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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU 
 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Valorificarea turistică 

durabilă a Monumentului istoric Schitul Strâmbu-Găiseni” în faza Studiu de fezabilitate 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în ședință ordinară 

 
Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.24331 din 14 decembrie 2022 al preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr.24333 din 14 decembrie 2022 al Direcţiei Achiziții publice și investiții; 
- avizul nr.43 din 14 decembrie 2022 al Comisiei tehnico-economice; 

- avizul nr.201/21.12.2022 al Comisiei buget, finanţe, economice, fonduri europene şi mediu de afaceri; 

- avizul nr.140/19.12.2022 al Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură; 

- Acordul de asociere nr.12419/2021 cu Schitul Strâmbu în vederea realizării proiectului „Valorificarea 
turistică durabilă a monumentului istoric Schitul Strâmbu-Găiseni”; 
- prevederile art.173 alin.(3) lit.f), art.182 alin.(l) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(3) lit.a) și d), art.197 
alin.(l),(3)-(5), art.200 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
-prevederile art.7, art.10 alin.(1)-(2), alin.(4) lit.a) și alin.(8) din 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; 
- prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
  

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se aprobă documentaţia tehnico-economică pentru obiectivul de investiţii „Valorificarea 
turistică durabilă a Monumentului istoric Schitul Strâmbu-Găiseni”, în faza Studiu de fezabilitate, conform 

anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Valorificarea turistică 
durabilă a Monumentului istoric Schitul Strâmbu-Găiseni”, conform anexei nr.2 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 Art.3 Se aprobă devizul general pentru obiectivul de investiții „Valorificarea turistică durabilă a 
Monumentului istoric Schitul Strâmbu-Găiseni” – faza Studiu de fezabilitate, conform anexei nr.3 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea exercitării 

controlului de legalitate, Direcției achiziții publice și investiții, precum și Serviciului Buget-finanțe și 
contabilitate pentru ducere la îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al 

județului. 

 

 

PREŞEDINTE,  

Dumitru Beianu 

 

       CONTRASEMNEAZĂ, 

           SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

              Aurelia Brebenel 

 

Giurgiu,21 decembrie 2022  

Nr.336 
Adoptată cu 27 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”. 



VALORIFICAREA TURISTICĂ DURABILĂ A MONUMENTULUI ISTORIC  

SCHITUL STRÂMBU- GĂISENI 
 

           

Faza de proiectare 

S.F.+ D.A.L.I 

Amplasament 

str. Bisericii nr.1, satul Gaiseni, comuna Gaiseni,  judetul Giurgiu  
 

Beneficiar 

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Giurgiu / Schitul Strâmbu din cadrul Episcopiei Giurgiu 

Proiectant general 

SC Popaescu & Co SRL 

Data elaborării 

Mai 2022 

 

Proiect nr.17S/2021 

Anexa nr.1
la Hotărârea nr.336/21.12.2022
a Consiliului Județean Giurgiu
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AUTORITATE CONTRACTANTA: 

 

 

U.A.T. JUDEȚUL GIURGIU prin CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU,  

cu sediul în Giurgiu, str. București, nr. 10, cod postal 080045 

 

  

 

PROIECTANT:  S.C. Popaescu & Co S.R.L.  

 

           

CONTRACT: 

 

Nr.288/27.09.2021 

 

 

 

 

 

INVESTITIE:                   

 

 VALORIFICAREA TURISTICĂ DURABILĂ A MONUMENTULUI ISTORIC  

SCHITUL STRÂMBU- GĂISENI 
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FAZA: 

 

SF/DALI 

 

Memoriu general 

CUPRINS 

1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii 

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii  

1.2. Ordonator principal de credite/investitor  

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)  

1.4. Beneficiarul investiţiei  

1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii  

2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului de interventie  

2.1. Prezentarea contextului 

2.2. Analiza situaţiei existente şi identificarea necesitatilor si a deficienţelor 

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice 

3. Descrierea constructiei existente 

3.1. Particularităţi ale amplasamentului 

a) Descrierea amplasamentului 

b) Relaţii cu zone învecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile 

c) Datele seismice si climatice 

d) Studii de teren 

e) Situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente 

f)  Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de 

schimbări climatice ce pot afecta investiția 
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g) Informatii privind posibilele interferenţe cu monumente istorice/de arhitectura sau situri 

arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata. Existenta conditionarilor specifice 

in cazul existentei unor zone protejate 

3.2. Regimul juridic 

a) Natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de 

preemtiune 

b) Destinatia constructiei existente 

c)  Includerea constructiei existente in lista monumentelor istorice, situri arheologice, arii 

naturale protejate, precum si zone de protectie ale acestora si in zone construite protejate 

d) Informatii/ obligatii/ constrangeri extrase din documentatiile de urbanism 

3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici 

a) Categoria si clasa de importanta 

b) Cod in lista monumentelor istorice, dupa caz 

c)  An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie 

d)  Suprafata construita 

e)  Suprafata construita desfasurata 

3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului 

energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiaza 

de regim de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de protectie 

ale monumentelor istorice sau in zone construite protejate 

3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de 

vedere al asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii 

3.6. Actul doveditor al fortei majore 

4. Concluziile expertizei tehnice si , dupa caz, ale auditului energetic, concluziile 

studiilor de diagnosticare 

a)  Clasa risc seismic  

b) Prezentarea a minim doua solutii de interventie 

c)  Solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic si, dopa caz, auditorul 

energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii 

d)  Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform cerintelor si 

conform exigentelor de calitate 
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5. Identificarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și analiza 

detaliată a acestora 

5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-

arhitectural și economic 

5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor 

inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare 

5.3. Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul 

orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale 

5.4. Costurile estimative ale investiției 

5.5. Sustenabilitatea realizării investiției: 

a)  Impactul social și cultural 

b)  Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în 

faza de operare 

c)  impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor 

protejate, după caz 

5.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție: 

a)  Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea 

scenariului de referință; 

b)  Analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, 

inclusiv prognoze pe termen mediu și lung; 

c)  Analiza financiară; sustenabilitatea financiară; 

d)  Analiza economică; analiza cost-eficacitate; 

e)  Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor. 

6. Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă) 



 

5 
 

6.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, 

financiar, al sustenabilității și riscurilor 

6.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e) 

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției: 

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; 

b)  Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice 

care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu 

standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare; 

c)  Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de 

specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții; 

d)  Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni. 

6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice 

funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale 

aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice 

6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei 

financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de 

stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe 

nerambursabile, alte surse legal constituite 

7. Urbanism, acorduri și avize conforme 

7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire 

7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară 

7.3. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege 

7.4. Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente 
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7.5. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de 

diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor 

acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică 

7.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, 

precum: 

a)  Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru 

creșterea performanței energetice; 

b)  Studiu de trafic și studiu de circulație, după caz; 

c)  Raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice; 

d)  Studiu istoric, în cazul monumentelor istorice; 

e)  Studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIŢII 

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 

Valorificarea turistică durabilă a Monumentului istoric Schitul Strâmbu-Găiseni 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor 

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu 

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar) 

 Consiliul Județean Giurgiu 

1.4. Beneficiarul investiţiei 

                  Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Județul Giurgiu 

                  Beneficiar final: Schitul Strâmbu din cadrul Episcopiei Giurgiu 

1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii 

 S.C. Popaescu & Co S.R.L.  

 

2. SITUAŢIA EXISTENTĂ ŞI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE 

INTERVENTIE 

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, 

structuri instituționale și financiare 

Județul Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu, s-a asociat cu Schitul Strâmbu, obiectul 

asocierii fiind realizarea proiectului “Valorificarea turistică durabilă a monumentului istoric 

Schitul Strâmbu-Găiseni”.  
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Județul Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu asigură resursele financiare pentru întocmirea 

documentației tehnico-economice în cadrul proiectului “Valorificarea turistică durabilă a 

monumentului istoric Schitul Strâmbu-Găiseni”.  

 

Schitul Strâmbu: 

a) va pune la dispoziția asociatului principal imobilul, terenul și construcțiile aferente, liber de 

sarcini, pentru realizarea investițiilor, pentru o perioadă egală cu durata de existență a noilor 

construcții; 

b) va acorda acces la bunurile ce trebuie reabilitate/restaurate/conservate, precum și la 

utilitățile necesare pe timpul execuției documentației tehnico-economice și a lucrărilor; 

c) va sprijini implementarea proiectului și va furniza toate informațiile necesare asociatului 

principal; 

Realizarea obiectivului de investiție “Valorificarea turistică durabilă a monumentului istoric 

Schitul Strâmbu-Găiseni”, va duce la dezvoltarea și valorificarea infrastructurii turistice în 

vederea promovării patrimoniului cultural și crearea unor sisteme de educație și formare.  

Corelări cu alte proiecte ce vizează infrastructura și servicii publice de turism, inclusiv 

obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic: 

- “Restaurarea și valorificarea turistică durabilă a monumentului istoric Mănăstirea fortificată 

Comana și modernizarea infrastructurii conexe”, cod SMIS: 14289, implementat in cadrul 

Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 -Dezvoltarea durabilă a 

turismului regional și local, Domeniul major de intervenție 5.1. – Restaurarea și valorificarea 

durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe-proiect 

finalizat; 

- “Restaurare, consolidare și dotare Muzeul Județean Teohari Antonescu” – Giurgiu, în cadrul 

Programului de Granturi SEE 2014-2021, RO-CULTURA, Apelul “Restaurarea și revitalizarea 

monumentelor istorice”- roiectul se afă în faza de implementare; 

- “IMC-Infrastructure for management of cultural heritage in Giurgiu-Ruse CBC Region” 

(Infrastuctura pentru managementul patrimoniului cultural în regiunea transfrontalieră Giurgiu-

Ruse), având ca obiectiv de investiții “Centrul socio-cultural Radu Șerban Voievod”, cod e-MS: 

ROBG-446, în cadrul programului INTERREG V A – Axa prioritară 2 – O regiune sigură, 
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Obiectivul specific 2.1 – Îmbunătățirea utilizării durabile a patrimoniului și resurselor naturale și 

a patrimoniului cultural. Proiectul a fost selectat pentru finanțare și se află pe lista de rezervă. 

Proiectul  “Valorificarea turistică durabilă a monumentului istoric Schitul Strâmbu-Găiseni” va fi 

depus spre finanțare în cadrul unui program de finanțare disponibil în perioada de programare 

2021-2027.  

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesităților si a deficiențelor 

Schitul Strâmbu-Găiseni este situat în satul Găiseni, comuna Găiseni, județul Giurgiu, fiind 

format din Turnul Clopotniță, Casa egumenească, Biserica “Sf. Nicolae”, ruinele clădirilor 

monahale, chilii și anexe. 

Conform listei monumentelor istorice 2015 Giurgiu, Schitul Strâmbu-Găiseni (Fostul Schit 

Strâmbul), sat Găiseni, comuna Găiseni, Str. Bisericii nr. 1, este menționat la poziția 391, cod 

GR – II – a – A – 14992, datare sec. XVI-XVII. Biserica Sf. Nicolae este menționată pe poziția 

392, cod GR – II – a – A – 14992.01, datare 1515, trasf. Sec. XVII si XVIII. Ruinele clădirilor 

monahale sunt și ele menționate, pe poziția 393, cod GR – II – a – A – 14992.02, datare sec 

XVI-XVII. 

Fosta mănăstire “Strâmbul” a fost ctitorită la începutul sec. XVI de către Drăghici Vintilescu, cu 

rol de necropolă pentru familia sa. Ansamblul a suferit multe schimbări de-a lungul secolelor, iar 

după anul 1894, schitul intră în declin, ajungând la statutul de ruină. 

Începând cu anul 2010 însă, Episcopia Giurgiului demarează demersul de reactivare și 

restaurare a schitului, ce se poate regăsi astăzi. Astfel, Biserica Sf. Nicolae și turnul clopotniță 

au fost restaurate, de aceea se află într-o stare de conservare satisfăcătoare. Cu toate acestea, 

se pot observa degradări exterioare la nivelul soclului din zidărie de cărămidă al bisericii, 

provenite din umiditatea ascensională și ciclul de îngheț dezgheț. Un pridvor a fost construit 

recent pentru a proteja intrarea bisericii, dar acesta poate fi considerat construcție parazitară 

deoarece, deși din punct de vedere istoric au existat perioade când biserica avea pridvor, 

imaginea actuală a bisericii este afectată de aceasta construcție. 

În interiorul bisericii, la nivelul pardoselii, se află 11 plăci funerare ce datează din sec. XVI, care 

în prezent sunt acoperite cu mochetă, în încercarea de a le proteja de traficul intens. Acestea ar 
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trebui puse în valoare și protejate corespunzător, deoarece sunt un fragment important al 

istoriei locului. 

Reactivarea schitului a dus la creșterea numărului de vizitatori și a creat oportunitatea de a 

organiza activități culturale, ateliere meșteșugărești pentru copii, recitaluri și conferințe. În 

prezent, din nevoia de a avea spații protejate pentru a desfășura activitățile menționate mai sus, 

s-au ridicat construcții temporare, ce afectează imaginea de ansamblu a schitului. De aceea,  

este necesară amenajarea unor spații corespunzătoare, care sunt în armonie cu imaginea 

monumentului și care îndeplinesc toate necesitățile actuale în contextul dorinței de a continua 

procesul de dezvoltare. 

 În cadrul incintei schitului, se află ruinele clădirilor monahale, parțial acoperite de pământ 

în urma intervențiilor din 2010. Dintre acestea, se remarcă cel din care s-a păstrat cel mai mult 

material istoric pe latura nordică: acesta făcea parte din fostele chilii dar și din vechiul zid de 

incintă. Zidul de cărămidă se află într-o situație de degradare mare, de aceea conservarea și 

consolidarea acestuia este o necesitate.  De asemenea, pe latura vestică - în cimitir, se 

regăsesc alte părți ale ruinelor zidului vechi de incintă care prezintă degradări similare cu cel 

dinspre nord, fiind necesară o intervenție pentru a preveni deteriorarea în continuare. 

Instalațiile sanitare trebuie reevaluate, deoarece evacuarea apelor uzate nu este conform 

normativelor în vigoare. 

În concluzie, schitul Strâmbu-Găiseni are potențialul de a se dezvolta în continuare și de a 

deveni un punct turistic, cultural și istoric important al județului Giurgiu. 

 

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice 

Obiectivul proiectului îl constituie valorificarea potențialului turistic al Monumentului istoric 

Schitul Strâmbu Găiseni.  

Investiția va cuprinde: 

- conservarea ruinelor clădirii monahale; 

- construirea unui corp nou de clădire cu diverse funcțiuni: sală multifuncțională, sală de mese, 

bucătărie cu spații de depozitare; 

- construirea unui corp nou de clădire cu spații de cazare; 



 

11 
 

- construirea unui muzeu cu obiecte istorice și obiecte de cult, cu spații multifuncționale pentru: 

laborator restaurare carte veche, activități culturale, ateliere de creații mesteșugărești, inclusiv 

dotări; 

- amenajarea peisagistică a curții. 

 

Prin realizarea investiției se urmărește: 

- Evidențierea și conservarea zidului vechii clădiri monahale a schitului. 

- Organizarea de evenimente culturale ce vizează promovarea trecutului istoric al țării, 

evidențierea rolului bisericii în menținerea ființei naționale. 

- Furnizarea de informații cu privire la istoricul mânăstirii dar și al altor obiective turistice 

învecinate: Palatul Potlogi, conacul Drugănescu, fosta mânăstire Căscioarele, fosta 

mânăstire Bolintin, etc. 

- Dezbateri si activități culturale cu implicarea copiilor și a tinerilor. 

- Inițierea unor cursuri de restaurare de carte și conservarea tradițiilor populare. 

- Crearea de noi locuri de muncă.  
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3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE 

 

3.1. PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI 

 

a) Descrierea amplasamentului 

Ansamblul de arhitectură Schitul Strâmbu-Găiseni este situat la cca. 40 km de București și cca. 

100 km de reședința județului, municipiul Giurgiu, în comuna Găiseni, sat Găiseni, strada 

Bisericii nr.1. 

Comuna Găiseni se află la marginea de nord a județului, la limita cu județul Dâmbovița, pe 

malul drept al pârâului Sabar (Răstoaca) aflat la cca. 500 m de Schitul Strâmbu. 

Comuna este străbătută de șoseaua județeană DJ401A, care o leagă spre sud de Florești 

Stoenești (unde se intersectează cu autostrada A1) și Bolintin-Vale, și spre nord-vest în județul 

Dâmbovița de Potlogi, Odobești, Costeștii din Vale, Mătăsaru, Mogoșani și Găești (unde se 

termină în DN7). Comuna Găiseni este formată din satele Cărpenișu, Căscioarele, Găiseni 

(reședința) și Podu Popa Nae. 
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Datorită condițiilor favorabile de climă și sol, a prezenței stratului de apă freatică la suprafață, 

încă de la întemeierea Țării Românești, găsim pe aceste meleaguri așezări omenești stabile, 

care practicau cultura plantelor și creșterea animalelor, indicând astfel o continuitate de 

agricultori, păstori și meșteșugari. 

 În urma emiterii Certificatului de Urbanism Nr. 53 din data de 26.08.2021, zona de proiect 

pentru valorificarea turistică durabilă a Monumentului istoric Schitul Strâmbu-Găiseni a fost 

identificată ca UTR 1 – zonă de clădiri monahale și social culturale. 

 Terenul este încadrat în intravilanul satului Găiseni având suprafața de 7.278 mp. 

 

b) Relatiile cu zonele invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile 

Terenul are următoarele vecinătăți: 

 La vest și nord-vest: Str. Bisericii 

 La nord și nord-est: drum de pământ  

 La est și sud-est: drum de pământ și proprietăți private 

 La sud și sud-vest: cimitir 

 

Din strada Bisericii este un acces principal pietonal, iar din drumul de pământ de la nord-est, 

două accesuri – unul auto și unul pietonal. 

 

c)  Date seismice si climatice 

Din punct de vedere seismic amplasamentul are accelerația de proiectare a terenului ag = 0,30 

și coeficientul de amplificare β= 2,50.  

Din punctul de vedere al zonării amplasamentului în termeni de perioadă de control (de colț), 

imobilul se află pe un amplasament cu perioada Tc = 1,6 sec. 

 

DATE CLIMATICE 

Amplasamentul se încadrează în marea unitate morfologică a Câmpiei Române, subunitatea 

Câmpului Vlăsiei, situate la E de râul Argeș Are un relief neted, întrerupt de văile Sabarului, 

Ciorogârlei, Dâmboviței  și Colentinei, orientate NV-SE. 

Din punct de vedere climatic, zona studiată aparține sectorului cu clima continentală și se 

caracterizează prin veri calde, cu precipitații nu prea abundente ce cad mai ales sub formă de 
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averse și prin ierni relativ reci, marcate uneori de viscole puternice dar și de frecvente perioade 

de încălzire care provoacă discontinuități repetate ale stratului de zăpadă și repetate cicluri 

îngheț-dezgheț. 

Perioada unui an calendaristic se consideră împărțită în două perioade caracteristice pentru 

funcționarea instalațiilor de ventilare-climatizare: 

- Sezonul rece (perioada de încălzire octombrie - aprilie) în care se realizează o încălzire cu 

umidificare a aerului exterior introdus pentru ventilare 

- Sezonul cald și de tranziție (aprilie - octombrie) în care se realizează răcirea, uscarea și 

eventual reîncălzirea aerului exterior.  

 

d)  Studii de teren 

DATE FURNIZATE DE STUDIUL GEOTEHNIC 

Au fost efectuate 2 dezveliri ale fundatiei zidului vechi  precum si 6 foraje manuale cu 

diametrul 8 inchi. Acestea in scopul stabilirii adancimei de fundare, starii fundatiilor si terenului 

portant, precum si a stratificatiei si litologiei terenului, a nivelului si caracterului panzei freatice. 

Din foraje si sondajele de dezvelire au fost prelevate esantioane de teren reprezentative, din 

care 12 esantioane au fost supuse  analizelor de laborator, pentru determinarea caracteristicilor 

fizico-mecanice ale terenului. 

Pentru aprofundarea cunoasterii terenului, dar si a reducerii considerabile a numarului de 

foraje, au fost executate investigatii geofizice-geoelectrice, amplasate pe 5 profile verticale,  si 

pe 2 profile tomografice  orizontale la adancimea de -3,00m si – 4,00m m sub nivelul terenului. 

In urma analizei , prelucrarii si interpretarii rezultatelor  investigatiilor mentionate, s-au obtinut 

o serie de concluzii, pe baza carora facem  recomandarile corespunzatoare  pe care le 

prezentam in studiu. 

Terenul 

 I-In zona inalta a terasei, este alcatuit, la partea superioara din argila prafoasa, plastic 

vartoasa, care in unele locuri a fost excavata pe o adancime de 3,30 m. de la suprafata 

terenului pavat. Corespunde cu nivelul pardoselei cladirilor vechi , in prezent colmatate. Aceasta 

argila are grosimea de 1,30m(in forajul F.1.., iar in F.2 are 0,50m., umplutura in aceasta zona 

ajungand la -4,50m. de la nivelul mochetei. In Forajul F.3, situat pe zona plata de lunca, 
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umplutura argiloasa, cu moloz si fragmente de caramida, scade la 2,40m. grosime. Sub aceasta 

urmeaza un strat de argila cenusie, maloasa, plastic consistenta , care umfla peretii gaurii de 

foraj, obstructionand operatiunea de forare. Grosimea stratului este de 1,10m. Urmeaza in 

adancime un complex nisipos fin, argilos la partea superioara ce trece spre nisip mediu-grosier 

apoi la pietris cu nisipm grosier, saturat, cu indesare medie. In forajele F.1 si F.2, stratul de 

pietris, saturat cu indesare medie, a fost strapuns pe o adancime de 1,00m. 

 II-In zona profilului F.5-F.4-F.6, executat pe zona joasa, relativ plana a luncii, sondajele au 

identificat urmatoarea stratificatie: 

 -la suprafata o umplutura heterogena- argiloasa, moloz, fragmente de caramida, putin 

tasata, groasa de 0,50-1,80m., sub care urmeaza un strat de argila  cenusie-vanata,, plastic 

consistenta, care umfla peretii gaurii de foraj. Grosimea acestei argile maloase variaza intre 

1,90-2,70m. In forajul F.4 lipseste.argila prafoasa-maloasa. 

 -Sub umplutura argiloasa-maloasa, urmeaza un strat de nisip grosier, cenusiu, cu 

elemente de pietris, saturat, cu indesare medie. 

 -Sub stratul de nisip mijlociu cu elemente de pietris,urmeaza un strat de pietris cu nisip 

grosier, saturat , cu indesare medie, in care  forajele F.4 si F.5 au patruns 1,00-1,60m. 

 Apa in aceste foraje a fost interceptata la adancimi cuprinse intre2,50-3,70m. si are 

caracter ascensional ridicandu-se pana la -1,20-1,80m. de la suprafata terenului. 

 III-Sondajele de dezvelire, continuate cu foraje manuale sub fundatia zidului vechi. 

la suprafata se afla o umplutura heterogena argiloasa, cu moloz si fragmente din caramida, 

groasa de o,30-0,40m. 

Sub umplutura urmeaza o argila prafoasa cafenie inchisa, plastic vartoasa, care continua 

pana la adancimea de -2,80 m. de la nivelul mochetei. 

Sub adancimea de -2,80m pana la -5,00m –talpa forajului s-s forat in argila prafoasa 

nisipoasa, cafenie-galbuie , cu concretiuni calcaroase, plastic vartoasa. 

Fundatia zidului vechi , din caramida  , se afla la adancimea de -0,80 m. de la nivelul 

mochetei. Terenul portant este argila prafoasa, cafenie inchisa, plastic vartoasa. 
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In completarea investigatiilor prin forare , pentru aprofundarea cunoasterii terenului au fost 

executate investigatii geofizice-geoelectrice, amplasate pe 5 profile. 

 

 

INVESTIGATIILE GEOFIZICE 

 

Investigatiile geofizice executate pe cele 5 profile geoelectrice verticale si sectiunea 

tomagrafica orizontala , au scos in evidenta urmatoarele : 

Pe profilele G.1- G.1’, si G.2-G.2’, intre cele 2 ziduri se constata o zona de umplutura, cu 

rezistivitati mari pana la adancimea de -4,00m, urmata de un strat de argila(rezistivitati mici), 

prezenta atat pe platou (terasa) cit si pe taluz si zona joasa de lunca. Sub stratul de argila, care 

pe cele 2 profile apare continuu, urmeaza stratul de nisip grosier, cu pietris, saturat, cu 

rezistivitati mici. 
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Pe profilul transversal G.5-G.5’, este pusa in evidenta o umplutura care ocupa taluzul si 

partea de jos a luncii. Forma acestei umpluturi sugereaza o groapa de gunoi colmatata. 

Grosimea acestei umpluturi depaseste 4,00m. 

Pe profilul longitudinal G.3-G.3’-G.4-G.4’ paralel cu zidul, prin spatele serei si in continuare 

pana dupa zona rulotei, este pus in evidenta   un strat de umplutura heterogena, groasa de cca 

2,00m, pentru ca spre finalul profilului sa intercepteze o cripta pana la adancimea de cca. 

3,00m. Anterior criptei, cu cca 8 m , este semnalat un cablu subteran. 

Sectiunile tomografice orizontale la adancimi de -3,00 m si -4,00m. de la suprafata terenului, 

pun in evidentanta dispozitia umpluturilor , dar si a stratului de argila , care in mare parte nu are 

o dispozitie normala, naturala, ci de umplutura tasata si compacta. 

Concluzii: 

Zona taluzului, in special partea de Nord, a manifestat fenomene de instabilitate, amplificate 

si de depunerea unor deseuri-moloz, pe taluz. 

Excavatiile necesare pentru executia celor 2 constructii vor genera noi dezechilibre care pot 

conduce la activarea versantului chiar in timpul lucrarilor.De asemeni pot conduce la 

accentuarea inclinarii zidului vechi si prabusirea acestuia. 

In aceasta situatie este necesar luarea unor masuri de protectie a sapaturilor prin sprijinirea 

peretilor si evitarea patrunderii apelor meteorice  in gropile de fundatii. 

Atragem atntia ca in timpul executarii forajelor, peretii gaurilor( din argila) se umflau , datorita 

presiunii litostatice si a zidurilor vechi. 

Pentru evitarea accidentelor, saparea si turnaraea betonului, in zona zidului vechi se va face 

pe tronsoane de pana la 2m lungime, armate. 

In ce priveste fundarea acestor cladiri, aceasta se va face in stratul de nisip grosier, cu 

pietris, saturat, cu indesare mijloci, in jurul adancimei de -5,50m de la suprafata actuala a 

terenului.Pentru acest strat se pot lua in consideratie, ca valori de baza, presiuni conventionale 

de calcul, Pconv=400 kPa. 

Pentru cladirea situata in partea Est, la baza taluzului, zona profiluluiF.5-F.4-F.6, se 

recomanda fundarea  in jurul adancimei de -4,50m de la suprafata terenului, in stratul de pietris 
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cu nisip grosier, saturat, cu indesare medie, pentru care se pot lua in consideratie, ca valori de 

baza, presiuni conventionale de calcul Pconv=500kPa. 

La executie se va tine seama de nivelul apei subterane si caracterul ascensional 

Se va avea in vedere executia unor trotuare de protectie din jurul  cladirilor. 

Deoarece partea de jos- terenul de lunca, este posibil ca in timpul unor ploi torentiale 

prelungite sa fie inundata, se recomanda ca nivelul pardoselei parterului sa fie situat la cel putin 

+1,25 m . deasupra terenului actual. 

  Referitor la apele meteorice  si reziduale,  acestea vor fi captate si dirijate spre bazine  

amenajate conform reglementarilor de protectie  a mediului. 

Conform Ghidului privind modul de intocmire  a documentatiilor geotehnice pentru constructii, 

terenul investigat se incadreaza la categoria Risc geotehnic moderat-14 puncte, categoria 

geotehnica 2.   

e)  Situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente 

Instalații Sanitare 

Instalatii de alimentare cu apa rece si calda pentru consum menajer. 

În momentul de față clădirile se alimentează cu apă de la puțul forat existent. Acesta se 

pastreaza si va deservi imobilele existente.  

      Instalatii  de canalizare ape uzate menajere si pluviale 

In prezent cladirile existente descarcă apele uzate menajere intr-un bazin vidanjabil. 

