
                                    Anexa nr. 2 

                                  la H.C.L. al Sectorului 6 nr. ……/ 

 
Indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Construire imobil cu 
funcțiunea de creșă, cu regim de înălțime S+P+1E,  împrejmuire teren și organizare 

lucrări” în Bd. Iuliu Maniu nr. 11B, Sector 6, Municipiul București 
 

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: 

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, 

respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general: 

Valoarea totală a obiectivului 18.857.139,71 lei fără TVA 

  22.408.811,34 lei cu TVA 
Construcții și montaj 14.307.265,31 lei fără TVA 

  17.025.645,72 lei cu TVA 

 

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/ capacități fizice care să indice 

atingerea obiectivului de investiții, și după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și 

reglementările tehnice în vigoare 

      Execuția lucrărilor va cuprinde: 

 Executarea tuturor lucrărilor de construcții și instalații conform documentațiilor aferente proiectului tehnic de 

execuţie, testarea, finalizarea lucrărilor, recepționarea, remedierea oricăror defecte rezultate în urma executării 

contractului;  

 Se realizează o construcție cu regim de înălțime S+P+1E, cu o suprafață construită de 898mp și o suprafață 

desfățurată de 2492mp, circulații auto și pietonale, spații verzi / loc de joacă pentru copii, precum și împrejmuire 

teren. 

 Racordarea la utilităţi – realizarea branşamentelor în funcţie de consumurile rezultate în urma proiectării;  

 Utilarea obiectivului de investiții cu mobilier, echipamente, utilaje și tipuri de instalații conforme cu 

reglementările naționale și internaționale din domeniul educațional. Pentru fiecare grupă se va prevedea 

mobilier specific spațiilor funcționale, în corelație cu cerințele normativului NP 022 /2021 – Normativ privind 

proiectarea, execuția și exploatarea construcțiilor pentru creșe, precum și ale Ordinului nr. 1456/2020 pentru 

aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și 

tinerilor, emis de către Ministerul Sănătații. 

 Furnizare şi montare/punere în funcţiune utilaje şi echipamente; 

 Pregătirea personalului beneficiarului investiției în vederea utilizării echipamentelor furnizate în cadrul 

contractului. 

 

  De asemenea, etapa de finalizare va cuprinde: 

 Autorizări, puneri în funcțiune, calibrări, verificări metrologice ale utilajelor aferente investiției care impun 

avizare, Certificat de performanță energetică (elaborarea certificatului de performanţă energetică  la finalul 

executiei lucrarilor, anterior receptiei la terminarea acestora, se realizeaza in conformitate cu situatia reala de 

pe teren) etc; 

 Recepția la terminarea lucrărilor; 

 Recepția finală a lucrărilor. 



             

 

 
 

 

CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCȚIUNEA DE CREȘĂ, CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+1E, 
ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI ORGANIZARE LUCRĂRI 

(intocmit conform H.G. 907/2016) 
 
 
 

Nr. 
crt. 

 
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare TVA Valoare 

(fara TVA) 19% (inclusiv TVA) 

lei lei lei 

0 1 2 4 5 
CAP.1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 

1.1. Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00 

1.2. Amenajarea terenului 167.474,40 31.820,14 199.294,54 

1.3. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea 

iniţială 

0,00 0,00 0,00 

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 35.000,00 6.650,00 41.650,00 

TOTAL CAPITOL 1 202.474,40 38.470,14 240.944,54 

CAP.2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 

TOTAL CAPITOL 2 47.500,00 9.025,00 56.525,00 

CAP.3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 

3.1. Studii 8.500,00 1.615,00 10.115,00 

3.1.1. Studii de teren 8.500,00 1.615,00 10.115,00 

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

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

3.2. Documentatii-suport si cheltuieli pentru obţinerea de 

avize, acorduri şi autorizaţii 

4.500,00 855,00 5.355,00 

3.3. Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00 

3.4. Certificarea performantei energetice si auditul energetic 

al cladirilor 

5.000,00 950,00 5.950,00 

3.5. Proiectare 462.500,00 87.875,00 550.375,00 

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

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

DEVIZ GENERAL 

privind cheltuielile necesare realizării 



 3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a 

lucrarilor de interventii si deviz general 

105.500,00 20.045,00 125.545,00 

3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea 

obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor 

10.000,00 1.900,00 11.900,00 

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic 

si a detaliilor de executie 

22.000,00 4.180,00 26.180,00 

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 325.000,00 61.750,00 386.750,00 

3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 9.000,00 1.710,00 10.710,00 

3.7. Consultanta 30.000,00 5.700,00 35.700,00 

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de 

investitii 

18.000,00 3.420,00 21.420,00 

3.7.2. Auditul financiar 12.000,00 2.280,00 14.280,00 

3.8. Asistenta tehnica 103.000,00 19.570,00 122.570,00 

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 44.000,00 8.360,00 52.360,00 

3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 22.000,00 4.180,00 26.180,00 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele 

incluse in programul de control al lucrarilor de executie, 

avizat de Inspectoratul de Stat in Constructii 

22.000,00 4.180,00 26.180,00 

3.8.2. Dirigentie de santier 59.000,00 11.210,00 70.210,00 

TOTAL CAPITOL 3 622.500,00 118.275,00 740.775,00 

CAP.4 - Cheltuieli pentru investitia de baza 

4.1. Construcţii şi instalaţii 13.568.382,69 2.577.992,71 16.146.375,40 

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 349.727,12 66.448,15 416.175,27 

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 

necesita montaj 

1.064.110,25 202.180,95 1.266.291,20 

4.4. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 

necesita montaj si echipamente de transport 

0,00 0,00 0,00 

4.5. Dotări 957.521,00 181.928,99 1.139.449,99 

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

TOTAL CAPITOL 4 15.939.741,06 3.028.550,80 18.968.291,86 

CAP.5 - Alte cheltuieli 

5.1. Organizare de şantier : 208.771,65 39.666,61 248.438,26 

5.1.1.Lucrări de construcţii si instalatii aferente 

organizarii de santier 

139.181,10 26.444,41 165.625,51 

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 69.590,55 13.222,20 82.812,75 

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 164.131,05 0,00 164.131,05 

5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului 

bancii finantatoare 

0,00 0,00 0,00 

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 

lucrarilor de constructii 

71.361,33 0,00 71.361,33 



 5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 

amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 

lucrarilor de constructii 

14.272,27 0,00 14.272,27 

5.2.4. Cota aferenta Casa Sociala Costructori CSC - 

(0,5%) 

71.361,33 0,00 71.361,33 

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si 

autorizatia de construire/desfiintare - timbru de 

arhitectură 0,05% 

7.136,13 0,00 7.136,13 

5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 10% 1.672.021,55 317.684,09 1.989.705,64 

5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00 

5.4.1. Informare si publicitate 0,00 0,00 0,00 

5.4.2. Promovare 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOL 5 2.044.924,24 357.350,71 2.402.274,95 

CAP.6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 

6.1. Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 

6.2. Probe tehnologice şi teste 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00 

TOTAL GENERAL 18.857.139,71 3.551.671,63 22.408.811,34 

Din care C+M 14.307.265,31 2.718.380,41 17.025.645,72 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

Lucian Dubălaru 


