
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                              PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                            AVIZEAZĂ 
S.T.: 401/22.06.2018                       pentru legalitate 
                                                              Secretarul Sectorului 6, 
                                  Demirel Spiridon 
                                                                                       

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației 

tehnice-faza D.A.L.I. pentru proiectul ”Modernizarea unității de învățământ 
Școala Gimnazială Specială Constantin Păunescu” 

 
Având în vedere Raportul de specialitate al Administraţiei Școlilor Sector 6 

și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 
Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; 
În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale                   
H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al 
documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 
finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 
nr. 1/2011 privind educația națională, cu modificările și completările ulterioare și 
ale Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea 
infrastructurii educaționale Prioritatea de investiție 10.1 Investițiile în educație și 
formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și 
învățare pe tot parcursul vieții, prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și 
formare, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul 
educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc 
crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel de proiecte, Apelul de proiecte 
POR/2017/10/10.1b/1/BI - POR/322/10/1/Creșterea gradului de participare la 
nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu 
risc crescut de părăsire timpurie a sistemului/1/Creșterea gradului de participare la 
nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu 
risc crescut de părăsire timpurie a sistemului,  precum și pe perioada de 
durabilitate și de valabilitate a contractului de finanțare;  

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi ale art. 81 alin. (2) lit. i), din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 
 

                                             HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art. 1. Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie 
(D.A.L.I.) pentru realizarea obiectivului de investiţii din cadrul proiectului             
”Modernizarea unităţii de învăţământ Şcoala Gimnazială Specială Constantin 
Păunescu” din Aleea Istru nr. 4, Sector 6, București, în vederea solicitării finanţării 
prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea 



infrastructurii educaționale Prioritatea de investiție 10.1 Investițiile în educație și  
formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și 
învățare pe tot parcursul vieții, prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și 
formare, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul 
educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc 
crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel de proiecte, Apelul de proiecte 
POR/2017/10/10.1b/1/BI - POR/322/10/1/, conform Anexei nr. 1, parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi descrierea investiţiei            
– Fişa cadru prezentare proiect, conform Anexelor nr. 2 şi nr. 3, parte integrantă 
din prezenta hotărâre.  

Art. 3. Se aprobă Certificatul de Urbanism nr. 465/19i/24.04.2018 și 
Clasarea notificării nr. 11429/03.05.2018, anexate la cererea de finanțare și care au 
fost emise în vederea elaborării şi implementării proiectului ”Modernizarea unităţii 
de învăţământ Şcoala Gimnazială Specială Constantin Păunescu” din Aleea Istru 
nr. 4, Sector 6, București. 

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Şcolilor Sector 6 vor duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform 
competenţelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                   pentru legalitate
                                                                                   Secretarul Sectorului 6, 
                                                                                            
                                                                                                   

      Demirel Spiridon 
 
 
 
 
Nr.: 
Data: 
 
 



 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

 

 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Directorului Executiv al Administrației 
Școlilor Sector 6. 
 În baza art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare, a H.G. nr. 907/2016 privind 
etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 1/2011 privind educația 
națională, cu modificările și completările ulterioare și a art. 13 din Regulamentul 
de Organizare și Funcționare al Administrației Școlilor Sector 6, prin care sunt 
stabilite atribuțiile instituției, respectiv asigurarea funcţionalității bazei materiale a 
unităţilor de învăţământ, dezvoltarea şi protejarea acesteia, desfăşurarea de 
activităţi şi studii privind necesarul de construcţii şcolare, de investiţii, reparaţii şi 
modernizări la construcţiile existente şi întocmeşte programul anual de achiziţii 
publice, stabilirea, pe bază de analiză, a priorităţilor în realizarea obiectivelor de 
investiţii şi a lucrărilor de reparaţii, refaceri, modernizări, repartizarea sumelor pe 
fiecare obiectiv şi lucrare, în limita fondurilor alocate în bugetul anual, asigurând 
utilizarea raţională şi eficientă a acestor fonduri. 
 Având în vedere situația actuală a Școlii Gimnaziale Speciale                  
,,Constantin Păunescu”, se impune modernizarea utilizând unități de ventilare tip 
mono-split cu unități interioare de tip duct și dotarea acesteia în scopul asigurării 
condițiilor optime de desfășurare a activității educaționale a unității de învățământ 
preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 în cauză.      
 Luând în considerare cele mai sus menționate, supun spre dezbatere și 
aprobare Consiliului Local al Sectorului 6, prezentul proiect de hotărâre.  
 