Acesta se desfiinteaza, in locul lui se monteaza un camin de vizitare, iar de aici apele uzate 

colectate vor fi directionate catre bazinul vidanjabil nou propus.  

Instalații electrice 

Alimentarea cu energie electrica a imobilelor deja existente in locatie este realizează de la 

BMPT.ul ce deservește locația. Acesta este alimentat la rândul său din postul de transformare 

local. 

Din BMPT este alimentat Tabloul electric general de distributie care alimenteaza toate 

zonele/cladirile existente. 

Contorizarea locatiei se va realiza prin intermediul unui contor inteligent/analogic, montat 

la BMPT. 
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Instalații termice 

In prezent prepararea agentului termic pentru încălzirea clădirilor existente se realizează 

cu ajutorul unei centrale termice cu lemne. Prin prezentul proiect nu se intervine asupra 

sistemelor de incalzire de la clădirilor existente. 

 

f)  Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc antropici si naturali, 

inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia 

Nu este cazul. 

 

g) Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau 

situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata: existenta 

conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate 

Conform listei monumentelor istorice 2015 Giurgiu, Schitul Strâmbu-Găiseni (Fostul Schit 

Strâmbul), sat Găiseni, comuna Găiseni, Str. Bisericii nr. 1, este menționat la poziția 391, cod 

GR – II – a – A – 14992, datare sec. XVI-XVII. Biserica Sf. Nicolae este menționată pe poziția 

392, cod GR – II – a – A – 14992.01, datare 1515, trasf. Sec. XVII si XVIII. Ruinele clădirilor 

monahale sunt și ele menționate, pe poziția 393, cod GR – II – a – A – 14992.02, datare sec 

XVI-XVII. 

 

3.2. REGIM JURIDIC 

 

a) Natura proprietatii sau titlu asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de 

preemtiune 

 

Imobilul intravilan, compus din teren cu suprafața de 7.278 mp și construcții este proprietatea 

Schitului Strambu-Gaiseni conform Hotarare Judecatoreasca nr. 147, din 10.02.2015 emis de 

Judecatoria Bolintin Vale și este situat satul Găiseni, comuna Găiseni, județul Giurgiu str. 

Bisericii nr. 1. Acest aspect este in conformitate cu Extrasul de Carte Funciara pentru Informare 

emis la cererea nr. 104186/13.12.2021, eliberat de A.N.C.P.I. Giurgiu – Biroul de Cadastru si 

Publicitate Imobiliara Giurgiu. 

Imobilul este liber de sarcini. 
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b) Destinatia constructiei existente 

Construcțiile existente, ruinele și cele trei clădiri nou propuse fac parte dintr-un ansamblu 

arhitectural declarat de interes istoric și se încadrează în categoria clădiri monahale și socio-

culturale. 

 

c) includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, 

arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite 

protejate, după caz 

Conform listei monumentelor istorice 2015 Giurgiu, Schitul Strâmbu-Găiseni (Fostul Schit 

Strâmbul), sat Găiseni, comuna Găiseni, Str. Bisericii nr. 1, este monument de categoria A, 

menționat la poziția 391, cod GR – II – a – A – 14992, datare sec. XVI-XVII. Biserica Sf. Nicolae 

este menționată pe poziția 392, cod GR – II – a – A – 14992.01, datare 1515, trasf. Sec. XVII si 

XVIII. Ruinele clădirilor monahale sunt și ele menționate, pe poziția 393, cod GR – II – a – A – 

14992.02, datare sec XVI-XVII. 

 

d) informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz. 

 În urma emiterii Certificatului de Urbanism Nr. 53 din data de 26.08.2021, zona de proiect 

pentru valorificarea turistică durabilă a Monumentului istoric Schitul Strâmbu-Găiseni a fost 

identificată ca UTR 1 – zonă de clădiri monahale și social culturale. 

Certificatul de Urbanism este anexat prezentului raport. 

 

3.3. CARACTERISTICII TEHNICE SI PARAMETRI SPECIFICI 

 

a) Categoria si clasa de importanta 

Categoria de importanță a construcțiilor noi construite este “C” – construcții de importanță 

normala conform H.G.766/21-1997. 

Conform P 100/1-2013, construcţia se încadrează în clasa a III-a. Conform scenariului de 

securitate la incendiu și Normativ P118-99 construcțiile noi construite au gradul II de rezistență 

la foc. Riscul de incendiu este mic conform Normativ P118-99. 
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b) Cod in lista monumentelor istorice, dupa caz 

Conform listei monumentelor istorice 2015 Giurgiu, Schitul Strâmbu-Găiseni (Fostul Schit 

Strâmbul), sat Găiseni, comuna Găiseni, Str. Bisericii nr. 1, este menționat la poziția 391, cod 

GR – II – a – A – 14992, datare sec. XVI-XVII. Biserica Sf. Nicolae este menționată pe poziția 

392, cod GR – II – a – A – 14992.01, datare 1515, trasf. Sec. XVII si XVIII. Ruinele clădirilor 

monahale sunt și ele menționate, pe poziția 393, cod GR – II – a – A – 14992.02, datare sec 

XVI-XVII. 

 

c)  An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie 

 

 Mănăstirea Strâmbu de la Găiseni a fost construită de vornicul Drăghici Vintilescu din 

Florești în timpul domniei lui Neagoe Basarab, în perioada dintre 15 august 1517 și anul 1521. 

Vornicul Drăghici, prezent la serbările prilejuite de sfințirea bisericii de la Curtea de Argeș, pe 15 

august 1517, fiind impresionat de frumusețea construcției, se hotărăște să ctitorească,  un lăcaș 

de cult cu rol de necropolă pentru familia sa, pe care îl numește Schitul Strâmbu1. 

 In timpul Primului Război Mondial în interiorul bisericii au fost ținute oi, apoi a avut loc 

incendiul din anul 1927 când a ars clopotnița și o parte dintre chilii, urmată de perioada 1930-

1943 când în clădirile neafectate de incendiu Eforia Spitalelor Civile adăpostește vite și porci. 

 În anul 1945 Comisiunea Monumentelor Istorice încearcă să remedieze situația, însă 

aceasta, din contră, se înrăutățește. Eforia Spitalelor Civile decide evacuarea preotului de 

atunci, Ioan Petre din cele două camere pe care le ocupa în incinta vechiului schit, și care, 

oarecum, purta grija monumentului. Clădirile rămân la dispoziția tuturor, iar primul care profită 

de situație și purcede la demolarea unor părți ale monumentului istoric este Sfatul gospodăresc 

comunal, dornic să construiască un cămin cultural pentru comună. Exemplul este urmat și de 

diverși cetățeni ai comunei care, la rândul lor, iau material pentru uzul personal.2 

 Intregul ansamblu se afla, în anul 2010, într-o stare avansată de degradare. 

 Schitul este reactivat începând cu anul 2010, iar prin strădania maicii starețe, stavrofora 

Cecilia Moldoveanu, astăzi fiind restaurat. 
 

1 Radu R. Florescu, Matei Cazacu, Sânge din sângele lui Dracula. Saga boierilor Florescu, Ed. Corint, 2016, p. 72. 
 
2 Arhiva INP, Fond DMI, fila 10. 
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 Biserica Sf. Nicolae, datare 1515, trasf. Sec. XVII si XVIII conform listei monumentelor 

istorice 2015 (având codul GR – II – a – A – 14992.01) 

Biserica a fost construită în anul 1515 de către marele vornic Drăghici. Biserica inițială, de 

mici dimensiuni (altar și naos) era de tip triconc și a suferit modificări în sec. XVII și XVIII prin 

adăugarea pronaosului (în două etape) și a pridvorului. Se mai păstrează încă ruinele chiliilor 

și ale zidurilor de incintă.  

 Ruinele clădirilor monahale, datare sec XVI-XVII. conform listei monumentelor istorice 

2015 (având codul GR – II – a – A – 14992.02) 

 Turnul Clopotniță, datare sec. XVI-XVII 

Turnul Clopotnita a fost restaurat in anii 90. 

 Casa egumenească, restaurată în 2010 pe ruinele din sec. XVI-XVII 

 

 

d) Suprafata construita și desfășurată 

  

REGIM TEHNIC EXISTENT  

 
1. CLOPOTNIȚĂ   Sc=Scd=43 mp, Parter 
2. CASA EGUMENEASCĂ  Sc=Scd=106.60 mp, Parter 
3. ZID PROPUS SPRE CONSERVARE Sc=25.15 mp 
4. RUINELE CLĂDIRILOR MONAHALE (GR-II-m-A-14992.02) Sc=51.10 mp 
5. BISERICA "SF. NICOLAE" (GR-II-m-A-14992.01) Sc=Scd=157 mp, Parter 
6. ANEXĂ CENTRALĂ Sc=Scd=13 mp, Parter 
7. FOIȘOR Sc=Scd=42.60 mp, Parter 
8. CORP CHILII Sc=156 mp  Scd=312 mp, Parter+1Etaj 
9. TOACA Sc=Scd=5.80 mp, Parter 
10. LUMÂNĂRAR Sc=Scd=8.80 mp, Parter 
11. RUINE CLĂDIRI MONAHALE (GR-II-m-A-14992.02) Sc=31.50 mp 
12. MAGAZIN OBIECTE BISERICESTI Sc=Scd=9.15 mp, Parter 
13. CORT si CORP SERA Sc=127.30 mp,Scd=254.60 mp, Parter 
14. COPERTINA METALICA  Sc=Scd=56.50 mp, Parter 
15. WC Sc=Scd=4.30 mp, Parter 
16. ANEXA LEMN Sc=Scd=15.40 mp, Parter 
17. Zid de protectie imprejmuire incinta = 54.60 mp 
18. RUINE ZID VECHI PROPUSE SPRE CONSERVARE Sc=7.50 mp 
19. PRIDVOR DIN LEMN  Sc=31.00 mp 
 

Suprafata teren = 7278 mp 
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Cimitir=527.30 mp 

Spatii verzi =4831.10 mp 

Alei pietonale =973.30 mp 

 
TOATA INCINTA 

Sc existent= 946.30 mp  

Sd existent= 1229.60 mp 

POT existent=13.00% 

CUT existent=0.16 

 

 

3.4. ANALIZA STĂRII CONSTRUCȚIEI 
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Plan de situație, “Raport de cercetare arheologică Găiseni- Fostul Schit Strâmbu”, Cronica cercetărilor 

arheologice din România, 2005. 

 În prezent, în incinta schitului există două zone principale unde se găsesc ruinele clădirilor 

monahale – la sud de Turnul Clopotniță și pe latura de nord a incintei. Aceste ruine sunt zidurile 

de cărămidă ce formau încăperile chiliilor și casei stăreției, în sec. XVII-XVIII. Pentru majoritatea 

ruinelor s-au păstrat doar fundațiile de cărămidă sau o parte din zidurile pivniței, iar în prezent  

acestea sunt vizibile doar parțial deasupra cotei terenului natural, după ce săpăturile 

arheologice au fost umplute cu pământ.  
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Imagine din incinta schitului, vedere a ruinelor clădirilor monahale de pe latura nordică 

 

 Zidul ce delimitează incinta pe latura nordică este cel care se remarcă, deoarece acesta 

se află într-o etapă de degradare mai puțin avansată. Având înălțimea maximă de la CTN de 

4,17m, se pot citi încă golurile ce au existat în zidul chiliilor, poziția grinzilor de lemn ce 

susțineau planșeul, chiar și tencuiala de var folosită. Cărămizile innegrite sunt dovada tangibilă 

a incendiului din 1927, când chiliile au ars parțial. 
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Plan, elevație sudică și secțiune zid istoric 

 

Analizând componența zidului și volumetria acestuia, se observă o altă particularitate – acesta 

conține material din două etape istorice diferite. În primul rând, o etapă anterioară, din sec. al 

XVI-lea care făcea parte din zidul ce delimita incinta (mai precis contraforții ce susțineau zidul) 

Se poate observa la nivelul țesăturii o diferență semnificativă: în acest caz, cărămida și rosturile 

au dimensiuni variabile, iar zidăria nu are asize regulate. A doua etapă mai recentă, din secolele 

următoare, prezintă o zidărie cu cărămizi de dimensiuni similare și asize regulate. O delimitare 

precisă nu poate fi realizată, dar diferențele sunt vizibile. 

Despre ruinele vechilor chilii: “Din punct de vedere tehnic analizând structura zidăriei se 

constată că ea este executată în două faze: prima fază este posibil a fi din secolul al XVI-lea, 

însă zidăria constituie o omogenitate remarcabilă care îngreunează delimitarea celor două 

etape cu atât mai mult cu cât prima fază se găsește sub formă de urme. Zidul de pe latura 
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sudică împreună cu cel de pe latura estică și cu contraforții care dublează zidul chiliilor pe 

latura de Nord par a fi făcuti intr-o perioadă anterioară restului.”3 

 

Zidul prezintă degradări semnificative:  

 lipsește peste 50% din zidăria originală 

  tencuiala este prezentă doar pe o porțiune minimală 

 se remarcă pierderi de mortar la nivelul rosturilor 

 caramida si mortarul sunt pe alocuri friabile 

 se observă degradări cauzate de umezeală și ascensiunea capilară, în special pe latura 

nordică unde se află contraforții din prima etapă 

 zidul are o ușoară înclinare spre Nord, înclinare datorată poziției sale: la limita dintre 

terasă și luncă 

 rădăcinile arborelui din apropierea zidului pot afecta integritatea acestuia 

 

Imagine zid de incintă al laturii de nord - se observă diferențele dintre cele două etape, cât și degradările 

 
 

3 Arh. sef. C. Marinescu, Istoriograf P. Cernovodeanu. “Biserica Sf. Nicolae din Găiseni – Cercetare făcută la 10 

iunie 1995”, Comitetul executiv al sfatului popular al regiunii Bucuresti, Sectiunea de arhitectura si sistematizare, 

pg. 1. 
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CONCLUZIILE STUDIULUI ISTORIC 

 

- înainte de efectuarea oricăror intervenții, asupra sitului și componentelor acestuia, se va 

anunța C.Z.M.I.49 nr. 8, printr-o adresă scrisă expediată către sediul comisiei zonale a 

monumentelor istorice la direcția de cultură aferentă (Giurgiu);  

- înainte de proiectarea de detaliu a viitoarelor clădiri ce urmează a fi propuse în cadrul 

ansamblului schitului Strâmbu-Găiseni, va trebui să se aibă în vedere posibilitatea dezvelirii, 

restaurării, completării parțiale, integrării și punerii în valoare a elementelor din sit (mai cu 

seamă a celor situate în subsol, aspect valabil atât pentru ruinele documentate, cât și pentru 

cele posibile, pentru care nu au fost efectuate încă cercetări arheologice);  

- în urma cercetărilor arheologice din anii 1995, 2005 și 2007 au rezultat concluzii care vor 

trebui concretizate în cadrul viitoarelor proiecte pentru schitul Strâmbu-Găiseni;  

- înainte de intervenția de amplasare a unor clădiri noi, se va solicita punctul de vedere al 

C.Z.M.I. nr. 8 și din punct de vedere arheologic;  

- lucrările pentru amplasarea unor imobile noi se vor efectua sub supraveghere arheologică de 

specialitate;  

- se vor respecta cu strictețe prevederile legii 422/2001, privind protejarea și conservarea 

monumentelor istorice, precum și deciziile/recomandările C.Z.M.I. nr. 8 și, după caz, ale 

C.N.M.I.;  

- documentațiile pentru orice tip de intervenții viitoare asupra sitului Strâmbu-Găiseni, vor fi 

alcătuite de personal specializat atestat de ministerul culturii;  

- se vor efectua relevee complete al tuturor corpurilor din incintă, inclusiv ale vestigiilor aflate în 

stare de ruină;  

- vestigiile aflate în incintă se vor restaura după principiul conservării în stare de ruină;  

- se vor pune în valoare și / sau se vor amplasa într-un viitor muzeu (după caz) elemente ale 

sitului care au fost descoperite în urma cercetărilor arheologice (ex. plăci funerare, căi de acces 

în incintă etc);  

- vestigiile care se află în stare de ruină și nu pot fi mutate de pe poziție (ziduri, căi acces) se 

vor restaura și proteja împotriva intemperiilor, precum și a deteriorării accidentale a acestora ca 

urmare a interacțiunii cu factorul uman;  
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- materialele folosite în cadrul unui viitor proiect (punerea în valoare a potenţialului turistic al 

obiectivului de față) se vor integra și subordona situației existente din sit;  

- pentru acoperirea imobilelor (după caz) se va evita folosirea materialelor cu aspect lucitor sau 

având culori incompatibile cu situația existentă a sitului; propunerile de materiale se vor aviza 

pe bază de mostre;  

- pe cât posibil, sistemele de preluare ale apelor pluviale (jgheaburi și burlane) ale clădirilor 

existente, cât și ale celor propuse (după caz) vor fi conectate direct la sistemul de canalizare al 

incintei;  

- în cazul în care pentru unele clădiri existente (biserică) se va menține sistemul de scurgere  

al apelor pluviale „la picătură” este necesară completarea acestuia cu o rigolă perimetrală, 

specifică situată la distanță față de zidurile clădirii, astfel încât, apa care se va scurge – prin 

picătură – să se evite stropirea zidurilor bisericii;  

- se vor adopta soluțiile de arhitectură propuse în conformitate cu avizele emise;  

 

Pe baza rezultatelor studiilor care se vor efectua pe viitor se pot propune metode de intervenție 

care vor fi dezvoltate în cadrul fazelor următoare de proiectare. Acestea se vor supune avizării 

comisiilor de specialitate.  

Orice propuneri / modificări ale soluțiilor de intervenție asupra sitului se vor efectua numai pe 

baza unui aviz emis de C.Z.M.I. nr. 8 și C.N.M.I. Precizăm că la demararea lucrărilor de 

intervenție asupra sitului pot să apară și alte elemente ascunse și de aceea experții (arheologie, 

arhitectură, structură), la solicitarea beneficiarului, vor elabora (după caz), soluții în cadrul 

asistenței tehnice. 

 

 

DESCRIEREA DIN PUNCT DE VEDERE STRUCTURAL SI CONCLUZII EXPERTIZA 

TEHNICA 

Ruinele clădirilor monahale sunt pereți structurali din zidărie de cărămidă plină, cu 

dimensiunea cărămizilor între 28 cm x 15 cm  x 4 cm și 27 cm x 13 cm x 3,5 cm , cu rosturi de 

dimensiuni variabile între 2,5 cm și 4 cm.  

Înainte de inceperea lucrarilor pentru realizarea construcțiilor noi în afara incintei istorice 

sunt necesare lucrari de protectie pentru mentinerea stabilitatii terenului din zona zidului de 



 

30 
 

incinta, si anume sprijiniri cu un ecran de piloți de beton armat sau un alt sistem echivalent, 

precum și un proiect pentru monitorizarea construcțiilor învecinate. Proiectul pentru aceste 

sprijiniri se va elabora și detalia în fazele următoare de proiectare de către firme specializate. 

Conform studiului geotehnic, în zona zidului de incintă existent din colțul de nord - vest, s-

au realizat doua sondaje de dezvelire, continuate cu foraje manuale. Terenul în zona respectivă 

are următoarea stratificație, de la nivelul terenului natural: 

1 . până la adâncimea de 0.30 - 0.40 m - umplutură eterogenă argiloasă, cu moloz și fragmente 

din cărămidă; 

2 . de la adâncimea de 0.30 - 0.40 m până la adâncimea de 2.80 m –argilă prăfoasă cafenie 

închisă, platic vârtoasă; 

3 . de la adâncimea de 2.80 m până la adâncimea de 5.00 m - argilă prăfoasă - nisipoasă, cafenie 

gălbuie, cu concrețiuni calcaroase plastic vârtoasă. 

ÎNCADRAREA CONSTRUCȚIILOR CONFORM NORMATIVELOR ÎN VIGOARE 

Conform HG766/1997 construcțiile se încadrează în categoria de importanță C importanță 

normală). 

Din punct de vedere seismic, încadrarea construcțiilor s-a realizat în conformitate cu 

prevederile codurilor P100-1/2013 (“Cod de proiectare seismică – Prevederi de proiectare 

pentru clădiri”) și P100/3-2019 (“Cod de proiectare seismică – Prevederi pentru evaluarea 

seismică a clădirilor existente”). 

Conform acestor coduri, zidul de icintă a fost încadrat în clasa a II-a de importanță și 

expunere la cutremur (clădiri care prezintă un pericol major pentru siguranța publică în cazul 

prăbușirii sau avarierii grave - clădiri din patrimoniul cultural național, muzee ș.a.) având 

coeficientul de importanță γi  = 1.2. 

Din punct de vedere seismic amplasamentul are accelerația de proiectare a terenului ag = 

0,30 și coeficientul de amplificare β0 = 2,50.  

Din punctul de vedere al zonării amplasamentului în termeni de perioadă de control (de 

colț), imobilul se află pe un amplasament cu perioada Tc = 1,6 sec. 

Factorul de comportare stabilit de expert pentru construcția existentă (zidul de incintă) 

este q = 1.5, conform cu ductilitatea elementelor și materialelor ce alcătuiesc structura de 

rezistență. 
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Conform CR 1-1-3/2012 (”Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra 

construcțiilor”), valoarea caracteristică a încărcării din zapadă pe sol, definită cu probabilitatea 

de depășire de 2% într-un an, corespunzând unui interval mediu de recurență de 50 de ani, este 

de 2kN/m2. 

Conform CR 1-1-4/2012 (”Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra 

construcțiilor”), presiunea de referință a vântului, determinată din viteza de referință mediată pe 

un interval de 10 minute, definită cu probabilitatea de depășire de 2% într-un an, corespunzând 

unui interval mediu de recurență de 50 de ani, este de 0.5 kN/m2. 

Adâncimea minimă de îngheț pentru amplasament este conform  NP 112-2014 de 80 - 90 

cm de la suprafața terenului. 

  

DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI 

 

 Pe un amplasament situat în satul Găiseni, comuna Găiseni, jud. Giurgiu se află un 

ansamblu de construcții ce aparțin Schitului "Strâmbu", cod LMI GR-II-m-A-14992: 

 Biserica cu Hramul Sf. Nicolae, restaurată și consolidată între anii 1994 - 2015; 

 Turnul de intrare, restaurat și consolidat între anii 1994 - 2001; 

 Casa Egumeneasca, restaurată și consolidată între anii 2006 - 2018; 

 Zidul de incintă, refacut parțial pe traseul inițial, dar de o înălțime redusă, pe 

latura de vest, la sud de Turnul de intrare, pe latura de est și nord - est, până la 

ruinele fostului Arhondaric, între anii 2009 -  2018; pe latura vestica, la sud 

de Turnul de intrare, cei trei contraforți existenți, unul adosat turnului, unul în 

coltul de sud - vest și unul la mijlocul laturii, în stare de ruina partială la ținceputul 

anilor '90, au fost consolidați si conectați de structura noului zid de incinta 

refăcut; 

 Ruinele Zidului de incintă și ruinele fostului Arhondaric (probabil), din colțul de 

nord - vest, rămase nerestaurate. 

 În cadrul actualului proiect, din construcțiile existente pe amplasament, au fost analizate 

doar ruinele vechiului zid de incintă, din coltul de nord - vest, și a contraforților de pe latura de 

vest, la sud de turnul de intrare, toate aceste constructii fiind edificate probabil in sec. XVII - 

XIX. 
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 Șpaleții de zidărie, au înălțimi diferite, maximum 3.00 m peste cota parapetului ferestrelor 

în cazul șpaletelui din colțul de nord - vest, sau mai puțin în cazul celorlalți, făra buiandrugi sau 

alte elemente de legătură între ei). La exterior sunt adosati contraforţi pentru a împiedica 

alunecarea lor spre râpa existentă pe acestă latură, masive aflate actualmente într-o stare 

avansată de ruină. 

 Ruinele vechiului zid de incintă, de forma unei linii frânte în plan, au în total o lungime de 

21.00 m. Grosimile pereților sunt de cca 0.65 - 0.70 m. 

 Structura de rezistenta a vechiului zid de incinta este realizata din caramida plina, cu 

dimensiuni majoritar de 280x140x45 mm si mortar de var. 

 Fundațiile vechiului zid de incintă, în zona de nord - vest sunt tot de zidărie cu mortar 

friabil, de grosimea zidului sau cu mici evazări față de aceasta, iar adâncimile de fundare sunt 

de cca. 0.80 m, sub cota terenului natural din exteriorul incintei. Diferența dintre terenul de la 

exteriorul incintei și cel de la interior este de cca. 0.90 m. 

În această etapă de proiectare nu s-au putut face încercări de laborator pentru 

determinarea caracteristicilor de rezistență ale materialelor structurale dar, pe baza experienței 

expertului privitoare la construcții similare, ca perioadă de execuție și regim de înălțime și pe 

baza unor sclerometrări informative efectuate cu aparatura din dotarea societații, considerăm ca 

zidaria este alcatuită din căramida de calitate C50 - C75 si mortar pe baza de var, friabil, de 

calitate maxim M4.  

 După cum am menționat se propune realizarea unor construcții noi în afara incintei 

istorice: 

 Corp C1 - Info Point, Muzeu și Ateliere; 

 Corp C2 - Sala Multifuncțională - Trapeză;  

 Corp C3 - Arhondaric. 

Înainte de inceperea lucrarilor pentru realizarea construcțiilor noi în afara incintei istorice 

sunt necesare lucrari de protectie pentru mentinerea stabilitatii terenului din zona zidului de 

incinta, si anume sprijiniri cu un ecran de piloți de beton armat sau un alt sistem echivalent, 

precum și un proiect pentru monitorizarea construcțiilor învecinate. Proiectul pentru aceste 

sprijiniri se va elabora și detalia în fazele următoare de proiectare de către firme specializate. 
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DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI ȘI A TERENULUI DE FUNDARE 

 

Conform studiului geotehnic, în zona zidului de incintă existent din colțul de nord - vest, 

s-au realizat doua sondaje de dezvelire, continuate cu foraje manuale. Terenulîn zona 

resspectivă are următoarea stratificație, de la nivelul terenului natural: 

3.1 până la adâncimea de 0.30 - 0.40 m - umplutură eterogenă argiloasă, cu moloz și 

fragmente din cărămidă; 

3.2 de la adâncimea de 0.30 - 0.40 m până la adâncimea de 2.80 m –argilă prăfoasă 

cafenie închisă, platic vârtoasă; 

3.3 de la adâncimea de 2.80 m până la adâncimea de 5.00 m - argilă prăfoasă - 

nisipoasă, cafenie gălbuie, cu concrețiuni calcaroase plastic vârtoasă. 

Apa subterana se gaseste la adâncimea de cca. 6.00 m față de nivelul terenului din 

exteriorul incintei. 

 Din punct de vedere geotehnic amplasamentul se afla pe un teren cu risc geotehnic 

moderat, categoria geotehnica 2. 

 

ÎNCADRAREA CONSTRUCȚIEI CONFORM NORMATIVELOR ÎN VIGOARE 

 

Din punct de vedere seismic, încadrarea construcțiilor s-a realizat în conformitate cu 

prevederile codurilor P100-1/2013 (“Cod de proiectare seismică – Prevederi de proiectare 

pentru clădiri”) și P100/3-2019 (“Cod de proiectare seismică – Prevederi pentru evaluarea 

seismică a clădirilor existente”). 

Conform acestor coduri, zidul de icintă a fost încadrat în clasa a II-a de importanță și 

expunere la cutremur (clădiri care prezintă un pericol major pentru siguranța publică în cazul 

prăbușirii sau avarierii grave - clădiri din patrimoniul cultural național, muzee ș.a.) având 

coeficientul de importanță γi  = 1.2. 

Din punct de vedere seismic amplasamentul are accelerația de proiectare a terenului ag 

= 0,30 și coeficientul de amplificare β0 = 2,50.  

 Din punctul de vedere al zonării amplasamentului în termeni de perioadă de control (de 

colț), imobilul se află pe un amplasament cu perioada Tc = 1,6 sec. 
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 Factorul de comportare stabilit de expert pentru construcția existentă (zidul de incintă) 

este q = 1.5, conform cu ductilitatea elementelor și materialelor ce alcătuiesc structura de 

rezistență. 

Din punctul de vedere al normativului MP - 025/2004 „Metodologie pentru evaluarea 

riscului și propunerile de intervenție necesare la structurile construcțiilor monumente istorice în 

cadrul lucrărilor de restaurare a acestora”, construcția se iâîncadrează în categoria construcții 

laice, construcții diverse care nu sunt clădiri. 

