Obiectivul specific il reprezinta Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante 

pentru piața forței de muncă. 

In acest sens Municipiul Alexandria a elaborat documentatia tehnico economica faza 
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii privind obiectivul de investitii ,,Reabilitare 
cladire laboratoare la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria (fost Grup Scolar Tehnic)”, 
documentatie tehnico-economica care a fost actualizata in raport cu cerintele ghidului de finantare 
aferent, apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.4/4.5/1 - Axa Prioritara 4, Prioritatea de 
Investitii 4.4, Obiectivul Specific 4.5. 

 

 ANALIZA ECONOMICA SI TEHNICA 
Categoriile de lucrari destinate creșterii calității infrastructurii educaționale propuse in cadrul  
obiectivului de investitii ,,Reabilitare cladire laboratoare la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria 
(fost Grup Scolar Tehnic)”, cuprind: 

a) Lucrari de interventie propuse asupra anvelopei constructiei: 



 desfiintare tamplarie din aluminiu axele 10 – 14 si D-C si inlocuirea acestei tamplarii cu una din 

PVC cu performanta energetica superioara ; 

 se pastreaza  dimensiunile ferestrelor si usilor existente ; 

 pentru ventilarea naturala in laboratorul electrotehnic, precum si in atelierul de instruire 

tehnologica se propune  inlocuirea unor ochiuri de geam cu fereastre  cu deschidere 

oscilobatanta;  

 montarea unui sistem de climatizare performant, adaptat spatiilor care fac        obiectul 

proiectului; 

 pentru cresterea randamentului instalatiei de incalzire, precum si a sistemului de climatizare, 

se va monta, la 3,50 m inaltime, un plafon casetat; 

 demontarea invelitoarii din tabla ; 

 executarea unei invelitori noi, din tabla ambutisata multistrat ; 

 refacerea instalatiei de paratrasnet; 

 demontarea burlanelor din tabla ; 

 montarea jgheaburilor si  burlanelor din tabla ambutisata multistrat ; 

 desfacerea termoizolatiei exterioare din polistiren de 5 cm grosime si inlocuirea ei cu 

termosistem din polistiren de 10 cm grosime.  

  

        b) Lucrari de interventie propuse pentru instalatiile aferente cladirii: 

             Instalatii electrice: 

 record electric din tabloul electric general de distributie amplasat in PCZ;  

 complectarea prizei de pamant;  

 amplasarea a doua tablouri electrice de forta in atelierul de prelucrari si laboratorul de 

electrotehnica, conform plansa E1; 

 circuite de forta, conform plansa E1; 

 
De asemenea amenajarea laboratoarelor si atelierelor de mecanica si electrotehnica cuprind si dotari 

didactice care constau in masini de frezat, strunguri, osciloscop, trusa electronistului, trusa electrotehnistului, 

mobilier (mese de lucru si dulapuri metalice), calculatoare, softuri si licente. 

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENŢI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII: 
 

1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) - 3 075,992 mii lei 
- 659,801 mii euro 

(în prețuri – luna martie, anul 2018, 1 euro =4,6620 lei), 
din care: 
- construcții-montaj (C+M); - 741,258 mii lei 
                                        -   159,000 mii euro 
2. eșalonarea investiției (INV/C+M): 
- anul I = 3 075,992 mii lei / 741,258 mii lei; 
 
3. durata de realizare (luni) - 9, din care 6 luni pentru lucrarile de C+M.; 
4. capacități (în unități fizice și valorice); 

- Suprafata construita desfasurata = 1 518,20 mp; 
- Suprafata utila                              = 1 518,20 mp; 
- Capacitatea de folosinta = 120 locuri; 
- Numar de participanti directi (elevi) la procesul instructiv-educativ, anul scolar     

2017 – 2018 = 353, din care:  



 

Structura pe specializari:  

Domeniu Specializarea Numar elevi 

Invatamint 

de zi 

Invatamint 

seral 

Invatamint 

a doua 

sansa 

Invatamant 

profesional 

Mecanica Tehnician in transporturi 54   45 

Mecanica Mecanic auto 54 28 15 29 

Electronica si 

automatizari 

Tehnician in automatizari 17    

Electric  Tehnician in instalatii 

electrice 

 80  9 

Electric Tehnician electrician 

electronist auto 

22    

TOTAL  147 108 15 83 

 

5. alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz. 

  In HG 363/14.04.2010, privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii 

finantate din fonduri publice nu avem nici o referinta relativ apropiata functiunii propuse prin proiect – 

reabilitare si dotare cladire laboratoare scolare. 

     In conformitate cu Ghidul Solicitantului POR/4/2017/4/4.4/OS 4.5 valoarea investitiei trebuie 

sa se incadreze in paritatea 2.600 – 2.800 euro per participant direct la procesul instructiv-educativ. 

     In cazul nostru: 

          - valoarea totala a investitiei = 660 697 euro, inclusiv T.V.A.; 

          - nr. participanti directi la procesul educativ  = 353; 

          - valoarea investitiei / participant = 660 697 : 353 = 1 872 euro/participant. 
 

 SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI 
Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau 

în fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe 
garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite. 
 

 LEGALITATEA INVESTITIEI 
Sustinerea din punct de vedere legal a investitiei propuse este fundamentata pe prevederile 

urmatoarelor acte normative: 

 Prevederile Ghidul Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de 
proiecte nr. POR/2017/4/4.4/4.5/1 - Axa Prioritara 4, Prioritatea de Investitii 4.4, Obiectivul 
Specific 4.5 din cadrul POR 2014-2020; 

 Prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 cu privire la finantele publice 
locale; 

 Prevederile art. 36 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. d din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a 
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Art. 45, alin.(1) si (2) si ale art. 115, alin. (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei 
publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

Fata de cele prezentate, propunerea privind elaborarea unui proiect de hotarare cu privire la 
aprobarea documentatiei tehnico-economice actualizate si a indicatorilor tehnico economici in faza 



Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare cladire 
laboratoare la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria (fost Grup Scolar Tehnic)”, consideram ca este 
oportuna si legala, drept pentru care s-a intocmit proiectul de hotarare propus care va fi supus spre 
dezbaterea si aprobarea Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 
 
 

       DIRECTOR D.T.I.,                                                                                 DIRECTOR D.E., 
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