 

PRIMAR, 

 

Gabriel Mutu 
 



 

RAPORT SPECIALITATE 

 

 Având în vedere prevederile Legii nr.1/2011 a Educației Naționale cu 

modificările și completările ulterioare, H.C.L. Sector 6 Nr.122/2003 și 

H.C.L. Sector 6 nr.152/2010, Consiliul Local Sector 6 a înființat 

Administrația Școlilor Sector 6 pentru a rezolva în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare problemele economico-financiare și tehnice ale 

unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6. 

          În conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011 a Educației Naționale 

cu modificările și completările ulterioare, art.20 ,,Autoritățile 

administrației publice locale asigură, în condițiile legii, buna desfășurare a 

învățământului preuniversitar în localitățile în care acestea își exercită 

autoritatea’’. 

 Având în vedere situația actuală a Școlii Gimnaziale Speciale 

,,Constantin Păunescu”  se impune modernizarea utilizând unități de 

ventilare tip mono-split cu unități interioare de tip duct și dotarea acesteia 

în scopul asigurării condițiilor optime de desfășurare a activității 

educaționale a unității de învățământ preuniversitar de stat de pe raza 

Sectorului 6 în cauză.      

 Modernizarea Școlii Gimnaziale Speciale ,,Constantin Păunescu” din 

Aleea Istru, Nr.4, Sector 6, București, presupune următoarele lucrări: 

- modernizarea pereților interiori, utilizându-se PVC în spațiile umede 

până la cota +2,10 de la nivelul pardoselii și în holuri și casele de 

scară până la cota +1,20 de la nivelul pardoselii. Pereții interiori ai 

holurilor, sălilor de clasă, birourilor și anexelor vor fi vopsiți cu 

vopsea lavabilă pe bază de dispersii apoase și latex și vor fi placați cu 

PVC până la cota +1.20m de la nivelul pardoselii; 

- modernizarea pardoselilor utilizand covor din PVC in toate spatiile, 

exceptie facand casele de scari. Casele de scari vor avea drept 

pardoseala travertin;  



- modernizarea instalatiilor sanitare prin refacerea finisajelor și 

instalarea de elemente de instalații noi. De asemenea, proiectul 

prevede adaptarea grupurilor sanitare pentru persoanele cu 

dizabilități; 

- modernizarea instalațiilor electrice conform standardelor în vigoare, 

folosind tehnologii actuale; 

- modernizarea instalațiilor HVAC prin utilizarea radiatoarelor cu 

robineți termostatați, instalarea de recuperatoare de căldură și 

unități de aer condiționat de tip mono-split cu unități interioare de 

tip duct, modernizarea țevilor din subsol, prevederea unei 

automatizări cu panou de control programabil. Instalațiile de 

încălzire, ventilare și climatizare se vor proiecta și executa astfel 

încât să contribuie la reducerea emisiilor de dioxid de carbon.  

 Soluţia tehnică propusă prin proiect respectă cele mai noi standarde 

tehnice în domeniul serviciilor educaţionale aplicabile, precum și 

standardele de calitate pentru infrastructura educaţională. Proiectul 

prevede măsuri de colectare selectivă a deșeurilor și lucrări pentru 

protecția mediului. 

 De asemenea, unitatea de învățământ va fi dotată cu mobilier și 

echipamente IT adecvate desfășurării activității școlare la cele mai înalte 

standarde. 