Conform regulamentului de stabilire a modului de încadrare în categorii de importanta a 

constructiilor, în scopul aplicarii diferentiate a sistemului calitatii (HG 766 / 1997) consideram ca 

Zidul de incinta se incadreaza in categoria de importanta deosebita (B) si ca se poate aplica un  

model de asigurare a calitatii  de tip 3. 

 Conform CR 1-1-3/2012 (”Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra 

construcțiilor”), valoarea caracteristică a încărcării din zapadă pe sol, definită cu probabilitatea 

de depășire de 2% într-un an, corespunzând unui interval mediu de recurență de 50 de ani, este 

de 2kN/m2. 

Conform CR 1-1-4/2012 (”Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra 

construcțiilor”), presiunea de referință a vântului, determinată din viteza de referință mediată pe 

un interval de 10 minute, definită cu probabilitatea de depășire de 2% într-un an, corespunzând 

unui interval mediu de recurență de 50 de ani, este de 0.5 kN/m2. 

Adâncimea minimă de îngheț pentru amplasament este conform NP 112-2014 de 80 - 

90 cm de la suprafața terenului. 

REZULTATELE ANALIZEI CALITATIVE DETALIATE 

 

 Evaluarea calitativă detaliată se bazează pe două aspecte principale: principiile de 

alcătuire structurală a construcției si comportarea construcției în timp, împreună cu amploarea 

fenomenului de deteriorare a elementelor structurale si nestructurale ca urmare a cutremurelor 

si a altor acțiuni excepționale.  

 

ANALIZAREA PRINCIPIILOR DE ACATUIRE CONSTRUCTIVA 
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 Analizarea principiilor de alcătuire constructivă a zidului de incintă din coltul de nord - vest 

s-a bazat pe studierea  construcției la fața locului si pe cercetarea  releveelor de arhitectură si 

de structură.  

 Constructia de secol XVII - XIX a fost realizată mesteșugărește, fără respectarea vreunei 

prescripții de proiectare antiseismice. 

 Materialele structurale modeste (zidarie de caramida C50 - C75, si mortarul friabil pe bază 

de var), fară elemente structurale din beton armat (dar în conformitate cu caracteristicile 

zidăriilor din epoca realizării), înaltimea relativ mare a zidului, golurile de acces fară bordeje si 

diferența semnificativă a terenului natural pe cele doua fețe ale zidului de incintă constituie 

aspecte structurale negative importante. Deasemenea lipsa unei protecții corespunzătoare la 

partea superioară a zidului de incintă și lipsa unor trotuare perimetrale de protecție aduc 

influențe structurale negative asupra acestei construcții. 

 Aspectele structurale pozitive sunt date de adâncimea de fundare, care este la limita  

adâncimii minime de îngheț a amplasamentului, de existența contraforților si de țeserea relativ 

corespunzătoare a zidăriilor în zonele de intersecție.  

 O cuantificare a indicatorului R1 (criteriul de alcatuire constructivă structurală care ia în 

considerare calitatea sistemului structural, configurația în plan și în elevație, tipul terenului de 

fundare si interacțiunile cu construcții adiacente), ne conduce la o valoare a acestuia cuprină 

spre valoarea de 50 (vezi tabelul de evaluare anexat), astfel încat din punctul de vedere al 

acestui indicator construcția se încadrează în clasa de risc seismic RsII. (clasa de risc din care 

fac parte clădirile susceptibile de avariere majoră la acțiunea cutremurului de proiectare 

corespunzător starilor limite ultime (SLU), care pune în pericol siguranța utilizatorilor, dar la care 

prăbusirea totală sau parțială e puțin probabilă). 

 

COMPORTAREA ÎN TIMP A CONSTRUCȚIEI SI DESCRIEREA STĂRII DE DEGRADARE 

 

 În decursul timpului zidul de incinta a suportat acțiunile a numeroase cutremure majore, 

dintre care patru în ultimul secol: 

 10.11.1940 

- intensitate 9.0 grade MSK 

- magnitudine 7.4 grade Richter 
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 04.03.1977 

- intensitate 9.0 grade MSK 

- magnitudine 7.2 grade Richter 

 30.08.1986  

- intensitate 7.0 - 8.0 grade MSK 

- magnitudine 7.0 grade Richter 

 30.05.1990 

- intensitate 7.0 grade MSK 

- magnitudine 6.7 grade Richter 

Degradările constatate la examinarea vizuală constau din: 

 desprinderea pereților de contraforții adăugți în altă etapă construcție; 

 mortarul din rosturi macerat sau degradat; 

 lipsă tencuieli, interioare și exterioare; 

 cărămizi desprinse total sau parțial; 

 vegetație parazită; 

 depuneri biologice; 

 zone afectate de umiditate la soclul constructiei. 

 În anul 2004 încă se mai pastrau buiandrugi in dreprul ferestrelor, cași locașe ale grinzilor 

de lemn ale fostului planșeu și tencuieli de epocă. 

 O cuantificare a indicatorului R2 pentru evaluarea calitativă detaliată a gradului de 

afectare structurală (indicator care ține seama de degradăriile și avarierile atât ale elementelor 

structurale verticale, cât și ale celor orizontale) a condus la o valoare a acestuia egala cu 45. 

Din punctul de vedere al acestui indicator construcția se încadrează în clasa de risc seismic 

RsII.  

 Din punctul de vedere al gradului de afectare, așa cum este el descris în „Metodologie 

pentru evaluarea riscului și propunerile de intervenție necesare la structurile construcțiilor 

monumente istorice în cadrul lucrărilor de restaurare a acestora”, construcția se poate încadra 

în clasa 3 - “construcții afectate”. 

 

EVALUAREA PRIN CALCUL A SIGURANȚEI CONSTRUCȚIEI 
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Evaluarea analitică prin calcul a construcției expertizate, zid de incintă din colțul de nord 

- vest, în situația existentă a fost realizată în special în conformitate cu codurile P100-1/2013, 

P100-3/2019, CR0-2012, NP 112-2004. 

 Scopul calcului efectuat a fost de a evalua capacitatea de rezistență si stabilitate a 

construcției în starea ei actuală și de a determina gradul de asigurare la acțiuni seismice a 

structurii de rezistență. 

 S-au facut astfel evaluări de stabilitate a zidului de incintă în două ipoteze de calcul: 

 cu luarea în considerare a unei înălțimi maxime ale zidului de incintă și a a 

contraforților, cu analizarea stabilității acestuia la nivelul parapeților ferestrelor; 

 cu luarea în considerare a unei inalțimi maxime a acestuia, cu analizarea stabilitații 

acestuia la nivelul cotei de fundare, cu luarea în calcul a împingerilor active si pasive 

ale terenului. 

 Pentru evaluarea forței tăietoare de bază s-au luat în considerație următorii coeficienți:  

 �i    =  1.2 

 ag   = 0.30  

 ��   = 2.5 

 �1  = 0.7  

 η   =  0.71 pentru amortizare critica ξ = 15 %  

 q  =  1.5 

 În prima ipoteză de calcul valorile gradului de asigurare seismică R3 = 0.38 sau R3 = 0.36 

(vezi notele de calcul anexate), în timp ce în a doua ipoteza de calcul valorile gradului de 

asigurare R3 = 0.43 (vezi notele de calcul anexate), astfel încât, din punctul de vedere al acestui 

indicator, construcția zidului de incintă din zona de nord - vest se încadrează în clasa de risc 

seismic RsII. 

 Presiunea din gruparea fundamentală de calcul evalulată la nivelul fundațiilor, în situația 

existentă, cu coeficienții de încarcare actuali, determinați conform normativului CR0  - 2012, are 

valoarea maxima de 1.30 daN/cm2, presiune corespunzătoare pentru terenul portant de la 

nivelul fundațiilor care este stratul de argilă prafoasă, cafenie închisă, plastic vârtoasă, iar 

calculul realizat pentru teren la starea limită de deformații ne conduce la tasări de 1.40 cm, 

consumate astăzi, si la presiuni efective mai mici decit cele admisibile. 
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ÎNCADRAREA CONSTRUCȚIEI ÎN CLASA DE RISC SEISMIC 

 Asa cum s-a arătat în capitolele precedente, construcția a fost realizată la sfârșitul sec. 

XIX și începutul sec. XX, și a fost consolidată în anii 2006 - 2009, si nu a trecut prin nici un 

seism major de atunci. 

 Astfel, tinând cont de cele de mai sus, de gradul de îndeplinire al condițiilor de alcătuire 

seismică (R1 = 0.50), de gradul de afectare structurală (R2 = 0.45) construcția zidului de incintă, 

din colțul de nord - vest  se încadrează în clasa de risc seimic RSII, în timp ce din punctul de 

vedere al gradului nominal minim de asigurare seismică (R3 = 0.36 -0.43) construcția se 

incadrează în clasa de risc seimic RSII. 

 Luând în considerare indicatorii asociați claselor de risc seismic prezentați mai sus,  

considerăm că pe ansamblul ei construcția se incadrează în clasa de risc seismic RSII (clasa de 

risc care cuprinde construcțiile susceptibile de avariere majoră la acțiunea cutremurului de 

proiectare corespunzător SLU, care pune în pericol siguranța utilizatorilor, dar la care 

prăbușirea totală sau parțială este puțin probabilă). 

 

SOLUTII DE INTERVENTIE STRUCTURALA 

 

Așa cum s-a arătat anterior, ruinele fostului zid de incintă din coltul de nord - vest al 

incintei Schitului Strâmbu amplasat în satul Găiseni, comuna Găiseni, jud. Giurgiu, sunt 

singurele rămase nerestaurate, în lipsa unor dovezi arheologice si arhitecturale suficiente 

pentru a se contura o propunere de restaurare. 

Cu o conformare de ansamblu ce prezintă deficiențe structurale, precum și cu avarii și 

degradări, gradul nominal de asigurare seismică este mai mic decât cel minim admis de 

normativele în vigoare, în această situație fiind necesare lucrări de intervenție structurală de tip 

reparatii, de consolidare si de restaurare a paramentului.  

În cadrul prezentei documentații se propun, din cauza posibilitații ca pe timpul lucrărilor 

necesare realizarii construcțiilor noi să fie descoperite dovezi arheologice noi referitoare la 

aspectul inițial și conformarea zidulului de incintă, care să influenteze o viitoare restaurare în 

cunostiință de cauză a acestuia, doar minime lucrări de reparații structurale, care să păstreze 

gradul nominal actual de asigurare seismică, care este R3 min = 0.36 - 0.43, si clasa actuală de 

risc seismic a construcției care este RsII. 
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În principal lucrările de reparații structurale vor consta, din lucrari de restaurarea a 

paramentului, prin lucrări specifice, respectiv prin curăţirea generală a paramentului şi aplicarea 

unui strat protector hidrofobizant, din lucrări de restabilire de continuitate de material prin 

diverse metode, din lucrări pentru inchiderea fisurilor existente injectarea acestora si rețeseri,  

din lucrări de plombare a cavernelor si surparilor si lucrari de adâncirea rosturilor şi umplerea lor 

cu mortar, lucrari care se vor executa și la cei trei contraforți de pe latura vestică, la sud de 

turnul de intrare. 

Alte tipuri de lucrari necesar a se executa in cadrul reparatiilor structurale sunt lucrarile 

de indepartare a  vegetatiei crescute in imediata apropiere a zidului de incinta si eventuale 

lucrări de minima protectie de la partea superioara a zidului de incinta impreuna cu  lucrări de 

sistematizare a terenului natural din zona zidului de incintă, atât la exterior cât si la interiorul 

incintei. 

Conectarea zonelor noi refacute ale zidului de incinta cu zidul existent se va face prin 

zidărie executată în ștrepi și prin ancore metalice din otel inox sau galvanizate. 

Se recomandă deasemenea ca pe parcusul lucrărilor să se acorde o atenție deosebită 

zonelor cu potențial de desprindere a cărșmizilor, cu evacuarea manuala a materialelor 

prăbușite sau în pericol de colaps, inclusiv cu depozitarea corespunzătoare a acestora in 

vederea recuperării.  

 În plus, pentru evitarea unei tendințe evidente de răsturnare a zidului de incintă spre 

construcția noua Corp C1 - Info Point, Muzeu și Ateliere, tendință accentuată de diferența de 

nivel a terenului actual (mai coborata cu cca. 0.90 m spre construcția nouă) și care se poate 

accentua și mai mult din cauza lucrărilor de săpătură pentru realizarea construției noi, 

recomandam realizarea în spațiul dintre  zidul de incintă existent și construcția nouă, a unor 

intervenții (construcții) pe structură de lemn cu rol de sprijinire a zidului de incinta, care fără să 

afecteze și fără să influențeze caracterul de monument istoric al construcției existente, să 

prevină în cazul unor situații exceptionale, pericolul de colaps parțial al zidului de incintă. 

 

CONCLUZII EXPERTIZA TEHNICA 

 

La solicitarea beneficiarului, Schitul "Strâmbu", din Gaiseni, jud. Giurgiu, din cadrul 

Episcopiei Giurgiu, prin intermediul proiectantului general S.C. POPAESCU&CO S.R.L a fost 
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realizată de către noi expertiza tehnica a zidului de incintă din coltul de nord - vest in cadrul 

proiectului de consolidare a structurii vechiului zid de incintă a schitului, rămas nerestaurat in 

etapele anterioare de lucrari de restaurare a  și proiectului de realizare a unor corpuri noi de 

clădiri, pentru "Valorificarea Turistica Durabila a Monumentului Istoric Schitul "Strâmbu" - 

Găiseni". 

În capitolele precedente au fost descrise pe larg structura construcției existente și 

intervențiile realizate în timp asupra acesteia, principiile de alcătuire constructivă, comportarea 

în timp, starea actuală de degradare și avariere, precum și evaluarea prin calcul a stării actuale 

a construcției. 

Luând în considerare indicatorii asociați claselor de risc seismic prezentați mai sus,  

considerăm că pe ansamblul ei construcția se incadrează în clasa de risc seismic RSII (clasa de 

risc care cuprinde construcțiile susceptibile de avariere majoră la acțiunea cutremurului de 

proiectare corespunzător SLU, care pune în pericol siguranța utilizatorilor, dar la care 

prăbușirea totală sau parțială este puțin probabilă), situatie in care sunt necesare, lucrări de 

intervenție structurală de tip reparatii si de consolidare. 

Ținând cont de posibilitatea ca pe timpul lucrărilor necesare realizarii construcțiilor noi să 

fie descoperite dovezi arheologice noi referitoare la aspectul initial și conformarea zidulului de 

incintă care să influenteze o viitoare restaurare, s-a adoptat, de comun acord cu șeful de proiect 

complex, cu beneficiarul și în conformitate cu avizul Comisiei Naționale a Monumentelor 

Istorice, soluția de intervenție de tip minimal (descrisă pe larg in capitolul anterior), care are în 

componență doar minime  lucrări de reparații structurale. 

Aplicarea integrala a  acestei solutii  va pastra gradul nominal actual de asigurare 

seismică  si clasa actuală de risc seismic a construcției care este RsII. 

 Mentionam deasemenea ca lucrarile structurale propuse in cadrul expertizei tehnice  nu 

vor influenta, din punct de vedere structural, constructiile invecinate si nici nu vor  modifica 

gradul nominal de asigurare  seismica si clasa actuala de risc a acestora.  

Odată cu începerea lucrărilor vor fi necesare sondaje suplimentare la nivelul fundațiilor 

existente, pentru confirmarea cotelor de fundare si a geometriei acestora. 

Se va informa expertul cu privire la toate neconcordanțele dintre cele prezentate in 

prezentul raport de expertiză tehnică (dimensiunea si poziția elementelor structurale, materiale 

structurale diferite, armări si detalieri diferite, degradări ascunse etc.), cu influență directă 



 

41 
 

asupra structurii de rezistență, cu privire la situatia de pe teren, la începerea și în timpul 

lucrărilor pentru realizarea intervențiilor structurale, în vederea adaptării soluțiilor de interventțe 

la situația de pe teren. 

Conform normelor în vigoare P 130 – 1999, “Normativ privind comportarea în timp a 

construcțiilor”, MP 031 – 2003, “Metodologie privind programul de urmărire în timp a comportării 

construcțiilor din punct de vedere al cerințelor funcționale” si a Ordinului nr. 847/2 iunie 2014 

pentru aprobarea "Procedurii privind activitațile de control efectuate pentru aplicarea 

prevederilor legale privind urmărirea curentă si specială a comportării în exploatare a 

construcțiilor", indicativ PCU 004, beneficiarul este obligat să întocmească cartea construcției, 

pe care să o completeze ulterior cu rapoartele de urmărire în timp.  

Urmarirea curentă si specială se va face de către personal atestat conform cerințelor 

legale.  

În timpul lucrarilor de execuție se vor respecta si normele de protecție a muncii: 

a. Legea protecției muncii nr. 90/1996, inclusiv normele metodologice de aplicare a 

acesteia;  

b. Normele de medicină a muncii (aprobate cu Ordinul M.M.P.S. si M.S. nr. 

578/DB/5840);  

c. Regulamentul pentru protecția si igiena muncii în construcții (aprobat de M.L.P.A.T 

cu Ordinul 9/N/1993);  

d. Normele specifice de protecție a muncii pentru lucrul la înaltime (aprobate cu Ordinul 

235/1995 emis de M.M.P.S.); 

e. Normele specifice de protecție a muncii, pentru lucrări de zidărie, montaj prefabricate 

și finisaje în construcții si pentru lucrări de cofraje, schele si eșafodaje (aprobate cu 

Ordinele M.L.P.A.T. nr. 73/N/1996, respectiv 74/N/1996). 

 Masurile de protecție menționate nu sunt limitative, beneficiarul având obligația 

stabilirii si realizării operațiilor de desfacere si execuție în deplină securitate a muncii, în 

vederea evitării și înlaturarii oricarui pericol de accident.  

 Pentru realizarea lucrărilor de intervenție prezentate în cadrul expertizei tehnice este 

necesară realizarea unui proiect de structură separat, la faza D.E., angajarea unei firme de 

specialitate, agrementate pentru executarea unor astfel de lucrări structurale si obtinerea 

autorizatiei de construire. 
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Precizări la raportul de expertiză tehnică.  

Referitor la ruinele fostului zid de incintă facem următoarele precizări privind posibilele 

soluții de intervenții structurale: 

1. Realizarea unor lucrări de reparații locale, plombări și rostuiri ale ruinelor 

existente, realizarea unei protecții la partea superioară a zidurilor și hidrofobizoarea 

ulterioară a paramentului. În această situație construcția va rămâne în clasa de risc 

seismic RsII (clasa de risc din care fac parte clădirile susceptibile de avariere majoră la 

acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător starilor limite ultime (SLU), care pune 

în pericol siguranța utilizatorilor, dar la care prăbusirea totală sau parțială e puțin 

probabilă). 

2. Pentru evitarea unei tendințe evidente de răsturnare a zidului de incintă spre 

construcția noua Corp C1 - Info Point, Muzeu și Ateliere, tendință accentuată de 

diferența de nivel a terenului actual (mai coborâtă cu cca. 0.90 m spre construcția nouă) 

și care se poate accentua și mai mult din cauza lucrărilor de săpătură pentru realizarea 

construției noi, recomandam realizarea în spațiul dintre zidul de incintă existent și 

construcția nouă, a unor intervenții (construcții) pe structură metalică cu rol de sprijinire 

a zidului de incinta, care fără să afecteze și fără să influențeze caracterul de monument 

istoric al construcției existente, să prevină în cazul unor situații exceptionale, pericolul de 

colaps parțial al zidului de incintă. In aceasta situatie constructia se va incadra in clasa 

de risc seismic RsIII. (clasă de risc din care fac parte clădirile susceptibile de avariere 

moderată la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător Stării Limită Ultime, care 

poate pune în pericol siguranța utilizatorilor). 

3. O altă variantă de intervenție posibilă este aceea de a consolida zidul de 

incintă cu bare înglobate în galerii forate ancorate la partea superioară într-o centură de 

beton armat încastrată în zidărie, în timp ce la partea inferioară se vor realiza cuzineți de 

beton armat în dreptul barelor forate. Dimensiunea cuzineților de beton armat se va 

stabili astfel încât să fie împiedicată tendința de răsturnare a zidului de incintă. 

Varianta propusă este Varianta 3. 

 

CONCLUZIILE RAPORTULUI DE AUDIT ENERGETIC 

Nu este cazul. 
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3.5. STAREA TEHNICĂ, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL ȘI ANALIZA DIAGNOSTIC, 

DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII CERINȚELOR FUNDAMENTALE 

APLICABILE, POTRIVIT LEGII 

 

Acest aspect a fost detaliat in capitolul 3.4. 

 

3.6. ACTUL DOVEDITOR AL FORȚEI MAJORE, DUPĂ CAZ 

Nu este cazul. 

 

4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE ȘI, DUPĂ CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC, 

CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE: 

Acest aspect a fost detaliat in capitolul 3.4.  

 

a) clasa de risc seismic 

Construcția se incadrează în clasa de risc seismic RSII (clasa de risc care cuprinde construcțiile 

susceptibile de avariere majoră la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător SLU, care 

pune în pericol siguranța utilizatorilor, dar la care prăbușirea totală sau parțială este puțin 

probabilă). 
 

b) Prezentarea a minim doua solutii de interventie 

Acest aspect a fost detaliat in capitolul 3.4. 

 

c) Solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic si, dupa caz, auditorul 

energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de 

interventii 

c.1. Solutii tehnici si masuri propuse din punct de vedere structural 

Soluțiile tehnice au fost detaliate in capitolul 3.4. 
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c.2. Solutii tehnice si masuri propuse din punct de vedere al economiei de energie 

Nu este cazul. 

 

d) Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform 

cerintelor si conform exigentelor de calitate 

Asigurarea cerintelor esentiale de calitate in constructii trebuie sa respecte, atat Legea 

nr. 10/1995 – privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, cat si 

legislatia specifica privind protejarea monumentelor istorice – Legea nr. 422/2001.  

Ruinele clădirilor monahale sunt clasate ca monument istoric clasa A in Lista 

monumentelor Istorice, cod cod GR – II – a – A – 14992.02, conform listei monumentelor 

istorice 2015 Giurgiu. De asemenea sunt poziționate în incinta Schitului Strâmbu – Găiseni, 

care este menționat la poziția 391, cod GR – II – a – A – 14992. 

Prin urmare ruinele vor beneficia de intervenții de calitate, realizate prin lucrări de 

restaurare/reparare și unde va fi cazul înlocuire conform elementelor martor. Toate acestea se 

vor efectua în acord cu sistemul constructiv, fără modificarea schemei statice, folosindu-se 

tehnologii specifice clădirilor de patrimoniu. De asemenea, se va acorda atenție deosebită 

aspectelor de restaurare, conservare și reparare, pentru elementele componente, în raport cu 

plastica de arhitectură. 

 

5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM DOUĂ) 

ȘI ANALIZA DETALIATĂ A ACESTORA 

 

5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-

arhitectural și economic, cuprinzând: 

În acest proiect se urmărește valorificarea turistică durabilă a monumentului istoric Schitul 

Strâmbu-Găiseni. În acest sens, se propun trei construcții noi – arhondaric, trapeză/sală 

multifuncțională și muzeu. Acestea sunt amplasate în exteriorul zidului vechii incinte, pentru a 

păstra imaginea schitului integrală și a nu afecta imaginea monumentului/incintei mănăstirești. 

Propunerea susține activitățile socio-culturale care deja se desfășoară pe sit, încurajează 
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dezvoltarea turismului în zonă și valorifică istoria și arhitectura schitului. Se propun intervenții 

care se folosesc de panta naturală a terenului, astfel clădirile propuse sunt non-invazive și 

discrete pentru a nu concura cu imaginea ansamblului din incintă. Se propune conservarea 

ruinelor clădirilor monahale și valorificarea acestora prin tratarea ca piesă principală a 

muzeului adiacent.  

Regim Tehnic maxim 

POT max = 28%  

CUT max = 0.48 

 

Regim Tehnic Existent  

POT existent=11.20% 

CUT existent=0.15 

 

Regim Tehnic Propus  

POT propus=25.71% 

CUT propus=0.25 

 

5.1.1. VARIANTA A 

5.1.1.a. DESCRIEREA SITUATIEI PROPUSE  

Realizarea tuturor categoriilor de lucrări propuse pentru schitul Strâmbu - Găiseni se va 

face respectând toate standardele, normele si legislația de specialitate din domeniu.  

Pentru valorificarea turistică durabilă a monumentului istoric Schitul Strâmbu-Găiseni se vor 

realiza următoarele lucrări:  

Obiectul 1 - conservarea ruinelor clădirii monahale; 

Obiectul 2 - construirea unui corp nou de clădire cu diverse funcțiuni: sală multifuncțională, 

sală de mese, bucătărie cu spații de depozitare: SALĂ MULTIFUNCȚIONLĂ/TRAPEZĂ. 
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Obiectul 3 - construirea unui corp nou de clădire cu spații de cazare: ARHONDARIC 

Obiectul 4 - construirea unui muzeu cu obiecte istorice și obiecte de cult, cu spații 

multifuncționale pentru: laborator restaurare carte veche, activități culturale, ateliere de 

creații mesteșugărești, inclusiv dotări: MUZEU 

Obiectul 5 - amenajarea peisagistică a curții. 

Obiectul 6 – demolare/desfaceri clădiri existente 

Obiectul 7 – realizare perete mulat 

Obiectul 8 – realizare branșament electric 

Obiectul 9 – amenajări și retele exterioare (fosă, puț, iluminat exterior, alei auto/pietonale). 

 

Proiectarea clădirilor noi se va face cu respectarea normelor și restricțiilor impuse de 

legislația în vigoare în zona de protecție a monumentelor istorice. 

 

BILANTUL TERITORIAL 

Suprafață teren:   7278 mp 

REGIM TEHNIC PROPUS 

1. CLOPOTNIȚĂ   Sc=Scd=43 mp, Parter 
2. CASA EGUMENEASCĂ  Sc=Scd=106.60 mp, Parter 
3. ZID PROPUS SPRE CONSERVARE Sc=25.15 mp 
4. RUINELE CLĂDIRILOR MONAHALE (GR-II-m-A-14992.02) Sc=51.10 mp 
5. BISERICA "SF. NICOLAE" (GR-II-m-A-14992.01) Sc=Scd=157 mp, Parter 
6. ANEXĂ CENTRALĂ Sc=Scd=13 mp, Parter 
7. FOIȘOR Sc=Scd=42.60 mp, Parter 
8. CORP CHILII Sc=156 mp  Scd=312 mp, Parter+1Etaj 
9. TOACA Sc=Scd=5.80 mp, Parter 
10. LUMÂNĂRAR Sc=Scd=8.80 mp, Parter 
11. RUINE CLĂDIRI MONAHALE (GR-II-m-A-14992.02) Sc=31.50 mp 
12. MAGAZIN OBIECTE BISERICESTI Sc=Scd=9.15 mp, Parter   propus spre DEMOLARE 
13. CORT si CORP SERA Sc=127.30 mp, Scd=254.60 mp Parter  propus spre DEMOLARE 
14. COPERTINA METALICA  Sc=Scd=56.50 mp, Parter   propus spre DEMOLARE 
15. WC Sc=Scd=4.30 mp, Parter   Propus spre DEMOLARE 
16. ANEXA LEMN Sc=Scd=15.40 mp, Parter propus spre DEMOLARE 
17. Zid de protectie imprejmuire incinta = 54.60 mp 
18. RUINE ZID VECHI PROPUSE SPRE CONSERVARE Sc=7.50 mp 
PRIDVOR DIN LEMN  Sc=31.00 mp propus spre DEMOLARE 
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Sconstruita demolata =243.65 mp 

Sdesfasurata demolata = 370.95 mp 

 
Sconstruita existenta=702.65 mp 

Sdesfasurata existenta=858.65 mp 

 

Cimitir=527.30 mp 

Spatii verzi =2681.85 mp 

Alei pietonale =973.30 +578.70=1552.00mp 

Alei auto =615.40 mp 

 

CLADIRI PROPUSE 

CORP P1 MUZEU Sc=468.80 mp,  Scd=668.00 mp , Sud= 500.16 mp, Parter+1Etaj 

CORP P2 SALA MULTIFUNCTIONALA/TRAPEZA Sc=Scd=513.00 mp, Su=Sud=439.88 mp, Parter 

CORP P3 ARHONDARIC  Sc=Scd= 217 mp, Su=Sd=169.60 mp,  Parter 

Sc totala corpuri propuse=1198.80 mp 

Scd totala corpuri propuse=1398 mp 

Sud totala corpuri propuse=1090.55 mp 

 

TOATA INCINTA 

Sc propus= 1901.45 mp 

Scd propus= 2256.65 mp 

POT propus=26.12% 

CUT propus=0.31 

 
Număr de parcări în incintă = 10 locuri. 

 

 

 

 

 

Obiectul 1 - conservarea ruinelor clădirii monahale 

Zid propus spre conservare=25.15 mp 

Zid de protectie imprejmuire incinta = 54.60 mp 
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Ruine cladiri monahale = 51.10 mp 

Lucrari de restaurare pentru portiunile ce se pastreaza din zidul de incinta istoric: 

In urma examinarii starii zidului vor fi identificate caramizile degradate, in special cele care 

afecteaza integritatea lui din punct de vedere al stabilitatii. Aceste caramizi vor fi indepartate pe 

portiunii, sau pe transe. In timpul acestei opreratiuni, zidul va trebui sprijinit. 

 Caramizile degradate vor fi inlocuite cu unele noi, avand aceleasi dimensiuni, textura si culoare 

pentru a pastra armonia imaginii de ansamblu, dar pastrand o mica diferenta pentru marcarea 

interventiei noi. Ele pot fi realizate atat industrial, cat si manual. 

Mortarul friabil va fi indepartat si caramizile ce se vor pastra vor fi curatate. 

 

Reparatiile zidului vor fi executate cu mortare pe baza de var hidraulic. 

Dupa terminarea consolidarii zidului din punct de vedere structural, se va trece la consolidarea 

substantei existente fragilizate, care se va putea trata si pastra.    

In vederea stabilizarii. Se va impregna substanta existenta cu lapte de var/apa de var sau silicat 

de etil  in functie de starea de degradare. Silicatul de etil este mai puternic pentru consolidare, 

dar apa/laptele de var sunt tot carbonat de calciu, ca si mortarele istorice, asa ca se vor utiliza 

acolo unde frabilizarea nu este prea avansata. Se va folosi apa de var acolo unde nu este de 

droit modificarea culorii (pe caramida, de exemplu)  

Acolo unde va fi necesara tratarea cu silicat de etil, se va evita impregnarea excesiva. 

Se vor face probe, ca si pentru toate tratamentele specific de conservare-restaurare. 

Probele se vor face in locurile indicate de proiectant, si vor fi avizate inainte de a se trece la 

operatiile propriu-zise. 

Urmatoarea operatie pentru conservarea zidului va fi aplicarea unui tratament hidrofug 

(hidrorepelent) pe toata suprafata sa. Acest tratament trebuie sa impermeabilizeze la apa, dar 

materialul trebuie sa ramana permeabil la vapori. Se poate folosi apa de var sau solutie pe baza 

de silicon. Se va utiliza silicon solubil in apa, si se va Evita aplicarea excesiva. Se vor realiza 

probe prealabile, asa cum s-a mentionat mai sus. 

 

Interventiile mentionate mai sus se vor coordona cu masurile de asanare pe intreaga suprafata 

a incintei: sistematizare verticala, in vederea dirijarii apelor de suprafata, precum si drenarea in 

profunzime, acolo unde va fi necesar 
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Obiectul 2 - construirea unui corp nou de clădire cu diverse funcțiuni: sală multifuncțională, sală 

de mese, bucătărie cu spații de depozitare; 

SALA MULTIFUNCTIONALĂ/TRAPEZĂ – Clădire Parter + terasă 

Primul corp nou propus deservește două funcțiuni esențiale în cadrul Schitului Strâmbu – 

Găiseni: sala multifuncțională găzduiește activități culturale sau bisericești (conferințe, 

spectacole, lansări de carte, concerte, ședințe, etc.) și trapeza, sala de mese specifică unui 

lăcaș de cult. In funcție de sezonul liturgic, la mănăstire se mănâncă de 2 ori pe zi, sau o dată 

pe zi. Pelerinii sau invitații bisericești sunt uneori întâmpinați si serviți separat cu o gustare sau 

pot lua masa la alte ore decât comunitatea monahală. Trapeza este amenajată pentru a deservi 

un număr total de 48 de persoane. Sala multifuncțională este realizată pentru a deservi un 

număr total de 66 de persoane. 

 Accesul în cele două spații principale (sala multifuncțională și trapeza) se realizează 

printr-un vestibul comun, dotat cu grupuri sanitare diferențiate pe sexe și pentru persoane cu 

dizabilități. Astfel, legătura dintre cele două funcțiuni este una directă. Adiacent trapezei se află 

bucătăria și spațiile tehnice. Accesul în spațiile tehnice și în holul de distribuție ce deservește 

bucătăria se realizează pe latura estică, din vestibulul deschis protejat. Primirea alimentelor și 

evacuarea gunoiului din camera pentru deșeuri se realizează tot prin acest vestibul. Holul de 

distribuție face legătura cu bucătăria prin vestiarele filtru separate pe sexe, cu grup sanitar și 

duș. Bucătăria este împărțita in zona de recepție alimente, depozitare coloniale, legume si 

fructe, zona de preparare carne, peste, legume, igienizare oua, bucătărie calda, bucătărie rece, 

zona spălare vase si vesela, zona de depozitare si oficiu. 

Construcția se integrează în taluzul terenului natural, fiind o intervenție discretă – terasă 

amenajată - la cota de nivel a Bisericii, accesurile realizând-se la cota inferioară. Terasa clădirii 

este amenajată cu spații verzi, pentru a extinde curtea și a se integra în imaginea ansamblului. 

Finisaje exterioare 

Fațadele – Pereții exteriori sunt realizați din zidărie de cărămidă cu goluri și diafragme de 

beton. Aceștia vor fi termoizolați cu vată minerală de 15 cm grosime. 
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Acoperișul - va fi tip terasă verde, circulabilă. Vor fi prevăzute sisteme complete pentru 

acoperișuri verzi intensive ce includ toate elementele componente: membrană anti-rădăcină, 

strat de protecție și separare, strat de drenaj, strat de filtrare, substrat vegetal și strat 

vegetal. 

Tâmplăriile exterioare vor fi din profile de aluminiu cu rupere de punte termica si geam triplu 

termoizolant (tripan).  

Ușile de acces în clădire vor fi uși de sticla și aluminiu, pe balamale. Ușile de evacuare vor fi 

metalice sau cu geam securizat cu folie si prevăzute cu bară antipatică, conform scenariului 

de securitate la incendiu.  

Finisaje interioare 

Pardoseala 

În sala multifuncțională, trapeză și hol de primire se va folosi cărămidă aparenta pentru 

pardoseli. 

În spațiile tehnice, depozite, vestiare, și bucătărie se vor folosi rășini epoxidice. 

În grupurile sanitare se vor folosi plăci ceramice. 

Pereții 

Suprafețele pereților se vor tencui și finisa cu vopsitorie lavabilă culoare albă. 

Tavane 

Suprafețele tavanelor se vor tencui și finisa cu vopsitorie lavabilă culoare albă sau vor avea 

plafon suspendat din gips-carton.  

VOLUM - Volum SALA MULTIFUNCTIONALĂ/TRAPEZĂ = 1393.88 mc  

- Înălțime maximă: +4.45 m de la cota ±0.00. 
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ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ 

CAMERE  DESTINAȚIA  SUPRAFAȚA(mp)

P.01  CORIDOR ACCES  29,97 

P.02  SALA MULTIFUNCTIONALA  90,75 

P.03  DEPOZITARE  3,52 

P.04  CORIDOR  8,52 

P.05  GRUP SANITAR BARBATI  3,72 

P.06  GRUP SANITAR FEMEI  3,13 

P.07 

GRUP SANITAR PERS. CU 

DIZABILITATI  4,81 

P.08  TRAPEZA  98,5 

P.09  BUCATARIE  42,16 

P.10  CORIDOR  3,96 

P.11  SPALARE VASE  10,14 

P.12  EVACUARE DESEURI  4,14 

P.13  CAMERA TEHNICA  13,91 

P.14  CORIDOR  30,88 

P.15  CAMERA ADMINISTRATOR  9,05 

P.16  GRUP SANITAR  2,15 

P.17  CAMERA ECS  1,58 

P.18  VESTIAR FEMEI  6,03 
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P.19  GRUP SANITAR FEMEI  2,32 

P.20  VESTIAR BARBATI  4,2 

P.21  GRUP SANITAR BARBATI  2,3 

P.22  PREPARARE LEGUME  5,75 

P.23  PREPARARE CARNE  6 

P.24  PREPARARE PESTE  5,8 

P.25  DEPOZIT FRUCTE/LEGUME  2,25 

P.26  DEPOZIT COLONIALE  3,65 

P.27  CAMERA TEHNICA  10,94 

P.28  PRELUARE MARFA  29,75 

SUPRAFAȚĂ UTILĂ TOTALĂ(mp)  439,88 

SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ(mp)  513 

SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ 

DESFĂȘURATĂ(mp)  513 

 

 

 

Obiectul 3 - construirea unui corp nou de clădire cu spații de cazare; 

ARHONDARIC – Clădire parter+ terasă 

 

Clădirea arhondaricului deservește cazării pelerinilor, turiștilor sau invitaților. Acesta conține 5 

camere de două persoane cu grup sanitar, fiecare cu acces separat din porticul de primire. Una 

dintre camere este configurată pentru persoane cu dizabilități. Adiacent camerelor de cazare se 

află spălătoria cu acces din portic, și spațiile tehnice care au acces separat pe latura scurtă a 

construcției. Similar corpului “Sala multifuncțională/trapeză”, construcția se integrează în taluzul 

terenului natural, iar terasa este amenajată cu spații verzi. 
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Finisaje exterioare 

Fațadele – Pereții exteriori sunt realizați din zidărie de cărămidă cu goluri și diafragme de 

beton. Aceștia vor fi termoizolați cu vată minerală de 15 cm grosime. Peretele ce se află în 

spatele porticului va fi finisat cu placaj cărămidă aparentă. 

Acoperișul - va fi tip terasă verde, circulabilă. Vor fi prevăzute sisteme complete pentru 

acoperișuri verzi intensive ce includ toate elementele componente: membrană anti-rădăcină, 

strat de protecție și separare, strat de drenaj, strat de filtrare, substrat vegetal și strat 

vegetal. 

Tâmplăriile exterioare vor fi din profile de aluminiu cu rupere de punte termica si geam triplu 

termoizolant (tripan).  

Ușile de acces în clădire vor fi uși de aluminiu și de lemn masiv, pe balamale.  

Finisaje interioare 

Pardoseala 

În camere se va folosi parchet triplustratificat. In grupurile sanitare se vor folosi placi 

ceramice. 

În spațiile tehnice, spălătorie se vor folosi rășini epoxidice. 

Pereții 

Suprafețele pereților se vor tencui și finisa cu vopsitorie lavabilă culoare albă. 

Tavane 

Suprafețele se vor tencui și finisa cu vopsitorie lavabilă culoare albă și planon suspendat din 

gips-carton.  

VOLUM - Volum ARHONDARIC = 519.11 mc 
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- Înălțime maximă: +4.35 m de la cota ±0.00 

ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ 

CAMERE  DESTINAȚIA  SUPRAFAȚA(mp)

P.01  ZONA ACCES  21,15 

P.02 
CAMERA CU 2 PATURI  28,95 

P.03 
GRUP SANITAR PERS. CU 

DIZABILITATI  5 

P.04 
CAMERA CU 2 PATURI  20,8 

P.05 
GRUP SANITAR PERS. CU 

DIZABILITATI  3,4 

P.06 
CAMERA CU 2 PATURI  20,7 

P.07  GRUP SANITAR  3,4 

P.08 
CAMERA CU 2 PATURI  21,2 

P.09  GRUP SANITAR  3,4 

P.10 
CAMERA CU 2 PATURI  21,1 

P.11  GRUP SANITAR   3,4 

P.12  SPALATORIE  3,5 

P.13  CAMERA TEHNICA‐electrice  6,8 

P.14  CAMERA TEHNICA‐termice  6,8 

SUPRAFAȚĂ UTILĂ TOTALĂ(mp)  169,6 

SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ(mp)  217 
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SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ 

DESFĂȘURATĂ(mp)  217 

 

Obiectul 4 - construirea unui muzeu cu obiecte istorice și obiecte de cult, cu spații 

multifuncționale pentru: laborator restaurare carte veche, activități culturale, ateliere de creații 

mesteșugărești, inclusiv dotări; 

MUZEU, Parter + Etaj 

 Clădirea muzeului reprezintă punctul turistic principal al propunerii, ce pune în valoare 

zidul – ruină al fostelor chilii. Aceasta este amplasată în spatele zidului, pentru a păstra 

contactul vizual direct cu ruinele din intrarea principală. Accesul se realizează din porticul aflat 

în apropierea scărilor exterioare, primul contact fiind recepția/punctul info. Aici vizitatorul este 

direcționat în interiorul muzeului sau poate primi informații despre istoria Schitului și celorlalte 

obiective turistice învecinate: Palatul Potlogi, conacul Drugănescu, fosta mânăstire Căscioarele, 

fosta mânăstire Bolintin, etc. 

Recepția face legătura cu grupurile sanitare (dintre care unul pentru persoane cu dizabilități) și 

cu liftul. Spațiul muzeului conține mese și vitrine de expunere, un atelier de restaurare carte cu 

depozit și legătura cu atelierele meșteșugărești. Parcursul muzeului duce la o cursivă la etajul 

superior (cota de nivel a bisericii), unde zidul ruină este piesa principală, vizibil prin peretele 

cortină. 

 

În muzeu vor fi expuse: 

1. Documente, cărți vechi, icoane vechi 

2. Machete cu biserica și mănăstirea 

3. Un arbore genealogic al familiei Florescu, documente legate de această familie și, eventuale 

obiecte 

4. Cele unsprezece pietre funerare 

5. Un șir al stareților mănăstirii, respectiv portetele și documente privitoare la cei doi stareți mai 

cunoscuți: Climent și Iosif Naniescu 

6. Eventuale obiecte descoperite cu ocazia săpăturilor arheologice 

7. Expoziția de fotografie cu tema: Evoluția în timp a ansamblului mănăstiresc de la Găiseni. 
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Cele trei ateliere meșteșugărești (păpuși tradiționale, brutărie, covoare, etc.) au acces separat 

din portic, și sunt realizate pentru a deservi 6 pers. fiecare. 

 

Finisaje exterioare 

Fațadele – Pereții exteriori sunt realizați din zidărie de cărămidă cu goluri și diafragme de 

beton. Aceștia vor fi termoizolați cu vată minerală de 15 cm grosime. 

Acoperișul - va fi tip terasă verde, circulabilă deasupra parterului. Vor fi prevăzute sisteme 

complete pentru acoperișuri verzi intensive ce includ toate elementele componente: 

membrană anti-rădăcină, strat de protecție și separare, strat de drenaj, strat de filtrare, 

substrat vegetal și strat vegetal. Pentru etajul 1, acoperișul este de tip terasă necirculabilă. 

Tâmplăriile exterioare vor fi din profile de aluminiu cu rupere de punte termica si geam triplu 

termoizolant (tripan).  

Ușile de acces în clădire vor fi uși de sticlă și aluminiu, batante. 

Finisaje interioare 

Pardoseala 

În spatiul expozitional se vor folosi plăci de piatră naturală. 

În atelierele meșteșugărești se va folosi parchet triplustratificat. 

În spațiile tehnice se vor folosi rășini epoxidice. 

În grupurile sanitare se vor folosi plăci ceramice. 

Pereții 

Suprafețele pereților se vor tencui și finisa cu vopsitorie lavabilă culoare albă. 

Pentru peretele sudic din interiorul spațiului muzeal se va folosi placaj cărămidă aparentă. 
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Tavane 

Suprafețele se vor tencui și finisa cu vopsitorie lavabilă culoare albă sau cu plafon 

suspendat din gips-carton.  

VOLUM - Volum MUZEU = 1525.52 mc  

- Înălțime maximă: +6.90 m de la cota ±0.00 

ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ 

Parter 

CAMERE  DESTINAȚIA  SUPRAFAȚA(mp)

P.00  ZONA ACCES MUZEU  9 

P.01  RECEPTIE/PUNCT INFO  23,16 

P.02  GARDEROBA  6,1 

P.02'  CAMERA ECS  2,6 

P.03  SALA EXPUNERE  153,02 

P.04  ATELIER RESTAURARE CARTE  15,74 

P.05  DEPOZITARE  6,7 

P.06  CAMERA TEHNICA  15,49 

P.07  CORIDOR  9,02 

P.08  CORIDOR  12,33 

P.09 

GRUP SANITAR PERSOANE CU 

DIZABILITATI  4,88 

P.10  GRUP SANITAR BARBATI  8,47 
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P.11  GRUP SANITAR FEMEI  5,5 

P.12  CORIDOR  19,8 

P.13  ATELIER MESTEGUGARESC  19,85 

P.14  ATELIER MESTEGUGARESC  19,85 

P.15  ATELIER MESTEGUGARESC  19,96 

P.16  CAMERA TEHNICA  12,78 

P.17 

GRUP SANITAR PERSOANE CU 

DIZABILITATI  6,06 

P.18  ZONA ACCES ATELIERE  26,4 

SUPRAFAȚĂ UTILĂ PARTER(mp)  396,71 

SUPRAFAȚĂ UTILĂ TOTALĂ(mp)  500,16 

SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ(mp)  468,8 

SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ 

DESFĂȘURATĂ(mp)  668 

 

Etaj 1 

CAMERE  DESTINAȚIA  SUPRAFAȚA(mp)

P.01  CORIDOR EXPUNERE  97,15 

P.02  ACCES LIFT  6,3 

SUPRAFAȚĂ UTILĂ ETAJ 1(mp)  103,45 

SUPRAFAȚĂ UTILĂ TOTALĂ(mp)  500,16 

SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ etaj 1(mp)  199,2 

SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ 

DESFĂȘURATĂ(mp)  668 
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5.1.1.b. DESCRIEREA SITUATIEI PROPUSE – STRUCTURA 

Pe amplasamentul situat în satul Găiseni, comuna Găiseni, jud. Giurgiu se află un 

ansamblu de construcții ce aparțin Schitului Strâmbu. În cadrul actualului proiect, din 

construcțiile existente pe amplasament, au fost analizate doar ruinele vechiului zid de incintă. 

Suplimentar s-a propus realizarea unor construcții noi în afara incintei istorice. 

Construcția Sala Multifuncțională/Trapeză și Arhondaric are regimul de înălțime 

parter. Structura este una mixtă cu pereți, stâlpi și grinzi de beton armat. Planșeul de peste 

parter este de beton armat. Fundațiile sunt de tip radier de beton armat cu piloți sau coloane de 

beton armat ce vor fi coborâte până în stratul de nisip. Proiectul pentru sistemul de fundații 

speciale (piloți sau barete) se va elabora și detalia în fazele următoare de proiectare de către 

firme specializate. 

Construcția Muzeu are regimul de înălțime P+Eparțial. Structura parterului este una mixtă 

cu pereți, stâlpi și grinzi de beton armat. Peste parter există o supantă care descarcă pe 

structura de beton armat pe perimetrul exterior, la interior aceasta descarcă pe stâlpi metalici. 

Structura verticală a etajului este realizată din stâlpi și grinzi metalice. Planșeul de peste parter 

este de beton armat. Planșeul de peste etaj este compozit din tablă cutată și beton armat. 

Fundațiile sunt de tip radier de beton armat cu piloți sau coloane de beton armat ce vor fi 

coborâte până în stratul de nisip. Proiectul pentru sistemul de fundații speciale (piloți sau 

barete) se va elabora și detalia în fazele următoare de proiectare de către firme specializate. 

Înainte de inceperea lucrarilor pentru realizarea construcțiilor noi în afara incintei 

istorice sunt necesare lucrari de protectie pentru mentinerea stabilitatii terenului din zona zidului 

de incinta, si anume sprijiniri cu un ecran de piloți de beton armat sau un alt sistem echivalent, 

precum și un proiect pentru monitorizarea construcțiilor învecinate. Proiectul pentru aceste 

sprijiniri se va elabora și detalia în fazele următoare de proiectare de către firme specializate. 

Construcțiile noi au fost încadrate în clasa a III-a de importanță și expunere la cutremur 

(Clădiri de tip curent, care nu aparțin celorlalte clase.) având coeficientul de importanță γi  = 1,0. 

Din punct de vedere seismic amplasamentul are accelerația de proiectare a terenului ag 

= 0,30 și coeficientul de amplificare β= 2,50.  
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 Din punctul de vedere al zonării amplasamentului în termeni de perioadă de control (de 

colț), imobilul se află pe un amplasament cu perioada Tc = 1,6 sec. 

Factorul de corecție care ține cont de contribuția modului propriu fundamental a fost 

ales cu valoarea λ = 1,00, corespunzător construcțiilor cu mai puțin două niveluri. 

 Factorul de ductilitate stabilit de expert pentru construcția existentă (zidul de incintă) este 

q = 1,5, conform cu ductilitatea elementelor și materialelor ce alcătuiesc structura de rezistență. 

 Penru construcțiile noi s-a considerat un factor de comportare q = 3,00. 

Conform CR 1-1-3/2012 (”Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra 

construcțiilor”), valoarea caracteristică a încărcării din zapadă pe sol, definită cu probabilitatea 

de depășire de 2% într-un an, corespunzând unui interval mediu de recurență de 50 de ani, este 

de 200 kgf/m2. 

Conform CR 1-1-4/2012 (”Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra 

construcțiilor”), presiunea de referință a vântului, determinată din viteza de referință mediată pe 

un interval de 10 minute, definită cu probabilitatea de depășire de 2% într-un an, corespunzând 

unui interval mediu de recurență de 50 de ani, este de 50 kgf/m2. 

Adâncimea minimă de îngheț pentru amplasament este conform NP 112-2014 de 80-

90 cm de la suprafața terenului. 

Odată cu începerea lucrărilor vor fi necesare sondaje suplimentare la nivelul fundațiilor 

existente, pentru confirmarea cotelor de fundare și a geometriei acestora. 

De asemene va fi necesară o inventariere a tuturor avariilor și degradărilor constatate 

ca urmare a decopertărilor. 

Se va informa proiectantul cu privire la toate neconcordanțele dintre cele prezentate în 

prezentul proicet și în raportul de expertiză tehnică (dimensiunea și poziția elementelor 

structurale, materiale structurale diferite, armari si detalieri diferite, degradări ascunse etc.), cu 

influentă directă asupra structurii de rezistență, la situația exactă de pe teren la începerea și în 

timpul lucrărilor pentru realizarea intervențiilor structurale, în vederea adaptării soluțiilor de 

intervenție la situația de pe teren. 

După realizarea lucrărilor de intervenții este posibil ca în timp să apară fisuri datorate 

contracțiilor sau micilor tasări care se pot produce în urma consolidării, respectiv avarii mai 

importante (fisuri, crăpături) pot apare după cutremurele mari, toate acestea fiind considerate 

normale. 
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Lucrările structurale propuse în cadrul proiectului nu vor influența, din punct de vedere 

structural, imobilele învecinate și nici nu vor modifica gradul nominal de asigurare și clasa 

actuală de risc a acestora. 

Construcțiile noi din afara incintei storice se vor realiza conform actualelor normative în 

vigoare. 

Înainte de începerea lucrărilor pentru construcțiile noi este necesară realizarea unui 

ecran de piloți de beton armat și a unui proiect de monitorizarea a construcțiilor învecinate pe 

perioada execuției, in special a zidului de incinta aflat in imediata vecinatate. 

Se va realizarea un program de urmărire în timp a construcției, în special realizarea de 

măsurători pentru urmărirea în timp a tasărilor construcției și de urmărire a eventualelor pierderi 

de apă din canalizările adiacente construcției. 

Conform normelor in vigoare P 130 – 1999 “Normativ privind comportarea în timp a 

construcțiilor”, MP 031 – 2003, “Metodologie privind programul de urmărire în timp a comportării 

construcțiilor din punct de vedere al cerințelor funcționale” și a “Ordinului nr. 847 din 2 iunie 

2014 pentru aprobarea Procedurii privind activitățile de control efectuate pentru aplicarea 

prevederilor legale privind urmărirea curentă și specială a comportării în exploatare a 

construcțiilor - indicativ PCU 004” beneficiarul este obligat să întocmească cartea construcției 

pe care să o completeze ulterior cu rapoartele de urmărire în timp.  

Urmărirea curentă și specială se va face de către personal atestat conform cerințelor 

legale. Suplimentar pentru construcțiile monument istoric personalul trebuie să fie atestat și de 

către M.C.I.N. 

În timpul lucrărilor de execuție se vor respecta și normele de protecția muncii (Legea 

protecției muncii nr. 90/1996, inclusiv normele metodologice de aplicare a acesteia), normele de 

medicină a muncii (aprobate cu Ordinul M.M.P.S. și M.S. nr. 578/DB/5840), regulamentul pentru 

protecția și igiena muncii în construcții (aprobat de M.L.P.A.T cu Ordinul 9/N/1993), normele 

specifice de protecția muncii pentru lucrul la înălțime (aprobate cu Ordinul 235/1995 emis de 

M.M.P.S.) și normele specifice de protecția muncii pentru lucrări de zidărie, montaj prefabricate 

și finisaje în construcții și pentru lucrări de cofraje, schele și eșafodaje (aprobate cu Ordinele 

M.L.P.A.T. nr. 73/N/1996, respectiv 74/N/1996). 
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Măsurile de protecție descrise mai sus nu sunt limitative, beneficiarul având obligația 

stabilirii și realizării operațiilor de desfacere și execuție în deplină securitate a muncii, în 

vederea evitării și înlăturării oricărui pericol de accident.  

Pentru realizarea lucrărilor de intervenție prezentate în cadrul proiectului este necesară 

realizarea unui proiect in faza DTAC+PT+DE angajarea unei firme de specialitate, agrementate 

pentru executarea unor astfel de lucrări structurale și obținerea autorizației de construire. 

 

5.1.1.c. DESCRIEREA SITUATIEI PROPUSE – INSTALATII 

SPECIALITATEA  ELECTRICE 

- alimentarea cu energie electrica joasa tensiune 230/400V ; 

- Instalatii electrice pentru iluminat interior ; 

- Iluminat de siguranta ; 

- Instalatii electrice pentru prize ; 

- Instalatii electrice de forta (ventilare, incalzire, alimentare si racorduri pentru echipamente)  

- Instalatii curenti slabi: distributie tv, voce-date, sonorizare; detectie la incendiu; 

- Instalație de paratrăsnet si priza de pământ ; 

 

INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE 

(Muzeu, Sala multifunctionala/trapeza si Arhondaric) 

ALIMENTAREA CONSUMATORILOR DE ENERGIE ELECTRICA 

Receptoarele de energie electrica vor consta din : iluminat artificial, aparate de 

climatizare, aparatura electronica, pompe de caldura, forta, echipamente tehnologice, etc.   

      Receptorii electrici din instalaţia electrica a consumatorului nu produc influenţe negative 

perturbatoare asupra instalaţiilor furnizorului deoarece se asigura compensarea factorului de 

putere mediu neutral Cosφ=0,92 prin intermediul bateriei de condensatoare. 

 

INSTALATII ELECTRICE PENTRU ILUMINAT NORMAL 

(Muzeu, Sala multifunctionala/trapeza si Arhondaric) 

Instalaţia de iluminat interior, va fi realizata cu corpuri de iluminat echipate cu LED. 
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S-a ales un sistem de iluminat adecvat, in care fluxul luminos se distribuie armonios si 

asigura un climat de confort vizual. 

Nivelurile de iluminare vor fi calculate conform normativului in vigoare, ele putând fi 

diminuate sau majorate, după dorința, prin folosirea de lămpi cu intensitate mai mare sau mai 

mica, circuitele fiind dimensionate astfel incat sa permită acest lucru. 

Conform standardului NP-061/01, a fost respectat urmatorul nivel de iluminare:  

Zone de trafic, coridoare 100 lx 

Scari, scari rulante 150 lx 

Bai, toalete 200 lx 

Puncte de control 150 lx 

Birouri de receptie 300 lx 

Bucatarii 50 lx 

Zona parcare auto 75 lx 

Zona intrare principala 
500 lx la nivelul planului util   ( 0.8 m fata de 

cota pardoselii finite ) 

Statie pompare  , spatii 

auxiliare   
200 lx la nivelul pardoselii 

Zona tablourilor electrice 

/echipamentelor 
150 lx la nivelul tabloului electric / echipament 

            

           Comenzile iluminatului se va realiza general-localizat pentru spatiile tehnice, 

administrative, unde comenzile iluminatului se va realiza prin intermediul întrerupătoarelor .  