 Realizarea acestui obiectiv de investiții se încadrează în politicile 

guvernamentale de investiții și permite o respectare mai adecvată a actelor 

legislative și normativelor tehnice în vigoare. 

 Precizăm că indicatorii tehnico-economici ai proiectului privind 

Modernizarea unității de învățământ Școala Gimnazială Specială 

,,Constantin Păunescu” din Aleea Istru, Nr.4, Sector 6, București, constituie 

un document constitutiv al unui Studiu de fezabilitate întocmit referitor la 

acest obiectiv de investiții, iar indicatorii tehnico-eonomici propuși spre 

aprobare se referă la varianta optimă propusă de proiectant: costuri 



minime (de execuție și în exploatare), funcționalitate (ISU, aviz sanitar etc.) 

conform destinației și cerințelor specifice ale beneficiarului investiției. 

 Menționăm totodată, că Studiul de fezabilitate a fost elaborat în 

conformitate cu : 

- H.G. Nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al 

documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor 

de investiții finanțate din fonduri publice cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Legea Nr.1/2011 privind legea educației naționale cu modificările și 

completările ulterioare. 

 Considerăm că, aşa cum este conceput prezentul proiect privind 

indicatorii tehnico-economici si a documentatiei tehnice faza D.A.L.I. 

pentru proiectul privind <Modernizarea unității de învățământ Școala 

Gimnazială Specială ,,Constantin Păunescu”> din Aleea Istru, Nr.4, Sector 

6, București, întruneşte toate condiţiile de legalitate, oportunitate şi 

necesitate, drept pentru care supunem spre aprobare Consiliului Local al 

Sectorului 6 prezentul proiect de hotărâre.                                             

 

 

                                                                    Administrația Școlilor Sector 6  

                                                                        DIRECTOR EXECUTIV  

                                                                        Dumitru Eugenia-Daniela 
 

















 

 

                                                         ANEXA NR. 3 
la H.C.L. Sector 6 nr. .................... 

 

 

MODERNIZAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘCOALA 
GIMNAZIALĂ SPECIALĂ „CONSTANTIN PĂUNESCU” 

 

Ordonator principal de credite/investitor: Primăria Sectorului 6 al municipiului București 

Ordonator de credite (secundar/terțiar) – Nu este cazul 

Beneficiarul investitiei: Administratia Scolilor Sector 6, București 

Obiectivul proiectului este modernizarea unității de învățământ Școala Gimnazială Specială 

„Constantin Păunescu” prin modernizarea acesteia utilizând o instalație de climatizare și ventilare în 
sistem centralizat și dotarea acesteia în scopul asigurării unei oferte educaționale adecvate și de 

calitate pentru copii. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

 Modernizarea clădirii în care funcționează Școala Gimnazială Specială „Constantin 

Păunescu”;  

 Dotarea cu echipamente IT și mobilier adecvat desfășurării activității școlare; 

 Crearea de facilități speciale pentru persoanele cu dizabilități. 

Constructia este realizata pe un teren in suprafata de 9876 masurati și 9876 mp din acte si este 

amplasata in intravilanul municipiului Bucuresti, respectiv pe strada Aleea Istru, nr. 4, sector 6.  

Există 3 construcții pe teren. Acestea sunt unite intrele ele:  

 Corp C1 – Gradinita ajutatoare 

 Corp C2 - Scoală gimnaziala speciala  

 Corp C3 – Sala de Sport 

Suprafata construita la sol a constructiei  = 1941,74 mp 

Suprafata utila totala a constructiei  = 3713.61mp 

Principalele lucrări de intervenție sunt reprezentate de: 

 Modernizarea pereților interiori, utilizându-se PVC în spațiile umede până la cota +2,10 de la 
nivelul pardoselii și în holuri și casele de scară până la cota +1,20 de la nivelul pardoselii. 
Pereții interiori ai holurilor, sălilor de clasă, birourilor și anexelor vor fi vopsiți cu vopsea 

lavabilă pe bază de dispersii apoase și latex și vor fi placați cu PVC până la cota +1.20m de la 

nivelul pardoselii; 

 Modernizarea pardoselilor utilizand covor din PVC in toate spatiile, exceptie facand casele de 
scari. Casele de scari vor avea drept pardoseala travertin.  