 Intrerupatoarele pentru iluminat vor fi localizate langa cadrul usii si pe partea cu clanta usii.  

 Instalarea intrerupatoarelor la inaltime pentru iluminat vor fi de obicei la 0,9 – 1,2 m 

deasupra  nivelului podelei finisate (aceasta fiind inaltimea mainii lasate pe langa corp).  

          Aprinderea iluminatului de pe spatiile comune se va realiza prin intermediul senzorilor de 

prezenta incorporati in corpurile de iluminat sau manual prin intermediul intrerupatoarelor. 

     Instalațiile de iluminat se vor executa cu cablu tip CYYF/N2XH in functie de destinatie, 

montate îngropat/aparent  in tuburi de protecție PVC sau Copex in funcție de tipul finisajului din 

spațiul respectiv. 
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In zonele unde circuitele vor fi pozate aparent pe structura de lemn se vor utiliza tuburi de 

protecție, metalice. 

Corpurile de iluminat destinate pentru iluminatul exterior se vor alege cu grad de protecție 

minim IP54. 

Circuitele de iluminat vor fi stabilite astfel incat distantele traseelor sa fie cat mai mici, iar 

pierderile de tensiune sa se încadreze in limitele admise.  

Dispunerea corpurilor de iluminat va avea in vedere structura construcției, realizându-se 

astfel un grad ridicat de uniformitate vizuala.  

Gradul de protecție al corpurilor de iluminat se vor alege in funcție de destinația încăperii 

unde vor fi montate astfel : 

 in spatiile interioare fara degajări de umiditate s-au ales corpuri de iluminat cu grad de 

protecție  IP 20; 

 in zonele cu degajări de umiditate (bai, spatii tehnice, etc) s-au ales corpuri de iluminat cu 

grad de protecție IP 45 ; 

 in zonele exterioare s-au ales corpuri de iluminat cu grad de protecție  

IP 55/IP65 ; 

 

 In spatiile tehnice vor fi prevazute corpuri functionale adecvate activitatii ce se desfasoara 

in fiecare incapere, si mediului respectiv. 

 Pentru realizarea unui factor de mentenanta al corpurilor de iluminat MF=0.8 se vor lua 

urmatorele masuri : 

- curatarea acestora de praf sau de alte particule se poate realiza de orice persoana însarcinata 

cu curatenia, dar numai în prezenta unui electrician autorizat, care sa faciliteze accesul în 

interiorul corpului de iluminat si sa deconecteze instalatia electrica de la reteaua electrica.  

- perioada de timp între doua curatari este de 6 luni pentru mediu putin murdar. Daca nu se 

realizeaza curatarea periodica a corpurilor de iluminat, depunerile de praf de pe suprafata 

acestora sau a surselor de lumina au ca efect reducerea fluxului luminos emis de sursele de 

lumina, deci scaderea nivelului de iluminare în planul de lucru.  

 

INSTALATII ELECTRICE PENTRU ILUMINAT DE SIGURANTA 

(Muzeu, Sala multifunctionala/trapeza si Arhondaric) 
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Conform normativ I7 / 2011, subcap. 7.23.2, precum si SR EN 1838 si SR 12294 iluminatul de 

siguranţă prevazut pentru imobil,  este de mai multe tipuri: 

- iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului, cnf.art. 7.23.5.1.; 

- iluminat pentru interventii in zonele de risc, cnf.art. 7.23.6.1.; 

- iluminat de securitate  pentru evacuare, cnf.art. 7.23.7.1.; 

 

Toate corpurile de iluminat folosite pentru iluminatul de securitate/siguranţă vor fi alimentate din 

tablourile electrice normale. 

Instalaţia de iluminat de siguranţă se va executa cu cabluri de cupru de tip CYYF/N2XH dupa 

caz. 

Corpurile de iluminat pentru iluminatul de siguranta trebuie sa fie realizate din materiale clasa B 

de reactie la foc, potrivit reglementarilor specifice, conform articolului 7.23.3.3, din Normativul 

I7/2011. 

a) iluminatul de siguranţă pentru continuarea lucrului se asigură în următoarele încăperi: in 

statia pompelor de incendiu, camerele tablourilor electrice generale, spatiile aferente serviciului 

privat pentru situatii de urgenta, camera centralelor de semnalizare incendii, dispecerate, etc. 

Acest sistem de iluminat, serviciu de securitate de siguranta, conform NORMATIV I7/2011, 

subcap 7.23.5.1, va folosi corpuri de iluminat cu sursa led, alimentate din tablouri electrice 

normale si de la bateria locala (kit de emergenta) cu autonomie de 3 ore. 

Conform NORMATIV I7/2011, tabelul 7.23.1, timpul de punere in functiune va fi de 0,5s-5s iar 

timpul de functionare va fi pana la terminarea activitatii cu risc, dar nu mai putin de 3h. 

b) iluminatul de siguranţă pentru interventie se asigură în locurile unde vor fi montate armaturi 

(ex: vane, robinete si dispozitive de comanda-control) ale unor instalatii si utilaje care trebuie 

actionate in caz de avarie.  

Acest sistem de iluminat, serviciu de securitate de siguranta, conform NORMATIV I7/2011, 

subcap 7.23.6.1, va folosi corpuri de iluminat cu sursa led, alimentate din tablouri electrice 

normale  si de la bateria locala (kit de emergenta) cu autonomie de 1 oră. 

Conform NORMATIV I7/2011, tabelul 7.23.1 timpul de punere in functiune va fi de 0,5s-5s iar 

timpul de functionare este de cel putin 1h. 

c) iluminatul de evacuare acest sistem de iluminat de securitate conform normativului I7/2011, 

articolul 7.23.7.1 si 7.23.7.2 se va prevede: 
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- langa scari , astfel incat fiecare treapta sa fie iluminata direct ; 

- langa orice schimbare de directie ; 

- la fiecare usa de iesire destinata a fi folosita in caz de urgenta ; 

- la fiecare schimbare de directie ; 

- în exteriorul si lânga  fiecare iesire din cladire; 

- in toate incaperile cu mai mult de 50 persoane ; 

- toaletele cu suprafete mai mare de 8 mp  si cele destinate persoanelor cu disabilitati ; 

-incaperi cu suprafete mai mari de 100 mp ; 

- lânga fiecare echipament de interventie împotriva incendiului (stingatoare) si fiecare punct de 

alarma (declansatoare manuale de alarma în caz de incendiu), panouri repetoare de 

semnalizare si sau comanda în caz de incendiu; 

Acest sistem de iluminat, serviciu de securitate de siguranta, conform NORMATIV I7/2011, 

subcap 7.23.7.1, va folosi corpuri de iluminat cu sursa led, alimentate din tablouri electrice 

normale  si de la bateria locala (kit de emergenta) cu autonomie de 1 oră. 

Conform NORMATIV I7/2011, tabelul 7.23.1 timpul de punere in functiune va fi de maxim 5s iar 

timpul de functionare este de cel putin 1h. 

Corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie sa respecte recomandarile din SR EN 60598-2-22 

si tipurile de marcaj (sens, schimbari de directie), stabilite prin HG nr. 971/2006, SR ISO 3864-1 

(simboluri grafice). 

 

INSTALATII ELECTRICE PENTRU PRIZE 

(Muzeu, Sala multifunctionala/trapeza si Arhondaric) 

Tipurile de prize cat si racordurile electrice vor fi stabilite in funcţie de destinația încăperilor 

cât şi de eventuali consumatori electrici.   

Toate prizele vor fi prevăzute cu contact de protecție si disjunctoare diferențiale, astfel 

incat orice defect sa realizeze scoaterea de sub tensiune a lor. 

Prizele se vor monta la h =+0,3m fata de nivelul pardoselii finite. Fac exceptie prizele din 

spatiile tehnice sau cele cu pardoseala umeda (h=1,2-1,5m), prizele montate sub blatul din 

bucatarie (pentru alimentarea masinilor de spalat rufe sau a cuptoarelor/plitelor), prizele 

montate deasupra blaturilor din bucatarie (h>1,0m) precum  si din spatiile din subsol (h>1,2m).  
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Alimentarea acestora se realizează prin intermediul cablurilor de tip CYYF in functie de 

destinatie 3x 2,5mmp  in tub de protecție IPEY sau Copex fara emisii de halogen. 

In dimensionare se va tine cont de pierderile de tensiune cât și de puterea absorbita a 

echipamentului. Datorita schemei de distribuție aleasa aceste pierderi de tensiune vor fi 

neglijabile. 

 

INSTALATII ELECTRICE PENTRU FORTA SI AUTOMATIZARE 

(Muzeu, Sala multifunctionala/trapeza si Arhondaric) 

 Prizele si racordurile electrice se vor realiza in conformitate cu cerintele caietului de 

sarcini. 

           Toate prizele vor fi  prevazute cu contact de protectie si vor fi protejate cu disjunctoare 

diferentiale de 30 mA astfel incat orice defect sa realizeze scoaterea de sub tensiune a lor . 

In zonele tehnice cat si in zonele exterioare se vor prevede prize cu grad de protectie 

ridicat tip IP54, cu capac de protectie, in restul zonelor fiind de tip IP 20.  

Instalatiile de forta se va prevede pentru urmatorii consumatori: 

a) instalatii tehnico-sanitare:  

 - pompe 

 - statie pompare bazin retentie  

   - pompe base  

 b) instalatii de incalzire si climatizare:  

- splituri / multisplituri 

- pompe de caldura 

d)echipamente tehnologice(daca este cazul). 

 

      Toate echipamentele de forta vor fi achizitionate cu panou propriu de automatizare si 

control ,astfel incat in sarcina proiectantului de instalatii electrice este doar alimentarea 

pe partea de forta a ehipamentelor. Legaturile intre unitatile interioare si cele exterioare 

ale diverselor echipamente se vor realiza de catre furnizorul de echipamente. 
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Restul circuitelor de forța vor fi realizate  cu cablu de tip CYYF /N2XH in functie de 

destinatie sau cablu ACYY-F ( pentru circuitele din exterior), pozate in tub de protecție PVC sau 

tub riflat.  

Circuitele de comanda si semnalizare se va executa cu cabluri nearmate tip CSYY-F si 

armate tip CSYAbY-F pozate la fel ca si cele de forta. 

Circuitele aferente zonele tehnice pentru statiile de pompare hidranti, vor fi realizate cu 

cablu rezistent la foc NHXH, si vor fi alimentate din doua surse, Tabloul electric respectiv grup 

electrogen. 

          Secțiunea conductorului din interiorul cablului  va fi adaptata puterii consumatorului. In 

mod analog vor fi alese si aparatele din tablourile electrice. Circuitele (forța, iluminat si prize) vor 

fi protejate la scurtcircuit si  la suprasarcina cu disjunctoare automate bipolare, tripolare sau 

tetrapolare după caz. 

           Pentru buna functionare a instalatiilor electrice in timp si evitarea aparitiei unor 

eventuale defecte ce pot avea drept urmare pierderi materiale sau umane, se va impune 

realizarea conexiunilor echipamentelor de forta enumerate mai sus in mod direct (fara priza) 

la doza cea mai apropiata.  

          Se recomanda realizarea legaturilor in doza cu ajutorul conectorilor, rasucirea si/sau 

cositorirea prezinta riscul ca tehnologiile de conectare sa nu indeplineasca cerintele referitoare la 

rezistenta mecanica cat si conductibilitate electrica in timp. Proiectantul isi declina orice fel de 

responsabilitate in cazul unor defecte urmare a unor improvizatii ce modifica solutia propusa in 

prezentul proiect.   

 

INSTALATII ELECTRICE PENTRU PARATRASNET SI PRIZA DE PAMANT 

(Muzeu, Sala multifunctionala/trapeza si Arhondaric) 

  In prima parte a distributiei se va utilizeaza schema TN-C, schema cu 4 conductoare (L1, 

L2, L3, PEN), urmand ca dupa aceea sa fie utilizata schema TN-S, schema cu 5 conductoare 

(L1, L2, L3, N, PE). 

             Trecerea de la schema TN-C la TN-S se va face in BMP. 

             In schema TN-C, conductorul PEN va face intotdeauna parte din cablu.  

 Dupa trecerea la schema TN-S, conductorul PE nu se mai poate conecta la neutrul N. 
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 Circuitele si coloanele electrice vor avea nul de lucru si nul de protectie distincte incepand 

de la tabloul in care s-a facut trecerea la schema TN-S. 

             Conductorul de protectie va fi din cupru izolat cu sectiunea de minim 1,5mmp, sectiune 

corelata cu sectiunea conductorilor activi conform prevederilor standardului  SR CEI 61200-413 

si nu se va intrerupe. 

 Carcasele metalice ale tablourilor si receptoarelor electrice se vor racorda la prizele de 

pamant cu platbanda de otel zincat 40x4mm prin intermediul pieselor flexibile din cupru cu 

sectiunea de minim 16mmp sau cu conductoare din cupru cu sectiunea de minim 16mmp.  

Instalatia de paratrasnet si priza de pamant: 

Nivel II  intarit, va consta din: 1 tija de captare de 2m lungime (montate pe terasa , locul 

cel mai inalt al cladirii) prevazute cu minim 2 coborari realizate din conductor rotund ∅16mmp la 

piesele de separatie amplasate pe fatada la nivelul parterului. Conductorul de coborare de la 

nivelul terasei la piese de separatie (prevazute in vederea masurarii rezistentei prizei de 

pamant) va fi montat ingropat in betonul stalpilor. 

            Suplimentar se va prevede o platbanda de captare tip OlZn 25x4mmp montata 

perimetral pe aticul terasei. Aceasta se va uni cu conductorul rotund de coborare.  

Priza de pamant va fi comuna pentru instalatia de paratrasnet si legarea la pamant. 

Priza de pamant este naturala si formata din armaturile fundaţiilor stâlpilor , unite printr-

un conductor OLZn 40x4 montat ingropat in radier, avand rezistenta de dispersie de maxim 1 

Ohm. 

Dupa realizarea prizei de pamant se va masura rezistenta de disperie a prizei de pamant 

si se va completa un buletin de masurari; daca aceasta depaseste valoarea de 1Ω se va realiza 

o priza de pamant artificiala suplimentara conectata la cea naturala prin adaugarea de 

platbanda OLZn 40x4mm si electrozi OLZn Ø2½" l=3m ingropate in pamant pâna se va obtine 

valoarea de 1Ω. 

La imbinarea a doua elemente a prizei de pamant se vor petrece cele doua capete de 

platbanda pe o lungime de 10cm; imbinarea se va realiza prin sudura cu cordon continuu de 

10cm (pe portiunea petrecuta) pe amblele laturi ale platbandei; conditia pe care trebuie sa o 

indeplineasca imbinarea este ca sectiunea totala de trecere a curentului sa indeplineasca 

conditiile de stabilitate termica in tot lungul traseului curentului si sa fie cel putin egala cu 
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100mmp; toate imbinarile prin sudura aflate in pamant ale instalatiei de legare la pamant se 

protejeaza anticoroziv cu bitum. 

Se interzice legarea in serie a maselor materialelor si echipamentelor legate la 

conductoarele de protectie intr-un circuit de protectie. 

Piesele de separatie pentru coborarile de la paratrasnet vor fi montate pe fatada la cota 

de 0.5m . 

Toate echipamentele metalice, utiliajele tehnologice vor fi conectate la priza de pamant 

cu platbanda OLZn 25x4mm. 

Toate elementele metalice din interiorul cladirii: carcasele tuturor receptoarelor de forta, 

carcasele tablourilor electrice in confectie metalica, confectia metalica a paturilor de cabluri, 

structura de rezistenta (stalpi metalici, etc), conductele metalice (apa, hidranti, gaze, etc), se vor 

lega la priza de pamant prin intermediul centurilor interioare sau a BEP-urilor cu LiFy Ø16 sau 

platbanda OLZn 25x4. 

Priza de pamant se va realiza in conformitate cu cerintele normativului I7-2011. 

Pentru protectia echipamentelor alimentate electric impotriva supratensiunilor din reţea ( 

de comutatie ) sau de natura atmosferica , pe intrarea tablourilor s-au prevăzut descarcatoare 

de supratensiune PRD tip 2 debrosabil, legate  la reţeaua de impamantare. 

La priza de pământ se vor conecta toate tablourile electrice de distribuție, toate 

carcasele metalice ale echipamentelor electrice din interiorul cladirii si de pe terasa cladirii, cat 

si toate elementele metalice ale fațadelor. 

 

    INSTALATII ELECTRICE DE CURENTI SLABI 

(Muzeu, Sala multifunctionala/trapeza si Arhondaric) 

Circuitele de curenti slabi se vor realiza cu cabluri specifice fiecarui tip de instalatie in 

parte, conform (cererii) specificatiilor furnizorilor de echipamente. 

 Se va utiliza sistemul cu circuite centralizate pe categorii de instalatii, tragerile cablurilor 

realizandu-se prin doze centralizatoare montate ingropat in pereti.  

Intre instalatiile de curenti slabi si instalatiile de forta (energie) se va pastra in general o 

distanta de cel putin 30cm. 
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Instalatiile speciale si de curenti slabi, vor fi realizate de o firma specializata autorizata 

(recomandabil o singura firma), care executa lucrari la cheie: proiectare faza DE, executie, 

punere in functiune, service in perioada de garantie si postgarantie. 

Structura definitiva a instalatiilor, urmeaza sa fie realizata de firma specializata care va 

executa instalatiile respective, functie de particularitatile sistemelor si echipamentelor propuse si 

acceptate de beneficiar. 

Prezentul proiect tratează in faza SF urmatoarele instalații electrice de curenti slabi: 

 Instalatia de voce-date ; 

 Instalatie de televiziune comerciala. 

 Sistem audio; 

  

INSTALATIE VOCE-DATE 

(Muzeu, Sala multifunctionala/trapeza si Arhondaric) 

Se va prevede un sistem de cablare structurata pentru transmisii voce si date care va 

asigura o buna admininstrare a retelei, o flexibilitate mare in ce priveste organizarea, 

modificarea tipului de echipament de comunicatie utilizat (telefon,calculator, imprimanta, etc.), 

reconfigurarea retelei fara a fi necesara recablarea. Mediul fizic utilizat va suporta toate 

serviciile  (PABX, ISDN,  etc.) si sistemele informationale de la diferiti producatori de-a lungul 

unei perioade mari de existenta a cladirii. 

Sistemul de voce-date propus prin proiect se limiteaza la instalatia executata in interiorul 

imobilului pana  la dozele de conexiuni pentru sistemul voce-date-tv comercial (VDTV). 

Cablarea prizelor de date voce se va realiza cu cablu UTP 4x2x0,5 cat6A pozate in 

tuburi de protectie. 

Configuratia sistemului pana la locatie va fi stabilita de catre providerii de servicii voce-

date.  

Prin proiect se vor prevede doar paturi de cabluri dedicate in ghena verticala aferenta 

instalatiilor electrice cat si in zonele comune  precum si cutia de conexiuni . 

 

INSTALATIE TV COMERCIAL 

(Muzeu, Sala multifunctionala/trapeza si Arhondaric) 
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Se prevede un sistem de cablare structurata pentru televiziunea comerciala. Sistemul de 

TV comercial propus prin proiect se limiteaza la instalatia executata in interiorul imobilului pana 

la doze de conexiuni pentru sistemul voce-date-tv comercial (VDTV). 

 In dozele de voce-date se va lasa spatiu pentru montarea distribuitoarelor de 

semnal TV : 

- cu 1 intrare si 3,4 iesiri 

In doza se vor conecta la media convertere sau routere ce transforma semnalul din fibra 

optica in semnal video transmisibil in interiorul cramei prin cablu RG6/coaxial H125.  

Se vor utiliza splittere cu 3,4 iesiri acolo unde cazul. 

S-au prevazut prize TV/R/SAT . 

Configuratia sistemului pana  la locatie va fi stabilita de catre providerii de servicii voce-

date.  

Prin proiect se vor prevede doar paturi de cabluri dedicate in ghena verticala aferenta 

instalatiilor electrice cat si pe spatiile comune. 

 

INSTALATIE PENTRU SUPRAVEGHERE VIDEO 

(Muzeu, Sala multifunctionala/trapeza si Arhondaric) 

Sistemul de supraveghere video va fi realizat pe infrastructura de comunicatie Ethernet 

digitala. Camerele de supraveghere video vor fi camere cu comunicatie IP, ce vor 

permite captarea de imagini de inalta rezolutie. 

Sistemul de supraveghere video: 

 Va prelua imagini din punctele de interes în obiectiv,  la interior si exterior 

 Aceste imagini vor fi transmise NVR-ului; 

Sistemul de stocare a inregistrarilor video este realizat cu un server cu software 

specializat pentru camere video IP, amplasat in camera tehnica IT.  

Vizualizarea imaginilor se poate face accesand NVR-ul de pe orice PC via ethernet sau 

internet. 

 Modul de exploatare al sistemului este structurat logic după categoria celor care îl 

folosesc: utilizator şi administrator de sistem. Exista un cont special de administrator care 

permite accesul la  configurarea sistemului.  
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Acces remote: sistemul poate fi accesat din exterior (internet) pentru vizualizarea 

imaginilor live sau a imaginilor înregistrate pe HDD. Acest acces poate fi realizat din interiorul 

reţelei locale (IP) folosind un cod “client” de la orice calculator conectat în reţea cu sistemul. Se 

poate realiza o legatura peste o conexiune WAN sau orice tip de conexiune internet.  

Acces la baza de imagini: Înregistrarea imaginilor se face pe HDD-uri  într-un sistem de 

fisiere H.265 si Mjpeg care permite securizarea informaţiilor precum şi indexarea acestora. 

Datoritã acestui lucru, accesul la imaginile înregistrate se face în funcţie de data, ora şi 

inregistrarile camerei pe care dorim să le vizualizam. Pentru a usura cautarea, sistemul 

“semnalizeaza” perioadele în care au fost efectuate înregistrari. 

Mod de lucru programabil: sistemul poate funcţiona în mod de înregistrare 12 ore sau 

poate fi programat să înregistreze în perioade de timp stabilite de utilizator, sau poate functiona 

la detectie de miscare. 

Toate echipamentele sistemului vor fi alimentate dintr-un UPS de 3/5kVA, ce va asigura 

functionarea sistemului in cazul intreruperii tensiunii de alimentare. 

Instalatia electrica trebuie sa aiba grad de protectie corespunzator mediului, conform 

NP-I 7 / 2011. 

 

SISTEM MULTIROOM AUDIO 

(Muzeu, Sala multifunctionala/trapeza si Arhondaric) 

 DATE GENERALE 

Se propune un sistemul audio de tip « multi-room » este un sistem de sonorizare 

integrat, in care fiecare zona audio poate folosi oricare din sursele audio ale sistemului (FM 

Tunner, Sever Audio, streaming-uri audio de pe Internet, I-POD docking station,etc). 

Unitatile centrale, sursele si amplificatoarele vor fi localizate in camera tehnica. Controlul 

poate fi facut de asemenea din aplicatiile instalate pe I-PAD, I-Phone, etc. 

Se va asigura cablarea a mai multor zone(conform plan de sonorizare).Deasemenea 

cablarea se realizeaza de la unitatea centrala pozitionata in camera tehnica, la variatorul de 

sunet si de la variatorul de sunet la difuzoarele de camp. 

 

DETECTIE INCENDIU 

(Muzeu si Sala multifunctionala/trapeza) 
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Conform prevederilor art. 3.3.1., alin. (1), lit. j) din Normativul P118/3-2015, modificat 

prin Ordinul MDRAP nr. 6025/2018, pentru clădiri închise cu aria desfășurată mai mare de 600 

este obligatorie echiparea cu instalații de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu. 

Rezultă că pentru obiectivul - ,,Schitul Strambu,, mai exact cladirea muzeului, este 

obligatorie echiparea cu astfel de instalații iar cladirea trapezei se echipeaza la cerinta 

beneficiarului. 

Sistemul adoptat va utiliza echipamente care prezintă un nivel ridicat de fiabilitate și 

performanță. 

Sistemul de detectie si alarmare la incendiu va avea  in componenta următoarele: 

- centrala de detectie si alarmare la incendiu (ECS) de tip analog adresabilă Integral 

MX, echipata cu o bucla  2 bucle de detecţie; 

- detectoare de fum 

- butoane manuale de alarmare adresabile, echipate cu izolator la scurtcircuit, montate 

în locuri vizibile, la ieşiri și pe căile de evacuare, în conformitate cu prevederile capitolului 3.7.13 

din P118-3/2015 (modificat prin Ordinul MDRAP nr. 6025/2018), astfel încât nici o persoana sa 

nu fie nevoita sa parcurgă o distanta mai mare de  20 m pentru a ajunge la un declanșator 

manual de alarma ; 

- sirene interioare și exterioare (Hupe piezoelectrice) adresabile amplasate astfel incat 

sa se asigure o alarmare la sonora de maxim 100 dB in întreaga clădire; 

- module adresabile 2I/2O ; 

- module adresabile 2I/4O ; 

Cabluri de legătură între echipamente JE-H (ST) H E30 FE180 2x2x0,8 mmp, cu întârziere la 

propagarea flăcării, care își păstrează integritatea funcțiilor electrice pentru 30 minute și 

integritatea izolației pentru 180 minute, conform SR EN 54. 

Toate echipamentele vor fi certificate ISO 9001, iar sistemul a fost proiectat cu 

respectarea prescripțiile EN54, VDE 0833 și VdS.. 

Sistemul va realiza următoarele funcții: 

- detectie automata rapida a incendiului; 

- afișarea zonei aflate in alarma; 

- autotestare a echipamentului central si a detectorilor; 
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- semnalizarea acustica; 

- semnalizarea manuala a incendiului de la butoanele de alarmare. 

Echipamentul de control și semnalizare (ECS) va fi alimentat prin cablu CyyF-3x2,5 

mmp din sursa de rezervă, constituită din tabloul electric, având alimentarea de bază din sursa 

proprie (baterii de acumulatori). 

Sistemul va realiza detectarea si alarmare rapida la inceput de incendiu. Echipamentele 

si modul de instalare respecta standardele in vigoare (I 18/1 2001, P 118/3 2015(modificat prin 

Ordinul MDRAP nr. 6025/2018) si EN 54). 

La proiectarea sistemului se va tine cont de categoriile de pericol de incendiu ale fiecarei 

incaperi care alcatuiesc incintele ce fac obiectul prezentului proiect. 

Instalatia de detectare, semnalizare si avertizare incendiu (IDSAI) va monitoriza toate 

zonele unde pot aparea incendii din locatia implementarii sistemului. 

IDSAI se va constituii intr-un sistem complex avand ca unitate de comanda si 

semnalizare centrala de tip adresabila, prevazuta cu 2 bucle de detectie pe care se pot monta 

detectoare adresabile indentificate printr-o adresa unica. 

Centrala se va amplasa conform P118/3-2015(modificat prin Ordinul MDRAP nr. 

6025/2018) cap.3.9 intr-o camera dedicata, din interiorul imobilului. Sistemul  de avertizare la 

inceput de incendiu va fi supravegheat pe timp de zi de catre personalul imobilului. 

Conform P118/3-2015(modificat prin Ordinul MDRAP nr. 6025/2018) cap 3.9.2.4 

echipamentul de control si semnalizare se va amplasa in incaperi separate prin elemente de 

constructii incombustibile cu rezistenta la foc minim REI60 pentru plansee si minim EI60 pentru 

pereti avand goluri de acces protejate cu usi rezistente la foc si prevazute cu dispozitive de 

autoinchidere sau usa automata in caz de incendiu. 

Echipamentul de control si semnalizare (ECS) va semnaliza deranjamentele apărute pe 

linie de detecţie (scurtcircuit, rupere cablu, detector demontat din soclu) precum şi defecte de 

acumulatori sau ale centralei.  

IDSAI va realiza urmatoarele functii: 

 detectie rapida a inceputurilor de incendiu; 

 afisarea zonei detectorului aflat in alarma; 

 autotestare a echipamentului central si a elementelor de camp; 
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 semnalizarea acustica in zona intrata in alarma si zone adiacente sau global la 

nivelul intregii cladiri; 

 semnalizarea manuala a incendiului;  

 comanda si monitorizare pentru TE de desfumare(..daca va fi cazul,,); 

 comanda si oprire ventilatie (daca va fi cazul ,,bobina declansatoare din 

tablourile electrice din spatiul proteja,,t); 

 comanda centrala efractie (daca va fi cazul ,,Va transmite unui dispecerat, in 

timp real, toate semnalele referitoare la starea de alarma, armare, dezarmare si 

defect, prin protocolul de comunicare. Comunicarea cu aceasta firma se face prin 

GSM SI IP. Aceasta linie este monitorizata si de dispecerat si de centrala de 

avertizare la efractie,,) 

 comanda centrala control acces (deblocheaza toate usile cu control acces) 

 comanda lift (daca va fi cazul) 

Elementele de detecţie a incendiului vor fi detectoare de fum, sirene interioare, 

exterioare, butoane manuale declansatoare optice adresabile. Amplasarea detectoarelor se va  

realiza in functie de normativul in vigoare, specificatiile echipamentelor si destinatia spatiilor 

supravegheate. 

Pentru semnalizarea manuală a incendiului vor fi prevazute butoane adresabile de 

alarmare amplasate spre căile de evacuare din spatiul protejat, conform normativelor în vigoare, 

o persoană aflată în orice punct al clădirii să nu se deplaseze mai mult de 20m pentru a acţiona 

un buton de incendiu si amplasat la o inaltime de 1,5m. 

Alarmarea in caz de incendiu se va realiza cu sirene de interior adresabile. Amplasarea 

se va  realizat pe fluxurile de acces de asemenea manieră astfel încât să fie asigurata 

semnalizarea acustica corespunzatoare (orice persona aflata in cladire sa poate auzi 

semnalizarea in caz de incendiu), nivelul de sunet al sirenelor trebuie sa fie cu min 5dB peste 

nivelul ambiental, si minim 65 decibeli in orice punct al imobilului. Sirenele se vor monta la 2,2-

2,5m inaltime. Se va urmarii ca acestea sa nu fie mascate de rafturi sau reclame. 

Dupa punere in functiune a sistemului se va masura intensitatea sunetului, in fiecare 

camera, astfel sa indeplineasca conditiile de mai sus. 

In cazul nerespectarii nivelului de zgomot de peste 5dB decat cel ambiental, se va 

suplimenta cu cate sirene este nevoie. 
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Sirenele de exterior vor fi amplasate in asa fel incat sa fie vizibila. 

Bucla de incendiu se va realiza cu cablu rezistent la foc 30 min  JE-H (St)H E30/FE180 

1x2x0.8mmp. 

Cablurile de legatura dintre trape antifoc(daca va fi cazul) si modulul cu 2 intrari vor fi de 

tip JE-H (St)H E30/FE180 2x2x0.8mmp. Conectarea sursei de alimentare la tabloul electric 

pentru consumatori cu rol de securitate la incendiu se realizeaza cu cablu NHXH 3x2,5mmp. 

Conexiunea dintre trapa si modul se va realiza cu cablu JE-H (St)H E30/FE180 2x2x0.8mmp. 

Cablurile se vor instala in tub PVC/ tub flexibil sau pe patul de cablu metalic.  

Cablurile sistemului vor fi pozate astfel incat sa existe o distanta de minim 30 cm fata de 

cablurile de forta. 

Sistemul este construit sa functioneze 24 din 24h. 

In incaperea unde se va monta echipamenul de control si semnalizare (ECS) trebuie 

prevazut iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului conform I7-2011 cap. 7.23. 

 

EXIGENTE DE CALITATE 

1. Criteriul de performanta A. Rezistenta mecanica si stabilitate 

a. fixarea tuburilor si cablurilor si electrice pe verticala si orizontala se face cu 

respectarea Normativelor NP I7/2011 si NTE 007/08. 

b. la pozarea cablurilor se va avea in vedere respectarea razelor de curbura si punctelor 

de fixare in vederea eliminarii riscului de deteriorare se modificari de pozitie;  

c. la materialele si aparatele electrice utilizate se va urmari lipsa deteriorarilor 

susceptibile sa provoace accidente, deteriorari si uzura ulterioara. 

d. solutiile adoptate la executie pentru fixarea echipamentelor, aparatelor, cablurilor si 

tuburilor de protectie, nu trebuie sa afecteze rezistenta elementelor de structura. 

In acest sens s-au prevazut goluri de traversare si piese metalice inglobate in elemente 

de constructie. 

e. se au in vedere masurile de protectie antiseismica prin: 

 - se vor monta tuburi de protectie flexibile la traversarea circuitelor prin rosturile de 

dilatatie a cladirii 

 

2. Criteriul de performanta B: Securitate la incendiu 
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Din punct de vedere al riscului de izbucnire a unui incendiu, se vor lua 

urmatoarele masuri de protectie: 

 montarea echipamentelor, aparatelor si circuitelor pe elemente 

incombustibile si acolo unde nu este posibil se vor lua masuri de izolare si 

protectie suplimentare (carcase si doze metalice, tuburi de protectie 

metalice, strat de tencuiala de minim 1 cm, suport izolator, distantoare), 

utilizarea de cabluri CYYF/N2XH/CYABY(in functie de destinatie), etc; 

 realizarea instalatiilor in conformitate cu riscul de incendiu; 

 prevederea de protectii la scurtcircuit si suprasarcina pentru eliminarea 

riscului de producere a incendiului in cadrul instalatiilor electrice; 

 prevederea de aparataj de comutatie omologat, care asigura presiune de 

contact confor normelor, pentru eliminarea supraincalzirii locale; 

Din punct de vedere al reactiei la izbucnirea focului, pentru instalatiile si 

materialele din instalatiile electrice, se vor lua urmatoarele masuri de protectie: 

 utilizarea de cabluri cu intarzaiere marita la propagarea focului (la 

instalatiile normale); 

 utilizarea de materiale speciale (exemplu spume exfoliante cu rezistenta la 

propagarea focului), la traversarea circuitelor (cabluri, etc) din incaperile 

tablourilor electrice, catre alte spatii; 

3. Criteriul de performanta C: Igiena, sanatatea mediulul inconjurator 

Pentru igiena s-au prevazut: 

 elemente comode pentru actionarea manuala a apartelor electrice; 

 masuri constructive corespunzatoare pentru intretinerea instalatiilor 

(montaj ingropat sau in plafoane false, accesibilitate comoda la circuite, 

cabluri, aparataj izolat, etc.), pentru eliminarea depunerilor de praf, care pot 

fi generatoare de scurcircuit. 

 dotare cu materiale corespunzatoare de curatenie.  

 

Pentru protectia mediului s-au luat urmatoarele masuri: 
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 prevederea de aparate electrice care nu depasesc in functionare cu mai 

mult de 5 dB, nivelul echivalent din incapere, cand acestea nu 

functioneaza; 

Pentru sanatatea oamenilor s-au luat urmatoarele masuri: 

 prevederea iluminatului fluorescent in spatiile comune, spatiile tehnice, 

care asigura nivelul mediu de iluminare pe planul de lucru corespunzator 

activitatii si destinatiei spatiului 

 un grad ridicat de uniformitate a nivelului mediu de iluminare (raport 

Emin/Emax) 

 un grad de luminanta corespunzator fiecarui loc de munca, cat si a unei 

distributii optime a luminantei in campul vizual (Lmax/Lmed) 

 prevederea da materiale cu grad redus de poluare 

 

4. Criteriul de performanta D. Siguranta si accesibilitatea in exploatare 

S-au luat masuri de protectie a utilizatorului la socurile electrice prin atingere 

directa si indirecta. Astfel: 

 - se vor monta tablouri si aparate, cu carcase, corespunzatoare gradului de 

protectie mecanica si de patrundere a apei sau vaporilor de apa, in functie de locul de 

amplasare al acestora; 

 - in cadrul tablourilor electrice, se vor lua masuri de protectie impotriva atingerilor 

directe ale partilor active, in cazul manevrelor sau interventiilor usoare si verificarilor pe 

timpul exploatarii, fara scoatere de sub tensiune; 

 - se vor monta cabluri si conductoare cu rezistenta de izolatie corespunzatoare, 

care se va verifica inainte si dupa montaj; 

 - pentru protectia impotriva socurilor electrice prin atingere directa, ca mijloc 

principal de protectie, s-a luat masura de legare la pamant a tuturor elementelor metalice, 

care in mod accidental pot fi puse sub tensiune; 

 - prevederea de aparataj de mica comutatie cu grad ridicat de anduranta;  

Ca mijloace suplimentare de protectie s-au prevazut: 
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 protectia la suprasarcina si scurtcircuit al circuitelor, prin intrerupatoare 

automate si sigurante fuzibile, asigurandu-se selectivitatea protectiilor in 

cascada de la receptor spre sursa; 

la tablouri si in camerele electrice, se vor monta chei speciale, pentru protectia impotriva 

accesului persoanelor neautorizate; 

5. Criteriul de performanta E: Protectia impotriva zgomotului 

Pentru protectia impotriva zgomotului s-au luat urmatoarele masuri: 

prevederea de aparate electrice care nu depasesc in functionare cu mai 

mult de 5 dB, nivelul echivalent din incapere, cand acestea nu functioneaza 

6. Criteriul de performanta F: Economie de energie si izolatie termica 

Pentru economia de energie s-au luat urmatoarele masuri: 

 corpurile de iluminat echipate cu surse fluorescente vor fi complet 

echipate, inclusiv condensatori; 

 s-a asigurat sectionarea circuitelor de iluminat, prin prevederea de 

comutatoare, care sa dea posibilitatea utilizatorului sa reduca nivelul de 

iluminare, la cat este util activitatii de moment; 

 

7. Criteriul de performanta G: Utilizarea sustenabila a resurselor naturale 

In proiectarea instalatiei electrice cladirii aferente s-a avut in vedere utilizarea 

echipamentelor si scenariillor care sa conduca la un consum redus de energie : 

 utilizarea corpurilor de iluminat echipat cu sursa LED si fluorescente 

(compacte si liniare); 

 s-au prevazut mai multe actionari pentru eficientizarea iluminatului.  

 

 MASURI DE PROTECTIE IMPOTRIVA ELECTROCUTARII SI PSI 

 

INSTALAŢII DE PROTECTIE ÎMPOTRIVA SOCURILOR DATORATE ATINGERILOR 

Schema de legare la pamant pentru aceasta instalatie va fi TNS cu 5 conductoare 

conform descrierii din 5.1.6. CENELEC , HD 224 , I7/11.  

In acest sens, intre tabloul general si tablourile secundare se vor poza următoarele conductoare:  

-fazele de racord L1, L2, L3 ; 
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-neutrul N, 

-conductorul de protecție PE. 

La aceasta instalatie exista conductoare independente PE + N ( TNS ).Cand 

impamantarea si conductorul de nul vor fi separate , PE  ( impamantarea de protectie ) este 

galben/verde iar N ( nulul de protectie ) este albastru. In acest caz , conductorul de neutru face 

parte din cablu si cablul cuprinde intotdeauna conductorii de faza. Â 

 

IMPOTRIVA ATINGERII DIRECTE  

Protectia se asigura prin izolari ,carcasari , separari, protectie diferentiala, conform 

prevederilor normativului I7-11.  

Toate echipamentele metalice se vor lega la priza de pamant a cladirii .  

 

MASURI IMPOTRIVA ATINGERILOR INDIRECTE. 

Protectia de baza se asigura prin legarea la conductorul de protectie PE , prin al treilea, 

respectiv al cincilea conductor din componenta circuitelor de alimentare ale tablourilor sau 

receptoarelor. Ca masura suplimentara se prevede protectia diferentiala 30 mA pe circuitele de 

prize din locurile periculoase din punct de vedere electric. 

Se interzice legarea in serie a maselor materialelor si echipamentelor legate la 

conductoare de protectie intr-un circuit de protectie. 

La priza de pamant se vor lega toate echipementele metalice , structura metalica, fatada cladirii, 

tevi metalice. La priza de pamant se vor lega si  glisierele lifturilor prin intermediul unor 

platbande OLZn 25x4 mm. 

Toate carcasele echipamentelor si elementele metalice se vor lega la pamant fie prin 

platbanda OLZn 25(40)x4 mm , fie prin conductor din cupru flexibil. Se vor lega la pamant : 

paturile de cabluri , tevi metalice, tablourile electrice ,  carcase de echipamente, tubulaturi , etc.  

 

În cadrul documentaţiei, proiectantul a ales echipamente tehnice care vor fi sigure din 

punct de vedere al securităţii muncii. La elaborarea documentaţiei s-au avut în vedere următorii 

factori de risc care pot apărea la executarea şi utilizarea instalaţiei proiectate: 

 lucru la înălţime 

 electrocutarea prin atingere directă şi indirectă 
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 contact cu corpuri ascuţite 

Faţă de factorii de risc estimati pentru execuţia lucrării, indicaţi mai sus, se impun 

urmatoarele mijloace individuale de protecţia muncii care pot fi acordate conform Ord.225 /21. 

07.1995 a MMPS : 

 cască de protecţie rezistentă la foc şi penetraţie; 

 mănuşi de protecţie rezistente la uzură; 

 ochelari de protecţie la praf; 

 mănuşi de protecţie electroizolante JT; 

 încălţăminte de protecţie electroizolantă JT; 

 salopetă de protecţie. 

 

Personalul de execuţie va utiliza numai utilaje sigure din punct de vedere al securităţii 

muncii, care au certificate de conformitate, vor fi cumpărate cu declaraţie de conformitate relativ 

la securitatea muncii şi vor fi marcate de conformitate pentru securitatea muncii. Echipamentele 

portabile şi uneltele manuale utilizate vor respecta cap. 4.8 din NGPM /96. 

 

Executantul va utiliza pentru manevre în instalaţiile electrice de joasă tensiune numai 

personal autorizat conform NS 65/97. 

Ca mijloace colective de protecţie se recomandă: 

 semnalizarea locurilor periculoase si atentionarea vizibila a lor cu placute de 

semnalizare, 

 instructajul specific si periodic de protectia muncii la locul de munca,  

 elaborarea unor instructiuni proprii de securitatea muncii,  

 elaborarea si respectarea unui program de securitate si sanatate in munca,  

 dotarea locurilor de munca cu trusa sanitara de prim ajutor,  

 utilizarea de scule si utilaje certificate,  

 controlul permanent in vederea verificarii ca au fost luate masurile privind 

respectarea regulilor de securitatea muncii, etc. 

 

La tablourile electrice de joasa tensiune, pentru evitarea electrocutării prin atingere 

indirectă se aplică două măsuri de protecţie: una principală, care este legarea la nulul de 
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protecţie şi o măsură suplimentară, care este legarea la instalaţia de legare la pământ. În timpul 

execuţiei este interzisă folosirea instalaţiilor şi a echipamentelor improvizate sau 

necorespunzatoare. Pentru lucrul la înălţime, conform NS 12/95, executantul va folosi numai 

personal atestat medical pentru aceasta şi va folosi utilaje (platforme, etc.) sau mijloace 

individuale de protecţie  (centuri, etc.) pentru lucru la înălţime, după caz. La manevre în 

instalaţiile electrice scoase de sub tensiune se vor aplica prevederile art. 369 şi 370 din 

NGPM/96. Nu se vor face manevre cu instalatii electrice aflate sub tensiune.  

Prin “manevra” se intelege un ansamblu de operatii care conduce la schimbarea 

configuratiei unei instalatii electrice prin actionarea unor aparate de comutatie (NS 65/97 anexa 

1). 

Toate echipamentele electrice cu tensiuni periculoase trebuie legate la instalatia de 

legare la nul de protectie conform STAS 12604/4-89 si STAS 12604/5-90.  

Executantul răspunde de realizarea lucrărilor de instalaţii în condiţii care să asigure 

evitarea accidentelor de muncă. În acest scop este obligat : 

 să analizeze documentaţia tehnică din punct de vedere al securităţii muncii; 

 să  aplice prevederile cuprinse în legislaţia şi de securitatea muncii specifice lucrării; 

 să execute toate lucrările, în scopul exploatării ulterioare a instalaţiilor în condiţii 

depline de securitate a muncii, repectând normele/instrucţiunile/prescripţiile/ standardele. 

 să remedieze toate deficientele constatate cu ocazia probelor şi recepţiei astfel că 

lucrarea executată să poata fi utilizată în condiţii de securitate maximă posibilă; 

 să utilizeze pe şantier măsurile individuale şi colective de securitatea muncii astfel 

ca să se evite sau să se diminueze pericolele de accident sau îmbolnăvire profesională; 

 să utilizeze pentru manevre, în instalaţiile electrice, numai electricieni autorizati 

conform NS 65/97; 

 să aplice in totalitate cerinţele art. 208/NGPM/1996. 

 

SPECIALITATEA SANITARE 
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 Instalatii de alimentare cu apa rece si calda pentru consum menajer. 

 

In vederea asigurarii necesarului de apa potabila pentru cladirile nou propuse (Muzeu, 

Arhondaric si Trapeza), se propune realizarea unui nou foraj de adancime (Hmax=180 m), in 

conformitate cu studiul hidrogeologic preliminar.  

De la putul forat alimentarea cu apa a cladirilor se va realiza prin intermediul unei 

conducte din PEHD, montata sub adancimea de inghet. 

Contorizarea consumului se va face individual, prin intermediul apometrelor montate in 

camera statiei de pompare a fiecarei cladiri, dar si centralizat prin montarea unui contor de apa 

rece in cabina putului forat (conform cerinte Apele Romane). 

 Pentru asigurarea debitului si presiunii necesare in cladirile nou propuse se prevede 

cate o statie de pompare (Q=1 l/s, Hp= 35 mCA) cu rezervor tampon (V=1000 l), montate astfel: 

- Pentru Cladire Muzeu: se vor monta in camera P06 – Camera tehnica termice, sanitare; 

- Pentru Cladire Multifunctionala/Trapeza se vor monta in camera P27 - Camera tehnica 

termice, sanitare; 

- Pentru Cladire Arhondaric se vor monta in camera P14 - Camera tehnica termice, 

sanitare; 

 

Prepararea apei calde pentru uz menajer se va realiza local, pentru fiecare obiectiv in 

parte,  avand ca sursa boilere monovalente, dotate cu rezistenta electrica, astfel: 

- Pentru Cladire Muzeu: se va monta in camera P06 – Camera tehnica termice, sanitare un 

Boiler electric 150L, 3kW, montaj pardoseala:    

- Pentru Cladire Multifunctionala/Trapeza se vor monta in camera P27 - Camera tehnica 

termice, sanitare un Boiler electric 300L, 9kW, montaj pardoseala:      

- Pentru Cladire Arhondaric se vor monta in camera P14 - Camera tehnica termice, sanitare 

un Boiler electric 300L, 9kW, montaj pardoseala:     ; 

 

Instalatia de alimentare cu apa rece si calda de consum, se va executa din tevi  din 

polipropilena random prevazuta cu fibra compozita, la nivelul grupurilor sanitare pentru fiecare 

cladire în parte. 
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 Instalatii  de canalizare ape uzate menajere si pluviale. 

       Colectarea apelor uzate menajera de la obiectele sanitare se realizeaza prin intermediul 

coloanelor verticale, iar racordare se realizeaza in surgere libera catre caminele din exterior. Din 

cadrul cladirii se vor evacua în bazinul vidanjabil bicameral cu capacitatea de 70 mc, propus in 

cadrul incintei, următoarele categorii de ape uzate: 

- ape uzate menajere provenite din funcţionarea obiectelor sanitare; 

- Apele uzate provenite de la bucataria din Cladirea – Multifunctionala. Pentru preepurarea 

apelor uzate provenite din zona de bucatarie, aferenta Cladirii Multifunctionale se prevad 

Separatoare de grasimi cu montaj sub chiuveta cu debitul maxim de 0.5 l/s, fiecare. Se 

monteaza separatoare pentru camerele P09 - Bucatarie, P11 – Spalare vase, P22 – 

Preparare legume, P23 – Preparare carne, P24  - Preparare peste. 

- evacuarea condensului de la sistemele de climatizare se va realiza gravitational prin 

intermediul unor conducte din PP ce se vor racorda la cel mai apropiat obiect sanitar de uz 

frecvent. Racordarea la reteaua de canalizare se va realiza prin intermediul unui sifon 

realizat pe traseul retelei de condens.  

 

Apele pluviale colectate de pe suprafata acoperisului si a teraselor vor fi directionate 

catre teren, prin curgere libera. 

Instalaţiile se execută din: 

- pentru instalaţiile interioare ingropate şi exterioare de canalizare menajeră:  

tuburi si piese de legătură din policlorura de vinil; 

- pentru instalaţiile interioare supraterane si de ventilare canalizare menajeră de 

pe etaje:  tuburi si piese de legătura din polipropilena de canalizare; 

- pentru instalaţiile interioare de canalizare menajeră si pluviala de la subsol si de 

pe coloanele principale:  tuburi si piese de legătura din PP. 

Reteaua exterioara de canalizare menajera este realizata din conducte de PVC-KG 

pentru retele ingropate. Reteaua este realizata gravitational conductele fiind montate cu pante 

minime prevazute in normativul I9-2015. 

 

Instalaţii de stingere a incendiilor 
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Avand in vedere cele precizate mai sus si in conformitate cu prevederile legale 

(P118/2-2013) si Ordinul nr. 6026/2018, nu este necesara echiparea cladirii  cu instalaţii 

interioare de stingere a incendiilor cu apă si nu necesita instalatii exterioare de stingere a 

incendiilor cu apă. 

- Arhondaric - Sd=217 mp - 10 persoane - conform Ordinul nr. 6026/2018 – se incadreaza 

ca destinatie la pct. 4.1. lit. f) cladire pentru turism si avand mai putin de 50 locuri de 

cazare si Sc<600 mp - nu necesita Hidranti interiori; 

            - similar si pentru Hidrantii exteriori; 

 

- SALA MULTIFUNCTIONALA /TRAPEZA - Sc/Sd = 513 mp - 90 de persoane -

 conform Ordinul nr. 6026/2018 - se incadreaza ca destinatie la pct. 4.1. lit. h) cladire 

pentru comert, dar avand Sd<600 mp - nu necesita Hidranti interiori; 

           - similar si pentru Hidrantii exteriori; 

 

- Muzeu - Sc= 468.8 Sd= 668 mp - 30 de persoane - conform Ordinul nr. 6026/2018 - se 

incadreaza ca destinatie la pct. 4.1. lit. e) cladire de cultura, dar avand mai putin de 200 

de persoane si aria construita<600 mp  - nu necesita Hidranti interiori; 

           - similar si pentru Hidrantii exteriori; 

 

SPECIALITATEA TERMICE 

 Prepararea agentului termic pentru incalzire si preparare acm : 

 

Situatia propusa: 

Cladire muzeu: 

Alimentarea cu agent termic de incalzire/racire se va realiza din surse neconventionale 

prin intermediul  unei  pompe de caldura aer-apa montata in exteriorul cladirii cu capacitatea de 

incalzire de 61.4  kW, care va furniza pe perioada rece agent de incalzire, iar in perioada calda 

agent de racire. Aceasta este montata  in exteriorul cladirii, iar  restul echipamentelor care 

asigura functionarea pompelor aer-apa intr-o camera special destinata P06 – Camera tehnica 

termice, sanitare. 
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In afara de pompe de caldura aer-apa, sistemul mai are in componenta urmatoarele: 

- acumulatorul de energie izolat (pufferul) de 400 litri, este prevazut cu serpentina  

pentru a delimita circuitul exterior al instalatiei. Pufferul este un vas de acumulare care 

stocheaza energie, ajutand la reducerea ciclurilor de pornire/oprire a echipamentelor din cadrul 

instalatiei . 

- vas de expansiune 80 de litri al pufferului; 

- schimbator de caldura in placi; 

- butelie de egalizare a presiuni; 

- vas de expansiune de 100 de litri. 

 

Sala multifunctionala / trapeza: 

Alimentarea cu agent termic de incalzire/racire se va realiza din surse neconventionale 

prin intermediul  unei  pompe de caldura aer-apa montata in exteriorul cladirii cu capacitatea de 

incalzire de 66.8  kW, care va furniza pe perioada rece agent de incalzire, iar in perioada calda 

agent de racire. Aceasta este montata  in exteriorul cladirii, iar  restul echipamentelor care 

asigura functionarea pompelor aer-apa intr-o camera special destinata P27 - Camera tehnica 

termice, sanitare; 

In afara de pompe de caldura aer-apa, sistemul mai are in componenta urmatoarele: 

- acumulatorul de energie izolat (pufferul) de 400 litri, este prevazut cu serpentina  

pentru a delimita circuitul exterior al instalatiei. Pufferul este un vas de acumulare care 

stocheaza energie, ajutand la reducerea ciclurilor de pornire/oprire a echipamentelor din cadrul 

instalatiei . 

- vas de expansiune 80 de litri al pufferului; 

- schimbator de incalzire in placi; 

- butelie de egalizare a presiuni; 

- vas de expansiune de 100 de litri. 

 

Arhondaric: 

Alimentarea cu agent termic de incalzire/racire se va realiza din surse neconventionale 

prin intermediul  unei  pompe de caldura aer-apa montata in exteriorul cladirii cu capacitatea de 

incalzire de 30 kW, care va furniza pe perioada rece agent de incalzire, iar in perioada calda 
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agent de racire. Aceasta este montata  in exteriorul cladirii, iar  restul echipamentelor care 

asigura functionarea pompelor aer-apa intr-o camera special destinata P14 - Camera tehnica 

termice, sanitare.  

In afara de pompe de caldura aer-apa, sistemul mai are in componenta urmatoarele: 

- acumulatorul de energie izolat (pufferul) de 100 litri, este prevazut cu serpentina  

pentru a delimita circuitul exterior al instalatiei. Pufferul este un vas de acumulare care 

stocheaza energie, ajutand la reducerea ciclurilor de pornire/oprire a echipamentelor din cadrul 

instalatiei . 

- vas de expansiune 24 de litri al pufferului; 

- unitate interioara 30 kW 

- butelie de egalizare a presiuni; 

- vas de expansiune de 100 de litri. 

 

 Principiul de functionare al pompei de caldura aer apa 

Instalatia cu Pompa de caldura este alcatuita din 3 circuite distincte : 

- circuitul primar sau circuitul sursei de caldura prin intermediul caruia se extrage caldura 

din aer; 

- circuitul frigorific al pompei de caldura; 

- circuitul secundar sau instalatia interioara de incalzire; 

Aceste circuite sunt separate total între ele prin două schimbătoare de căldură denumite 

vaporizator și condensator. Pompa de căldură preia căldura de la sursa de căldură  aerul si cu 

ajutorul energiei electrice o amplifică datorita ciclului frigorific urmat de agentul frigorific și o 

transferă instalației de încălzire/ racire. Elementul esential in procesul de captare si cedare a 

energiei este agentul frigorific din circuitul interior al pompei de caldura. Acesta are proprietatea 

de a trece din stare lichida in stare de vapori reci la temperaturi scazute. 

Vaporizatorul - este un schimbător de căldură pentru sursa primară. Vaporizatorul preia căldura 

din mediul înconjurător (aer). Agentul frigorific aflat în stare lichidă la temperatură scăzută, intra 

in vaporizator unde se produce transferul de caldura preluand căldură de la sursa de căldură 

(apă amestecată cu antigel, glicol sau etanol, soluția antiîngheț) și se transformă în vapori (reci) 

la iesirea din vaporizator. 
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Compresorul - este un agregat care realizează creșterea temperaturii agentului frigorific; fiind 

acționat de energia electrică, compresorul aspiră agentul frigorific în stare de vapori (reci) din 

vaporizator, îl comprimă și îl transferă în condensator. Prin comprimare crește presiunea și 

implicit crește și temperatura vaporilor de agent frigorific, la iesirea din compresor sunt vapori 

fierbinti de agent frigorific. Cu această temperatură se poate asigura încălzirea și prepararea 

apei calde menajere. Dacă există un necesar de apă de încălzire/apă caldă mai mare decât 

ceea ce poate furniza compresorul, există un încălzitor electric integrat. 

Condensatorul - este un schimbător de căldură pentru circuitul secundar prin intermediul căruia 

se transferă căldura agentului frigorific către instalația de încălzire. Vaporii fierbinti de agent 

frigorific, intra in condensator unde se produce transferul de caldura de la vaporii fierbinti la apa 

din circuitul inchis al sistemului de încălzire care are o temperatura mai mică (încălzire în 

pardoseală, radiatoare, convectoare) și se transformă în agent frigorific în stare lichidă (la 

iesirea din condensator).  