 

 

 Modernizarea instalatiilor sanitare prin refacerea finisajelor și instalarea de elemente de 
instalații noi. De asemenea, proiectul prevede adaptarea grupurilor sanitare pentru persoanele 

cu dizabilități. 

 Modernizarea instalațiilor electrice conform standardelor în vigoare, folosind tehnologii 
actuale; 

 Modernizarea instalațiilor HVAC, aportul de aer proaspăt va fi asigurat prin recuperatoare de 
căldura tip aer-aer, iar partea de climatizare va fi asigurata prin unități aer condiționat de tip 
multi-split cu unități interioare de tip duct. Unitățile exterioare se vor amplasa pe terasa 
obiectivului pe suporți special confecționați. Distribuția aerului se propune a se realiza cu 
tubulaturi din tabla zincata (se vor izola doar traseele de introducere aer tratat si cele de 
aspirație aer proaspăt de la recuperator). Comanda recuperatoarelor de căldura (0…10V) se va 
realiza prin intermediul senzorului de CO2 amplasat in spațiul deservit. Va exista posibilitatea 
de comanda centralizata din biroul administratorului. Aerul proaspăt se va introduce in 

plenumul de aspirație al unităților interioare existând astfel un reglaj precis al temperaturii 
aerului introdus. Comanda unităților interioare se va realiza prin intermediul 

cronotermostatului cu posibilitatea de blocarea comenzilor de reglaj. 

Soluţia tehnică propusă prin proiect respectă cele mai noi standarde tehnice în domeniul serviciilor 
educaţionale aplicabile, precum si standardele de calitate pentru infrastructura educaţională.Proiectul 

prevede masuri de colectare selectiva a deseurilor si lucrari pentru protectia mediului. 

Documentaţia tehnică  prevede realizarea unei performante energetice superioare cerintelor minime 
ce decurg din Legea 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor si din  legislatia 
subsecventă aferenta aplicabila in vigoare, inclusiv prin măsuri de folosire eficienta a resurselor 

(folosirea eficienta a apei, folosirea de materiale ecologice) 

De asemenea, unitatea de învățământ va fi dotată cu mobilier și echipamente IT adecvate desfășurării 

activității școlare la cele mai înalte standarde. 

 

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

 



                                                         ANEXA NR. 2 
la H.C.L. Sector 6 nr. .................... 

 
 

FIȘA  
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

 
AI PROIECTULUI MODERNIZAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ „CONSTANTIN PĂUNESCU” 

 
 

FAZA D.A.L.I. 

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE PRIMARIA SECTORULUI 6 A MUNICIPIULUI 
BUCURESTI 

BENEFICIAR  ADMINISTRATIA SCOLILOR SECTOR 6 

 
 

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

 
Valoare                                        

(fara TVA) 
TVA 

Valoare cu 
TVA 

TOTAL GENERAL 7.149.870,80 1.352.894,96 8.502.765,76 
Din care C+M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 

+ 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 
4.350.130,80 826.524,85 5.176.655,65 

 

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice 
care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în 
conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare 

CORP C1+C2 + C3 – Situatie propusa 

Suprafata CONSTRUITA la sol a constructiei  = 1941,74 mp 

Suprafata UTILA totala a constructiei  = 3713.61mp 

Suprafata DESFASURATA a constructiei  = 4284,58 mp 

P.O.T. existent= 19,66%             

C.U.T. existent = 0,43                        

Spatiu verde = 2618,99mp 

VOLUM TOTAL CLADIRE = 16750. 68 mc 

c) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. 

Durata de executie este reprezentata de 24 luni. 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 