Vana de destindere (expansiune) - reduce presiunea agentului frigorific și implicit se reduce și 

temperatura sub nivelul de temperatură a sursei de căldură (apă) și ciclul se reia până când 

clădirea ajunge la temperatura dorită de utilizator. 

Principiul expus reflecta functionarea pompei de caldura pe timp de iarna, deci pentru incalzire; 

vara circuitul hidraulic se inverseaza. 

 Instalatia de incalzire : 

 

 Muzeu 

Incalzirea spatiala a fiecarei camere se va realiza cu incalzire in pardoseala, iar pentru 

grupurile sanitare se vor utiliza radiatoare. 

 

Sala multifunctionala/Trapeaza 

Incalzirea spatiala a fiecarei camere se va realiza cu incalzire in pardoseala, iar pentru 

grupurile sanitare si bucatarie se vor utiliza radiatoare. 

 

4.3 Arhondaric 

Incalzirea spatiala a fiecarei camere se va realiza cu incalzire in pardoseala, iar pentru 

grupurile sanitare se vor utiliza radiatoare tip port-prosop. 
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Incalzirea se va asigura cu agent termic de la pompa de caldura aer-apa, prin 

intermediul distribuitoarelor-colectoare echipate cu kit de amestec. 

In cutia metalica in care se monteaza distribuitorul-colector pentru incalzirea prin 

pardoseala se monteaza si regleta de conexiuni intre actuatoare si termostate de camera. 

Sistemul de incalzire prin pardoseala are urmatoarele parti componente: 

-  suprafata radianta (pardoseala in care se amplaseaza tevile de polietilena, care o 

incalzesc); 

- sistemul de alimentare si control (distribuitori, senzori, robineti cu trei cai, schimbatoare 

de caldura, pompe si alte elemete necesare mentinerii unei temperaturi prescrise in spatiul 

incalzit); 

- sursa de caldura (pompa de caldura in cazul de fata). 

Sub pardoseala se executa o izolatie termica foarte buna, iar caldura este astfel dirijata in sus. 

Incalzirea prin pardoseala se va realiza cu circuite de teava PE-Xa 17x2 mm. Circuitele 

se vor racorda la distribuitorul de nivel aferente incalzirii prin pardoseala prin intermediul 

conectorilor de legatura intre teava si filetul circuitului de pe distribuitor. Distribuitoarele de 

incalzire in pardoseala vor fi dotate cu kit de amestec.   

In punctele de cota maxima a instalatiei se vor prevede ventile automate de aerisire.  

 

Se vor utiliza radiatoare pentru zonele de grupuri sanitare si bucatarii si pentru a acoperi 

intreg necesarul de caldura, acolo unde incalzirea in pardoseala nu acopera. Pentru bai se vor 

utiliza radiatoare port-prosop in bai. Radiatoarele sunt alimentate de la distribuitoare/colectoare 

montate in casetele de distributie. Acestea vor fi din otel/aluminiu tip panou si se vor monta pe 

pereti cu ajutorul unor console de sustinere. 

Radiatoarele vor fi alimentate de la centrala termica cu agent termic prin intermediul 

conductelor din PE-Xa principiul de imbinare al acestora fiind termofuziunea realizata cu 

aparate speciale. Procedeul de realizare a termofuziunii precum si timpii necesari operatiunii vor 

fi respectati conform prescriptiilor tehnice ale furnizorului de materiale.  

Radiatoarele au fost dimensionate ţinându-se cont de temperatura agentului de încălzire 

50/45 grd.C si de temperatura interioara. Montajul radiatoarelor s-a facut pe console fixate cu 

dibluri în perete, în poziţiile indicate în partea desenată.  



 

91 
 

Pentru echilibrarea instalatiei fiecare radiator va fi echipat cu robinet de reglaj pe tur si 

retur existand astfel si posibilitatea separarii radiatoarelor. 

Radiatoarele vor  fi prevazute si cu robinet de golire si ventil manual de aerisire 

La baza coloanelor si la distribuitoare s-au prevazut robineti de inchidere cu sfera si 

robineti de golire. Se impune grunduirea, izolarea si mascarea in nise de zidarie si plafoane 

false a conductelor de distributie pe holuri si in camere. 

Se vor prevedea tevi de protectie la trecerea prin elementele de constructie. Toate 

conductele se vor monta cu panta de 0,2-0,3% pentru aerisire si golire. Aerisirea instalatiei se 

va face cu dezaeratoare automate pe retea, la capetele coloanelor sau la aparate, iar golirea se 

va face la sifoanele de pardoseala din subsol. 

Presiunea de proba este de 10 bar si dureaza 12 ore. 

Toate lucrarile de instalatii se vor efectua de personal special instruit,  experimentat si 

calificat .  

La dimensionarea corpurilor de incalzire s-a tinut cont de pierderile de caldura ale 

incaperilor calculate cu STAS 1907 precum si de coeficientii de corectie ce tin seama de 

temperatura agentului precum si de locul de amplasare al radiatorului (sub fereastra, pe perete 

exterior sau pe perete interior).  

Distanţele între corpurile de încălzire, perete şi pardoseală sunt în conformitate cu STAS 

1797/82.  

Pentru realizarea lucurarilor de instalatii se vor procura echipamentele propuse in 

prezentul proiect sau alte echipamente tehnic similare cu conditia respectarii parametrilor 

impusi prin proiect. 

La fiecare operaţie de montaj pentru conducte, echipamente şi accesorii vor fi 

respectate tehnologiile de execuţie ţinând cont de tipul de material, sortimentul şi dimensiunile 

acestuia, de condiţiile şi exigenţele tehnice de montaj impuse de producători, conform cărţilor 

tehnice ale echipamentelor şi materialelor respective. 

 

 Instalatia de climatizare: 

 

Sala multifunctionala / Trapeza: 
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Aparatele de climatizare vor fi tip ventiloconvector de pardoseala  / de plafon in sistem 2 

tevi, alimentate cu agent termic/frigorific de la pompele de caldura prin intermediul tevilor din 

PP-R. Acestea vor fi dotate cu pompe de condens. 

Evacuarea condensului de la unitatile interioare se face printr-un sistem de tevi de 

polipropilena direct catre exterior prin una dintre coloanele de colectare condens, montate in 

apropierea acestora in sistemul de izolare al cladirii – termosistemul acesteia, direct catre teren. 

Atat conductele de PP-R pentru alimentarea ventiloconvectoarelor, cat si cele din 

polipropilena pentru evacuare condens vor fi izolate termic cu izolatie din cauciuc sintetic.  

Pentru camera Sala Multifunctionala si Camera Trapeza – s-a prevazut cate un 

recuperator de caldura in detenta directa, avand debitul de 1800 mc/h, fiecare. Acesta va avea 

si rolul de a asigura aportul de aer propaspat necesar in incapere. 

Refularea aerului  se va face prin intermediul anemostatelor montate in plafonul fals 

(amplasate conform planurilor), prevazute cu registru de reglaj al debitului si plenum pentru 

racordul tubulaturii. 

Dimensionarea acestora s-a realizat respectandu-se conditia ca viteza maxima a aerului 

prin grila sa nu depaseasca 0.3 m/s conform Normativului NP 010/1997. 

Aspiratia aerului se face prin intermediul grilelor rectangulare montate in plafonul fals. 

Atat refularea cat si aspiratia aerului se face prin intermediul unei tubulaturi rectangulare 

din tabla zincata, montata in podul cladirii. Tubulatura de introducere si cea de evacuare si 

recuperatorul de caldura se executa in clasa “A” de etanseitate, conform normativ I5 – 2010. 

Tubulatura de introducere si cea de aspiratie (avand recuperare de caldura) se vor izola 

termic si impotriva condensului, cu placi din spuma elastomerica sau cu vata minerala caserata 

pe folie de aluminiu cu grosimea de 50 de mm; izolatia se va proteja cu tabla galvanizata cu 

grosimea de 0.5 mm. 

In exterior, recuperatorul de caldura se conecteaza la priza de aer proaspat si la grila de 

evacuare aer viciat. 

La fiecare operaţie de montaj pentru conducte, echipamente şi accesorii vor fi 

respectate tehnologiile de execuţie ţinând cont de tipul de material, sortimentul şi dimensiunile 

acestuia, de condiţiile şi exigenţele tehnice de montaj impuse de producători, conform cărţilor 

tehnice ale echipamentelor şi materialelor respective. 
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 Muzeu 

Aparatele de climatizare vor fi tip ventiloconvector de pardoseala sau plafon in sistem 2 

tevi, alimentate cu agent termic/frigorific de la pompele de caldura prin intermediul tevilor din 

PP-R. Acestea vor fi dotate cu pompe de condens. 

Evacuarea condensului de la unitatile interioare se face printr-un sistem de tevi de 

polipropilena direct catre exterior prin una dintre coloanele de colectare condens, montate in 

apropierea acestora in sistemul de izolare al cladirii – termosistemul acesteia, direct catre teren. 

Atat conductele de PP-R pentru alimentarea ventiloconvectoarelor, cat si cele din 

polipropilena pentru evacuare condens vor fi izolate termic cu izolatie din cauciuc sintetic. 

  

Arhondaric 

Aparatele de climatizare vor fi tip ventiloconvector de pardoseala sau plafon in sistem 2 

tevi, alimentate cu agent termic/frigorific de la pompele de caldura prin intermediul tevilor din 

PP-R. Acestea vor fi dotate cu pompe de condens. 

Evacuarea condensului de la unitatile interioare se face printr-un sistem de tevi de 

polipropilena direct catre exterior prin una dintre coloanele de colectare condens, montate in 

apropierea acestora in sistemul de izolare al cladirii – termosistemul acesteia, direct catre teren. 

Atat conductele de PP-R pentru alimentarea ventiloconvectoarelor, cat si cele din 

polipropilena pentru evacuare condens vor fi izolate termic cu izolatie din cauciuc sintetic. 

 Camerele pentru dormit si receptia au fost prevazuta cu  Unitati de ventilatie cu 

recuperare de caldura pentru montaj in peretele exterior.  

Fiecare recuperator de caldura va avea debitul de aer 185 mc/h (introducere aer 

proaspat, evacuare aer viciat, filtrare aer introdus, transfer energie intre aer viciat si aer 

proaspat). 

 

 Instalatia de ventilare: 

Evacuarea aerului viciat din grupurile sanitare fara fereastra exterioara se face prin 

intermediul unui ansamblu alcatuit din gura de aspiratie circulara, canal de aer flexibil, 

tubulatura circulara rigida  si un ventilator de extractie cu capacitatea de 90 mc/h.  

Eventualele depresiuni din grupuri sanitare se vor echilibra prin intermediul 

neetanseitatilor din usi. 
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Pentru cladirea Sala Multifunctionala/Trapeza – Camera P09 – Bucatarie se prevede o 

hota centrala si o hota de perete care se evacueze fumul si mirosurile provenite din procesul de 

gatire.  

 

Obiectul 5 - amenajarea peisagistică a curții. 

 

Spatii verzi =2711.70 mp 

Cimitir=527.30 mp 

Alei pietonale existente =973.30 mp 

Alei pietonale propuse =1552.00mp 

Alei auto propuse =615.40 mp 

Spațiul poziționat la nord față de clădirea info point, muzeu și ateliere 

Paleta vegetală urmărește să genereze o imagine filtrată dinspre clădirea propusă în cadrul 

acestei intervenții către împrejurimi, precum și în sens invers. Totodată, compoziția propusă 

pentru această zonă are rolul de a instala local un microclimat adecvat, care să permită 

protejarea utilizatorilor atât față de căldura soarelui în sezonul cald cât și față de vanturile 

dominate de iarnă, dinspre nord-est, la contactul cu zona agricolă din vecinătate.  

 Etajul arboricol formează o zonă de masiv alcătuit din două corpuri principale, 

despărțite de un culoare de vedere care permite perceperea peisajului zonei din 

partea superioară a clădirii . În acest caz, paleta vegetală este compusă dintr-un 

amestec de Carpinus betulus (carpen), Fraxinus excelsior (frasin), Quercus rubra 

(stejar roșu), Salix alba (salcie) și Taxodium distichum (chiparos de baltă), respectiv 

specii care vegetează optim în prezența unui volum ridicat de apă în sol. 

 Etajul arbustiv asigură instalarea unei imagine filtrate către împrejurimi, formează o 

incintă verde în cazul masivului și oferă un decor variat pe parcursul întregului an. 

Speciile cu frunziș sempervirescent au rolul de a oferi intimitate în cadrul acestui 

spațiu și de a direcționa fluxul utilizatorilor. Paleta vegetală înglobează exemplare de 

Hibiscus syriacus (zămoșiță de Siria), Juniperus sabina (ienupăr târâtor), Ligrusturm 

ovalifolium (lemn câinesc), Lonicera tatarica (caprifoi tătăresc), Philadelphus 

coronarius (iasomie), Photinia x fraseri (photinia), Prunus laurocerasus (laur 

englezesc) și Tamarix tetandra (cătină roșie).  
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 Etajul acoperitorilor de sol are în vedere generarea unui covor verde compact pe 

toată suprafața care să necesite un efort redus din perspectiva gestionării în 

perioada de exploatare. Acest palier vegetal este format din Vinca minor (saschiu).  

 

B. Spațiul poziționat la sud-est față de clădirea sală de conferințe și trapeză 

Paleta vegetală urmărește dezvoltarea unui masiv compact care să funcționeze ca un element 

sparge-vânt pentru întregul ansamblu și care să creeze o articulație între spațiul aferent clădirii 

sală de conferințe și trapeză și, respectiv, cel al clădirii arhondaric, oferind în același timp un 

decor interesant pe parcursul anului.  

 Etajul arboricol formează o plantație de protecție alcătuită din Carpinus betulus 

(carpen), Fraxinus excelsior (frasin), Gleditsia triacanthos (glădiță), Quercus rubra 

(stejar roșu), Salix alba (salcie) și Taxodium distichum (chiparos de baltă), respectiv 

specii care vegetează optim în prezența unui volum ridicat de apă în sol. 

 Etajul arbustiv contribuie la instalarea unei plantații compacte și este format din 

Cornus alba `Sibirica` (sânger),  Kerria japonica `Pleniflorum` (keria), Prunus 

laurocerasus (laur englezesc), Salix purpurea (răchită) și Tamarix tetandra (cătină 

roșie).  

 Etajul acoperitorilor de sol urmărește generarea unui covor verde compact între 

grupurile de arbuști, respectiv un element vegetal care să necesite un efort redus din 

perspectiva gestionării în perioada de exploatare. Acest palier vegetal este format 

din Vinca minor (saschiu). 

 

C. Spațiul poziționat la est față de clădirea arhondaric 

Amenajarea acestui spațiu are în vedere dezvoltarea unei plantații liniare de protecție care să 

funcționeze ca un element sparge-vânt pentru întregul ansamblu, dar care să ofere totodată și 

un decor interesant pentru clădirea poziționată adiacent.  

 Etajul arboricol formează un aliniament pluri-specie alcătuit din Gleditsia triacanthos 

(glădiță), Populus nigra (plop), Salix babylonica (salcie plângătoare) și Taxodium 

distichum (chiparos de baltă), respectiv specii care vegetează optim în prezența unui 

volum ridicat de apă în sol. 
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 Etajul arbustiv contribuie la instalarea unei plantații compacte și este format din 

Chaenomeles lagenaria (gutui japonez), Pinus mugo (jneapăn), Pyranctha coccinea 

(piracanta) și Tamarix tetandra (cătină roșie). 

 Etajul acoperitorilor de sol urmărește generarea unui covor verde compact între 

grupurile de arbuști, respectiv un element vegetal care să necesite un efort redus din 

perspectiva gestionării în perioada de exploatare. Acest palier vegetal este format 

din Vinca minor (saschiu). 

 

D. Spațiul poziționat în partea sudică a ansamblului 

Amenajarea este dezvoltată ca plantație cu rol de protecție și de producție. Etajul arbustiv 

lipsește din cadrul acestui spațiu deoarece acesta se constituie într-o zona care va fi exploatată 

ca fâneață. 

 Etajul arboricol formează o plantație de protecție, cu frunziș lax, ce permite 

instalarea unui strat vegetal erbaceu la nivelul solului. Plantația este dezvoltată cu 

puieți forestieri și este alcătuită din unități ecosistemice formate din Gleditsia 

triacanthos (glădiță), Populus nigra (plop), Salix alba (salcie) și Salix babylonica 

(salcie plângătoare). 

 Etajul acoperitorilor de sol este format dintr-un amestec erbaceu pentru fâneață. 

Speciile recomandate pentru alcătuirea acestui covor erbaceu sunt: Dactylis 

glomerata (golomăț), Festuca sp. (păiuș), Medicago sativa (lucernă), Trifolium 

pratense (trifoi roșu), Lolium sp. (raigras), Phleum pratense (timoftica), etc. 

 

E. Spațiile din imediată vecinătate a clădirilor nou inserate în cadrul ansamblului 

Zonele de lângă clădirile propuse în cadrul prezentei intervenții beneficiază de o paletă vegetală 

cu un caracter ornamental mai pronunțat, specific așezămintelor monahale. Plantele utilizate au 

rolul de a oferi un decor interesat de-a lungul întregului an prin forma portului, prin colori și prin 

texturi, dar și de a capta atenția utilizatorilor prin miros și prin sunet, toate acestea în condițiile 

unui efort de gestionare redus în perioada de exploatare. Sunt utilizate în acest sens: 

 Specii de arbori, respectiv Acer platanoides (paltin de câmp), Acer platanoides 

'Crimson King' (arțar roșu), Acer saccharinum (arțar argintiu), Carpinus betulus 

(carpen), Fraxinus excelsior (frasin), Pinus strobus (pin moale), Salix alba (salcie). 



 

97 
 

Exemplarele de arbori însoțesc clădirea arhondaric și parcarea amenajată spre sud. 

Speciile selectate au rolul de a asigura o legătură cu restul paletei vegetale 

arborescente, dar și de a oferi accente de culoare, textură și formă în diferite zone. 

 Specii de arbuști, respectiv Cytisus scoparius (mătură verde), Cotoneaster horizontalis 

(cotoneaster), Deutzia scabra (deutzia), Philadelphus coronarius (iasomie), Prunus 

laurocerasus (laur englezesc). Exemplare din aceste specii sunt poziționate la sol 

lângă clădirea arhondaric și în zona parcării dinspre sud. Plantația din zona aflată la 

est față de clădirea arhondaric este formată din diverse soiuri de Rosa sp. (trandafir), 

însoțite spre exteriorul zonei plantate, de o bordură de Euonymus japonicus 

(evonimus) care asigură permanent o delimitare vizibilă prin frunzișul veșnic verde. În 

partea de sud-vest față de clădirea arhondaric, poziționate la sol la cota incintei 

bisericii, este inserată o plantație formată din  exemplare de Phyllostachys aurea 

(bambus) care are rolul de a oferi protecție și, respectiv, de a obtura relația vizuală 

dintre terasa clădirii arhondaric și anexa de lângă chilii 

 Specii de liane, respectiv Hedera helix (iederă) și Parthenocissus tricuspidata (viță 

canadiană), poziționate la sol, care îmbracă zidul în zona parcării de lângă clădirea 

arhondaric. 

 

F. Zonele plantate pe terasele clădirilor nou inserate în ansamblu 

Plantațiile din aceste zone înglobează specii de arbuști sau plante erbacee perene și urmăresc 

generarea unor diferențieri între diverse spații, precum și crearea unor filtre pentru relațiile 

vizuale cu vecinătățile. Paleta vegetală are un caracter ornamental mai pronunțat, specific 

așezămintelor monahale. Sunt utilizate în acest sens: 

 Pentru clădirea info point, muzeu și ateliere 

Plantația din cele 3 jardiniere poziționate spre vest este formată din exemplare de 

Clamagrostis brachytricha (iarbă diamant), Festuca glauca (iarbă albastră), 

Miscanthus sinesis (miscanthus), Pennisetum alopecuroides (iarbă de Pampas), 

Vinca minor (saschiu). Plantele sunt poziționate în funcție de înălțime, respectiv cele 

mai înalte spre mediana nord-vest / sud-est, iar cele mai joase spre laturile de nord 

și sud. Se generează astfel o ”pană” verde care sub-împarte această zonă de terasă 

în două spații distincte: spre sud o zonă delimitată de vegetație și de zidul de incintă, 
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iar spre nord o ”cameră verde” formată de plantația de pe terasă și de masivul de 

arbori poziționat spre nord. Jardinierele care înglobează această plantație sunt 

dotate și cu zone destinate șederii.  

Plantația din jardiniera care însoțește latura de nord a acestei clădiri este formată din 

Salix purpurea ’Nana’ (salcie pitică), Hydrangea macrophylla (hortensie) și Vinca 

minor (saschiu). Și această jardinieră este dotată cu zone destinate șederii.   

 Pentru clădirea sală de conferință și trapeză 

Plantațiile din această zonă sunt poziționate în două jardiniere: cea dinspre sud, care 

ocupă mare parte din suprafața terasei și, respectiv, cea care urmărește latura 

nordică a clădirii. În cadrul primei jardiniere sunt inserate exemplare specii de arbuști 

și de plante erbacee perene cu un pronunțat caracter decorativ și care contribuie și 

din punct de vedere olfactiv la generarea atmosferei acestui spațiu. Sunt utilizat în 

acest sens exemplare de Cotoneaster horizontalis (cotoneaster), Cornus alba 

’Sibirica’ (sânger), Lavandula angustifolia (lavandă), Euonymus japonicus 

(evonimus), Photinia x fraseri (photinia), Salvia officinalis (salvie) și Santolina 

chamaecyparissus (lavandă franceză). Plantele sunt poziționate astfel încât să 

genereze o ”incintă” verde care să încadreze zona centrală, respectiv spațiul care se 

constituie în punct de observație pentru clădirea bisericii. Acest spațiu este mărginit 

de o secțiune înălțată a jardinierei, care se constituie în spătar pentru zona de 

ședere și care este plantată cu Calluna vulgaris (iarbă neagră) și Thymus praecox 

'Purple Beauty' (cimbru). De o parte și de alta a acestui spațiu sunt create benzi din 

diverse specii poziționate pe direcția nord-est / sud-vest. Plantele cu înălțimile cele 

mai mari, respectiv Euonymus japonicus (evonimus) și Cornus alba ’Sibirica’ 

(sânger), sunt așezate spre centrul masivelor dinspre nord-vest și sud-est. Înălțimea 

următoarelor benzi de arbuști și plante erbacee perene coboară spre punctul de 

observație și spre extremitățile de est și de vest ale clădirii. Pe lângă încadrarea 

zonei centrale, această poziționare a plantelor are și rolul de a genera un filtru vizual 

către zonele din est și vest și de a permite observarea clădirii bisericii spre sud-vest 

și a peisajului aferent malului râului Sabar către nord-est. 

Jardiniera de pe latura nordică a acestei clădiri înglobează exemplare de Carex sp. 

(iarbă decorativă), Clamagrostis brachytricha (iarbă diamant), Lavandula angustifolia 
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(lavandă), Pennisetum alopecuroides (iarbă de Pampas), Salvia officinalis (salvie), 

Vinca minor (saschiu) și Yucca filamentosa (yuca). Rolul acestei plantații este acela 

de a diminua prezența elementelor construite și de a oferi un punct de interes vizual 

și olfactiv.  

 Pentru clădirea arhondaric 

Plantațiile aferente terasei acestei construcții sunt înglobate în patru jardiniere. În 

jardiniera dinspre nord-vest sunt inserate exemplare de Cytisus scoparius (mătură 

verde), Pennisetum alopecuroides (iarbă de Pampas) și Photinia x fraseri (photinia). 

Adiacent acesteia este poziționată o altă jardinieră care conține exemplare de Carex 

sp. (iarbă decorativă), Cotinus coggyria (scumpie) și Prunus laurocerasus (laur 

englezesc). În cadrul acestor jardiniere înălțimea plantelor descrește dinspre centru 

spre margini, creând astfel o ”cameră verde” și generând un filtru vizual pentru 

zonele adiacente. De asemenea, paleta vegetală urmărește să ofere în acest caz un 

joc de culori și de texturi. 

Spre latura de sud a clădirii este poziționată jardinieră cu Phyllostachys aurea 

(bambus). Alături de plantația realizată din aceeași specie la cota incintei bisericii, 

aceasta are rolul de a oferi protecție și, respectiv, de a obtura relația vizuală dintre 

terasa clădirii arhondaric și anexa de lângă chilii. 

Latura dinspre est a terasei este însoțită de o jardinieră care înglobează exemplare 

de Artemisia schimiditiana ’Nana’ (peliniță), Eragrostis spectabilis (iarbă purpurie), 

Imperata cylindrica ’Red Baron’ (iarbă roșie), Hyssop officinalis (isop), Gypsophilla 

sp. (floarea miresei) și Vinca minor (saschiu). Plantația are un rol preponderent 

decorativ și contribuie la diminuarea prezenței elementelor construite. 

În cadrul jardinierelor, peste sol, este adăugat un strat de mulcire format din scoarță de rășinos cu 

o grosime de 5-10 centimetri sau din pietriș decorativ. Stratul de mulcire are rolul de a contribui la 

generarea imaginii de ansamblu, de a reduce efortul de gestionare și de a păstra umiditatea un 

timp cât mai îndelungat în cadrul solului. De asemenea, stratul de mulcire realizat din scoarță de 

rășinos are și scopul de a oferi un aport nutritiv plantelor prin procesul de descompunere. 

 

Poziționarea compoziției vegetale este detaliată în cadrul pieselor desenate. 
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Plantațiile vor fi udate prin intermediul unui sistem de irigare prin picurare. În acest sens, 

excepție face doar plantația cu rol de protecție și de producție din partea sudică a ansamblului 

în cazul căreia se vor aplica norme de udare specifice. 

 

Se vor amenaja 10 locuri de parcare în vecinătatea arhondaricului, dintre care unul pentru 

persoane cu dizabilități. 

 

Obiectul 6 – demolare/desfaceri clădiri existente 

 

Reactivarea schitului a dus la creșterea numărului de vizitatori și a creat oportunitatea de a 

organiza activități culturale, ateliere meșteșugărești pentru copii, recitaluri, conferințe, agape, in 

incinta Schitului. Astfel, în interiorul incintei au aparut constructii provizorii care afectează 

imaginea monumentului și sunt necorespunzătoare desfășurării acestor activități.  

Propunem spre demolare/desfacere urmatoarele clădiri: 

- Pridvorul din lemn, care a fost adăugat bisericii recent, ca urmare a interdictiei de 

desfasurare a slujbelor religioase in interiorul bisericii pe timpul Pandemiei de Covid-

19. Ea este o structura provizorie, care se va desface.  

- Pergola construcției de pe latura sudică a bisericii. Este o structură provizorie, fara 

fundație. Ea se va desface.  

- Chioscul de lemn aflat pe latura sudica a turnului de intrare: este o constructie 

provizorie, din lemn, usoară, demontabilă, fără fundatii, amplasată direct pe trotuar. Ea 

se va desface. 

- Cortul poziționat la latura nordică a incintei: are o structură usoară, demontabilă. El 

va fi dezasamblat in urma executarii proiectului.  

-Corp seră, care susține cortul se va demola.  

Înainte de începerea lucrărilor de demolare a Corpului seră este necesară realizarea unui ecran 

de piloți de beton armat și a unui proiect de monitorizarea a construcțiilor învecinate pe perioada 

demolării, in special a zidului de incinta aflat in imediata vecinatate. 

-Grupul sanitar se va desface.  

-Anexa lemn se va desface.  
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Obiectul 7 – realizare perete mulat 

 

Înainte de începerea lucrărilor pentru construcțiile noi este necesară realizarea unui 

ecran de piloți de beton armat și a unui proiect de monitorizarea a construcțiilor învecinate pe 

perioada execuției, in special a zidului de incinta aflat in imediata vecinatate. 

Se va realizarea un program de urmărire în timp a construcției, în special realizarea de 

măsurători pentru urmărirea în timp a tasărilor construcției și de urmărire a eventualelor pierderi 

de apă din canalizările adiacente construcției. 

 

Obiectul 8 – realizare branșament electric 

Alimentarea cu energie electrica a imobilelor nou propuse din cadrul Schitului Strambu, se va 

realiza prin intermediul a cate un bransament de la Tabloul Electric General de Distributie la 

fiecare cladire in parte. Acesta este alimentat din postul de transformare recomandat ce va fi 

proiectat si realizat conform avizului de racordare al furnizorului local, pe baza datelor rezultate 

din acest proiect.  

   Bransamentul  curenti slabi pentru fiecare cladire se va executa de catre firme 

autorizate/agrementate conform legii si contractate de catre investitor/beneficiar 

 

Obiectul 9 – amenajări și retele exterioare (fosă, puț, iluminat exterior, alei 

auto/pietonale). 

 

Instalații electrice 

 Din însumarea consumatorilor prevăzuți  și calcularea distribuției energiei electrice către toti 

receptorii au rezultat următoarele puteri electrice : 

Datele electroenergetice de consum TEGD sunt: 

—putere electrica instalata, Pi:  230.20 kW; 

—putere electrica absorbita, Pa:    184.160 kW  

—curentul nominal, In:    289 A; 

—tensiunea de utilizare, Un:   3x400/230 Vca; 50 Hz; 

—factor de putere mediu neutral  cosφ :                                                              0.9; 
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Alimentarea de la tabloul electric general de distributie catre celelalte cladiri/zone este 

realizata astfel : 

1. Din Postul de transformare de 400kVA se alimenteaza TEGD (tabloul electric general de 

distributie), prin intermediul unui cablu tip CYABY 3X240+120mmp, care se va monta in 

camera tehnica P13 de la parterul trapezei. 

2. Din TEGD se cableaza catre AAR general un cablu tip 3x50+25mmp + 3x50+25mmp de 

pe barele grupului electrogen pentru dubla alimentare.De la AAR se cableaza  catre 

TES(tablou electric de siguranta) cu cablu tip CYYF 3x50+25 mmp. 

3. Din barele TES(tablou electric de siguranta), se cableaza catre fiecare pompa de 

caldura(PC1,2,3) cu cablu tip CYABY 5x6mmp, pozitionate in fiecare camera tehnica ce 

deserveste partea termica.  

4. Din TES, se cableaza TE EXT(tablou electric de exterior), prin intermediul unui cablu tip 

CYABY 5X10mmp, care se va monta in zona de exterior. 

5. Din TES(tablou electric de siguranta), se alimenteaza atat TECS-M(tablou electric curenti 

slabi muzeu), care se va monta in camera tehnica P16 de la parter cat si TECS-

SM(tablou electric curenti slabi sala multifunctionala/trapeza), prin intermediul unui cablu 

pentru fiecare tablou electric, tip CYABY 5X4mmp, care se va monta in camera tehnica 

P13 de la parter. 

6. Din TE EXT(tablou electric de exterior), se alimenteaza TESPP(tablou electric statie 

pompare put), prin intermediul unui cablu tip CYABY 5x4mmp, care se va monta in 

incinta putului forat. 

7. Din TEGD(tabloul electric general de distributie) se alimenteaza TESM(tablou electric sala 

multifunctionala/trapeza), prin intermeidul unui cablu tip CYABY 3X70+35mmp, care se 

va monta in camera tehnica P13 de la parter. 

8. Din TEGD(tabloul electric general de distributie) se alimenteaza TEM(tablou electric 

muzeu), prin intermediul unui cablu tip 5x25mmp, care se va monta in camera tehnica 

P16 de la parter. 

9. Din TEGD(tabloul electric general de distributie) se alimenteaza TEA(tablou electric 

Arhondaric), prin intermediul unui cablu tip 5x10mmp, care se va monta in camera 

tehnica P13 de la parter. 
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10. Din TEGD(tabloul electric general de distributie) se alimenteaza TE-SIA(tablou electric 

statie incarcare auto), prin intermediul unui cablu tip CYABY 5X25mmp, care se va 

monta la exterior in zona parcarii auto. 

 

Instalatia de protectie 

  Protecția utilizatorilor împotriva tensiunilor de atingere periculoase și a instalației electrice 

la scurtcircuit și suprasarcina se va realiza prin legare la nul de protecție (schema TN-S), 

respectiv prin legarea la priza de pământ proiectată și prin utilizarea disjunctoarelor cu protecție 

diferențială. 

În acest scop se va prevede o rețea de conductori de nul de protecție formată din conductoare 

de cupru de la bara de nul a Tabloului Electric General de Distributie catre Tablourile Electrice  

Generale ale cladirilor, dar si catre Tablourile Electrice de exterior, ce deservesc 

alimentarea(iluminatului de exterior, diverselor prize, etc), precum și la orice parte metalică a 

instalației electrice care în mod obișnuit nu este sub tensiune, dar printr-un defect de izolație 

poate căpăta un potențial periculos. 

 

Bara de nul a Tabloului Electric General de Distributie va fi legată la priza de pământ proiectată, 

prin intermediul unei piese de separație. 

Se va realiza un “sistem de impamantare” prin înglobarea în paralel cu fundația clădirii, pe 

contur, a unei platbande de otel cu sectiunea OLZN 40x4 mm² legata la electrozi din Ol-Zn de 2 

½” cu dimensiunea de l=2m. De la aceasta se vor conecta toate piesele de separatie inclusiv 

traseul connductorului de protectie PE, de la TEGD. 

Valoarea rezistenței prizei de pământ va fi rd 4ohm. În cazul în care rezistența de dispersie nu 

va fi sub 4 ohm, se va completa cu electrozi din Ol-Zn de 2 ½” și 2 metri lungime, legați între ei 

cu OLZN de 40x4 mm² . 

La priza de pământ se vor lega toate părțile metalice ale construcției, conductele de apă, 

încălzire, alimentare cu combustibil, canalizare (dacă acestea sunt metalice). 

Tablourile electrice de exterior vor avea anvelope metalice , cu grad de protectie minim 

IP 65 pentru cele de exterior, expuse la intemperii (conform legislatiei, acesta este gradul 

necesar de protectie pentru tablourile electrice de distributie montate in interiorul camerelor 
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tehnice) sau IP3x (pentru restul spatiilor tehnice), cu usa plina si cheie conform cerinţelor din 

caietul de sarcini, echipate conform schemelor monofilare si vedere. 

      Receptorii electrici din instalaţia electrica a consumatorului nu vor produce influenţe negative 

perturbatoare, superioare celor acceptate de PE 143/94, asupra instalaţiilor furnizorului (5% 

factor de distorsiune). 

 Nu face parte din prezentul proiect partea de alimentare cu energie electrica pe medie 

tensiune. Aceasta va fi realizata de catre o firma specializata si autorizata in domeniu. 

 

Tensiunea in rețelele electrice JT 

(Muzeu, Sala multifunctionala/trapeza si Arhondaric) 

Tensiunea nominala de lucru: 230/400V ±10%. 

Frecventa nominala: 50Hz ±1%.( pentru 99,5% an) 

 

Contorizarea energiei electrice 

(Muzeu, Sala multifunctionala/trapeza si Arhondaric) 

Energia electrica consumata va fi contorizata conform avizului de racordare. 

 

ALIMENTAREA CONSUMATORILOR DE ENERGIE ELECTRICA  

(Muzeu, Sala multifunctionala/trapeza si Arhondaric) 

Receptoarele de energie electrica vor consta din : iluminat exterior, alimentare tablouri 

electrice de exterior, echipamente tehnologice. 

         Receptorii electrici din instalaţia electrica a consumatorului nu produc influenţe negative 

perturbatoare asupra instalaţiilor furnizorului deoarece se asigura compensarea factorului de 

putere mediu neutral Cosφ=0,92 prin intermediul bateriei de condensatoare. 

 

 

 INSTALATII ELECTRICE PENTRU ILUMINAT EXTERIOR 

(Muzeu, Sala multifunctionala/trapeza si Arhondaric) 

Iluminatul exterior va fi de tip arhitectural si decorativ. In acest sens s-au prevazut corpuri de 

iluminat tip led pentru iluminatul arhitectural. 
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 INSTALATII ELECTRICE PENTRU FORTA SI AUTOMATIZARE  

(Muzeu, Sala multifunctionala/trapeza si Arhondaric) 

 Prizele si racordurile electrice se vor realiza in conformitate cu cerintele caietului de 

sarcini. 

           Toate prizele vor fi  prevazute cu contact de protectie si sunt protejate cu disjunctoare 

diferentiale de 30 mA astfel incat orice defect sa realizeze scoaterea de sub tensiune a lor . 

In zonele tehnice cat si in zonele exterioare se vor prevede prize cu grad de protectie 

ridicat tip IP65, cu capac de protectie.  

Instalatiile de forta se va prevede pentru urmatorii consumatori: 

a) instalatii tehnico-sanitare si de climatizare:  

 - pompe de caldura; 

 - statie pompare bazin vidanjabil ; 

          - pompe put; 

      Toate echipamentele de forta vor fi achizitionate cu panou propriu de automatizare si 

control, astfel incat in sarcina proiectantului de instalatii electrice este doar alimentarea 

pe partea de forta a ehipamentelor. Legaturile intre unitatile interioare si cele exterioare 

ale diverselor echipamente se vor realiza de catre furnizorul de echipamente. 

 

           Pentru buna functionare a instalatiilor electrice in timp si evitarea aparitiei unor 

eventuale defecte ce pot avea drept urmare pierderi materiale sau umane, se va impune 

realizarea conexiunilor echipamentelor de forta enumerate mai sus in mod direct (fara priza) 

la doza cea mai apropiata sau direct in borna de conexiune a echipamentului.  

          Se recomanda realizarea legaturilor in doza cu ajutorul conectorilor, rasucirea si/sau 

cositorirea prezinta riscul ca tehnologiile de conectare sa nu indeplineasca cerintele referitoare la 

rezistenta mecanica cat si conductibilitate electrica in timp. Proiectantul isi declina orice fel de 

responsabilitate in cazul unor defecte urmare a unor improvizatii ce modifica solutia propusa in 

prezentul proiect.   

 

Alimentarea cu apa pentru cele trei clădiri noi propuse: 

In vederea asigurarii necesarului de apa potabila pentru cladirile nou propuse (Muzeu, 

Arhondaric si Trapeza), se propune realizarea unui nou foraj de adancime (Hmax=180 m), in 
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conformitate cu studiul hidrogeologic preliminar. Debitul de apa preconizat a fi extras din foraj 

este de 4 l/s. Acesta va fi echipat cu pompa submersibila si cu o coloana PVC pentru puturi cu 

diametrul D=200 mm. Pentru exploatarea facila a forajului se va realiza subteran o cabina putin 

din beton armat cu dimensiunile L=2.4m;l=2m;h=2.7m. Aceasta se va dota cu un chepeng de 

acces, instalatii hidraulice, contorizare, instalatii electrice si de automatizare. In vederea 

asigurarii perimetrului de protectie sanitara, zona forajului se va imprejmui pe o raza de 10 m in 

jurul acestuia. 

De la putul forat alimentarea cu apa a cladirilor se va realiza prin intermediul unei 

conducte din PEHD, montata sub adancimea de inghet. 

Contorizarea consumului se va face individual, prin intermediul apometrelor montate in 

camera statiei de pompare a fiecarei cladiri, dar si centralizat prin montarea unui contor de apa 

rece in cabina putului forat (conform cerinte Apele Romane). 

 Pentru asigurarea debitului si presiunii necesare in cladirile nou propuse se prevede 

cate o statie de pompare (Q=1 l/s, Hp= 35 mCA) cu rezervor tampon (V=1000 l), montate astfel: 

- Pentru Cladire Muzeu: se vor monta in camera P06 – Camera tehnica termice, sanitare; 

- Pentru Cladire Multifunctionala/Trapeza se vor monta in camera P27 - Camera tehnica 

termice, sanitare; 

- Pentru Cladire Arhondaric se vor monta in camera P14 - Camera tehnica termice, 

sanitare; 

 

Instalatii  de canalizare ape uzate menajere si pluviale. 

       Colectarea apelor uzate menajera de la obiectele sanitare se realizeaza prin intermediul 

coloanelor verticale, iar racordare se realizeaza in surgere libera catre caminele din exterior. Din 

cadrul cladirii se vor evacua în bazinul vidanjabil bicameral cu capacitatea de 70 mc, propus in 

cadrul incintei. 

 

Alei pietonale/auto 

Pentru punerea in valoare a traseelor de promenada si pietonale, ce vor fi posibile prin 

amenajarile peisagistice nou proiectate, se propune amenajarea de  alei pietonale pe noi 

trasee, care sa acopere relativ uniform suprafata din jurul clădirilor noi proiectate. 

Latimea aleilor pietonale noi este variabila, conform planulului de situație.  
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Incadrarea aleilor se va face cu bordura din beton prefabricat. 

Pentru scurgerea apelor pluviale spre zonele vegetale si pentru impiedicarea stagnarii 

apei, aleile vor avea pante de 1,5%, dinspre ax spre margini. 

Aleile si configuratia generala a amenajării noi propuse doreste respectarea cat mai in 

detaliu posibil a principiilor egalitatii de sanse si nediscriminarii. Astfel, aleile ce pornesc din 

zona joasa spre zona denivelata sunt prevazute cu rampe line, care conform normativelor in 

domeniu nu depasesc 10% - fiind intr-adevar utile persoanelor cu dizabilitati locomotorii 

Pentru delimitarea aleilor carosabile si a parcarilor se vor realiza borduri din beton 

prefabricat 20x25 cm, conform planului de situatie. Pe aleile carosabile existente se vor realiza 

marcaje longitudinale si transversale conform planului de situatie. 
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5.1.2. VARIANTA B 
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5.1.2.a   DESCRIEREA SITUATIEI PROPUSE 

Varianta B presupune aceleași lucrări ca varianta A, dar suprafața desfășurată a 

construcțiilor propuse este mai mare, volumetria fiind una mai prezentă în imaginea 

ansamblului. În acest caz, toate cele trei clădiri propuse au regimul de înalțime P+1.  

 

 

 Obiectele propuse sunt similare cu soluția A: 

Obiectul 1 - conservarea ruinelor clădirii monahale; 

Obiectul 2 - construirea unui corp nou de clădire cu diverse funcțiuni: sală multifuncțională, 

sală de mese, bucătărie cu spații de depozitare: SALĂ MULTIFUNCȚIONLĂ/TRAPEZĂ. 

Obiectul 3 - construirea unui corp nou de clădire cu spații de cazare: ARHONDARIC 

Obiectul 4 - construirea unui muzeu cu obiecte istorice și obiecte de cult, cu spații 

multifuncționale pentru: laborator restaurare carte veche, activități culturale, ateliere de 

creații mesteșugărești, inclusiv dotări: MUZEU 

Obiectul 5 - amenajarea peisagistică a curții. 

Obiectul 6 – demolare/desfaceri clădiri existente 

Obiectul 7 – realizare perete mulat 

Obiectul 8 – realizare branșament electric 

Obiectul 9 – amenajări și retele exterioare (fosă, puț, iluminat exterior, alei auto/pietonale). 
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5.1.2.b ANALIZA VULNERABILITATILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, 

ANTROPICI SI NATURALI, INCLUSIV SCHIMBARI CLIMATICE CE POT AFECTA 

INVESTITIA; 

Nu este cazul. 

5.1.2.c   INFORMATII PRIVIND POSIBILE INTERFERENTE CU MONUMENTE 

ISTORICE/DE ARHITECTURA SAU SITURI ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU IN 

ZONA IMENDIAT INVECINATA; EXISTENTA CONDITIONARILOR SPECIFICE IN CAZUL 

EXISTENTEI UNOR ZONE PROTEJATE ; 

Conform listei monumentelor istorice 2015 Giurgiu, Schitul Strâmbu-Găiseni (Fostul Schit 

Strâmbul), sat Găiseni, comuna Găiseni, Str. Bisericii nr. 1, este menționat la poziția 391, cod 

GR – II – a – A – 14992, datare sec. XVI-XVII. Biserica Sf. Nicolae este menționată pe poziția 

392, cod GR – II – a – A – 14992.01, datare 1515, trasf. Sec. XVII si XVIII. Ruinele clădirilor 

monahale sunt și ele menționate, pe poziția 393, cod GR – II – a – A – 14992.02, datare sec 

XVI-XVII. 

 

 

5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor 

inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare 

Pentru cele trei corpuri noi propuse, utilitățile vor fi separate de cele ale clădirilor 

existente. Ele au fost detaliate in capitolele de mai sus.    

5.3. Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul 

orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale 

Durata de realizare este de 24 luni, din care 6 luni proiectare.  
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5.4. Costurile estimative ale investiției: 

Conform Devizului General anexat documentatiei. 

Detalierea costurilor este prezentata in Analiza Cost-beneficiu anexata. 

 

5.5. Sustenabilitatea realizării investiției: 

a)  Impactul social și cultural 

Avand in vedere clasificarea ca monument istoric in Lista Monumentelor Istorice a Schitului 

Strâmbu-Găiseni (Fostul Schit Strâmbul), sat Găiseni, comuna Găiseni, Str. Bisericii nr. 1, 

menționat la poziția 391, cod GR – II – a – A – 14992, datare sec. XVI-XVII, Bisericii Sf. Nicolae 

menționată pe poziția 392, cod GR – II – a – A – 14992.01, datare 1515, trasf. Sec. XVII si XVIII 

și Ruinelor clădirilor monahale pe poziția 393, cod GR – II – a – A – 14992.02, datare sec XVI-

XVII, se aduce un impact social si cultural atat pentru comuna cat si in afara acesteia, impactul 

fiind resimțit chiar și în capitală. Acest fapt este de o importanta majora prin beneficii socio-

culturale precum: 

‐ Valorificarea si mentinerea identitatii culturale a elementelor de monument in cadrul 

comunei, cu impact la nivel regional mai larg; 

‐ Dezvoltarea social-durabila: contributie la atingerea obiectivelor generale ale Uniunii 

Europene;  

‐ Promovarea valorilor culturale ale regiunii cât și a meșteșugurilor tradiționale; 
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‐ Imbunatatirea calitatii vietii tuturor ocupantilor prin cresterea eficientei energetice a 

imobilului; 

‐ Siguranta trecatorilor si a personalului. 

 

b) Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de 

realizare, în faza de operare: 

Dat fiind complexitatea lucrarilor de interventii, executia se va realiza cu personal calificat 

in restaurare pe imobile aflate in zone construite protejate. Santierul va avea obligatoriu inginer 

constructor atestat de Ministerul Culturii si Cultelor, ca sef de santier. 

Se estimeaza ca in cele 18 de luni pe durata executiei proiectului, numarul total de locuri 

de munca temporare va fi de aproximativ 40 de persoane. 

 

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a 

siturilor protejate, după caz 

Nu este cazul. 

5.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție: 

a)  Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și 

prezentarea scenariului de referință; 

b)  Analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea 

investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung; 

c)  Analiza financiară; sustenabilitatea financiară; 

d)  Analiza economică; analiza cost-eficacitate; 

e)  Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor. 

 

Conform analizei Cost-beneficiu anexate.  
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6. SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă) 

6.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, 

economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor 

Cele doua scenarii sunt similare. Diferențele fiind următoarele: 

1. SALA MULTIFUNCȚIONALĂ/TRAPEZĂ 

Varianta A este doar parter + terasă circulabilă. În cazul variantei B, sala multifuncțională 

se află la etaj (cota Bisericii) în timp ce trapeza este de dimensiuni mai mari și se află la 

parter. 

2. ARHONDARIC 

Clădirea arhondaricului (P+terasă circulabilă) are 5 camere în varianta A, în timp ce 

varianta B are un nivel în plus și 8 camere în total. 

Diferența dintre cele doua scenarii din punct de vedere tehnic, al sustenabilității și riscurilor este 

foarte mica. 

6.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e) 

S-a ales Varianta A, în care Sala multifuncțională/Trapeza și Arhondaricul au regimul 

de înălțime Parter. Această soluție a fost aleasă din mai multe considerente: 

‐ Volumul mai mare și înălțimea suplimentară a variantei B face ca propunerea să 

afecteze imaginea monumentului, fiind o intervenție ce ar schimba atmosfera din 

incintă. 

‐ Prin terasele circulabile se extinde zona verde a curții Schitului dincolo de zidul de 

incintă și devine un parc amenajat pentru ansamblu. 

‐ În cazul variantei A, muzeul rămâne singura construcție percepută de la nivelul curții 

Schitului, un fundal pentru ruinele clădirilor monahale. Astfel, zidul monument nu este 

subordonat altor construcții adiacente. 
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‐ Deși Varianta A are o suprafață utilă totală mai mică, cerințele proiectului sunt 

îndeplinite fără nevoia unui etaj suplimentar. 

‐ Din punct de vedere financiar, Varianta A este mai economica.  

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției: 

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; 

Conform Devizului General anexat documentatiei. 

b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care 

să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu 

standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare; 

Conform analizei Cost-beneficiu anexate.  

 

c)  Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de 

specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții; 

Conform analizei Cost-beneficiu anexate.  

d)  Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni. 

18  luni. 

 

6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice 

funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale 

aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice 

Toate zonele vor fi proiectate în conformitate cu legislatia si normele in vigoare. 
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Clădirea propusă se va racorda la toate utilitatile edilitare din zona in functie de solutiile tehnice 

alese de proiectantii de specialitate.  

Gospodarirea deșeurilor atat pe timpul execuției cat și in cel de funcționare se va realiza 

respectand prevederile legislatiei in vigoare. 

Analiza cerințelor de proiectare ale obiectivului de investiție se bazează pe următoarele 

documente: 

-  Legea nr.10/1995, modificata prin Legea nr.123/2007, privind calitatea in construcții; 

-  Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 

-  Legea nr.319/2006 privind securitatea si sănătatea in munca; 

-  Ordinul MF si MTCT nr.34/2006 privind achizițiile publice; 

-  HGR nr.766/21.11.1997 pentru aprobarea unor reglementari privind calitatea in construcții; 

-  Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in construcții, aprobat prin HGR 

nr.272/1994; 

-  Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora, aprobat 

prin HGR nr. 273/1994 

-  Normativ pentru proiectarea, execuția si exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, 

indicativ I7/2011; 

-  Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, partea a III-a – Instalatii de 

detectare, semnalizare, avertizare – indicative P118/3/2015 ( cu modificari aduse în noiembrie 2018). 

-  Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor de electrice interioare de curenții slabi 

aferente clădirilor civile si de producție, indicativ I 18/1-01; 

-  Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor de semnalizare a incendiilor si a 

sistemelor de alarmare contra efracției din clădiri, indicativ I 18/2-02; 
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-  Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri, indicativ 

NP-061-02; 

-  Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranța in 

exploatare, inclusiv NP-068-02; 

-  Regulament de furnizare si utilizare a energiei electrice, indicativ PE 001/94; 

-  Norme de prevenire si stingere a incendiilor pentru ramura energiei electrice, indicativ PE 

009/93; 

-  Normativ pentru proiectarea si execuția rețelelor de cabluri electrice, indicativ NTE 

007/08/00; 

-  Normativ de încercări si masuratori la echipamente si instalații electrice, indicativ NTI-TEL-R-

002-2007-00; 

-  Normativ privind limitare regimului nesimetric si deformant in rețelele electrice, indicativ PE 

143/94; 

-  Îndreptar de proiectare si execuție a instalațiilor de legare la pamant, indicativ 1RE-Ip30-88; 

-  Normativ pentru verificarea calitatii si recepția lucrărilor de instalații aferente construcțiilor, 

indicativ C 56-02; 

-  Norme generale de protecția muncii-2002; 

-  Norme generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordin MAI nr 163/28.02.2007 

-  Hotărârea Guvernului României nr 971 din 26.07.2006 privind cerințe minime pentru 

semnalizarea de securitate si de sănătate la locul de munca. 

-  Normativ de siguranța la foc a construcțiilor, indicativ P 118-2015; 

-  Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții si 

instalații aferente acestora, indicativ C300-1994; 
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-  Normativ pentru protecția antiseismica a construcțiilor de locuințe, social-culturale, 

agrozootehnice si industriale, indicativ P100-1995; 

-  Ghidul criteriilor de performanta pentru instalații electrice din clădiri, indicativ GT-059-03; 

-  SR EN 61140-2002  – protecția împotriva șocurilor electrice. 

-  Instalații electrice fixe. Prescripții de proiectare si execuție; 

-  SR CEI 364-1...7 – instalații electrice ale clădirilor; 

-  SR CEI 60439-1- ansambluri prefabricate de aparataj de joasa tensiune. 

- STAS 1478-90 – Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale ; 

- STAS 1795-87 – Canalizari interioare ; 

- STAS 1846/1-2006 – Canalizări exterioare. Prescripţii de proiectare. Partea 1: Determinarea 

debitelor de ape uzate de canalizare; 

- STAS 1846/2-2007 – Canalizări exterioare. Prescripţii de proiectare. Partea 2: Determinarea 

debitelor de ape meteorice; 

- I 9-2015 – Normativ pentru proiectarea si executia instalatiilor sanitare ; 

- P118/2-2013 – Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a, Instalatii de 

stingere incendiu, completata si modificata cu Ordinul nr. 6026/2018. 

- Legea nr. 10/ 1995 privind calitatea in constructii, republicata in 2016; 

- Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat prin HG. nr. 272/ 1994; 

- Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat prin H.G. 

nr. 273 / 1994, modificat si completat prin HG nr. 343/2017; 

- Normele generale de protectia muncii NPM-2000 

- P118 - 1999  Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor  
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- Legea 137/1995 - Legea protectiei mediului; 

- Legea 319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca; 

- Legea 307 – 2006 privind apararea impotriva incendiilor; 

- SR 1907/1-2014 si SR 1907/2-2014 privind calculul necesarului de caldura pentru instalatiile de 

incalzire;  

- SR 6648-2014  Instalatii de Ventilare si Climatizare - Calculul aporturilor de caldura din exterior;  

- I13 - 2015 Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor de incalzire centrala; 

- I5 – 2010 Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor de ventilare si 

climatizare; 

- Legea nr.101/ 2020 – Pentru modificarea si completarea Legii nr. 372/ 2005 privind performanta 

energetica a cladirilor 

- Legea 10/1995 privind calitatea lucrărilor de construcţii; 

-  Hotărârea Guvernului 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții; 

-  Hotărârea Guvernului 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare 

tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor şi construcțiilor; 

-  Ordinul 777/2003 al MLPTL pentru aprobarea reglementării tehnice "Îndrumător pentru atestarea 

tehnico profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii"; 

-  Ordinul 873/2001 al MLPTL privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a 

Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de servicii; 

-  Legea 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor şi unele măsuri pentru realizarea 

locuințelor, cu toate modificările și completările ulterioare; 

-  Ordonanța Guvernului 20/1994 privind punerea în siguranţă a fondului construit, cu toate 

modificările și completările ulterioare; 
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-  Legea 346/2002 privind asigurarea pentru accidentele de muncă şi boli profesionale, cu toate 

modificările și completările ulterioare; 

-  C 16-84 Normativ pentru realizare pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor 

aferente; 

-  C 56-85: Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente; 

-  C 56-2002: Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente 

construcțiilor; 

-  P 130-1999: Normativ privind urmărirea comportării în timp a construcțiilor; 

-  STAS 10009-1988 Limite admisibile ale zgomotului în localităţi; 

-  STAS 6054-77 Teren de fundare, Adâncimi maxime de îngheţ; 

- SR EN 1990:2004 Eurocod: Bazele proiectării structurilor; 

- SR EN 1990:2004/A1:2006 Eurocod: Bazele proiectării structurilor; 

-  SR EN 1990:2004/NA:2006 Eurocod: Bazele proiectării structurilor. Anexă naţională; 

-  SR EN 1990:2004/A1:2006/AC:2010 Eurocod. Bazele proiectării structurilor; 

- CR 0-2012 Cod de proiectare. Bazele proiectării construcțiilor; 

-  CR 1-1-3-2012 Cod de proiectare.Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor; 

- CR 1-1-4-2012 Cod de proiectare.Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor; 

-  P 100-1/2013 Cod de proiectare seismică – Partea I–Prevederi de proiectare pentru clădiri; 

-  P100-3/2019 Cod de proiectare seismică – Partea a III-a – Prevederi pentru evaluarea seismică a 

clădirilor existente; 

-  SR EN 1991-1-1:2004 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Acţiuni generale. Greutăţi 

specifice, greutăţi proprii, încărcări utile pentru clădiri; 
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-  SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Acţiuni 

generale. Greutăţi specifice, greutăţi proprii, încărcări din exploatare pentru construcţii. Anexă naţională; 

-  SR EN 1991-1-1:2004/AC:2009 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Acţiuni 

generale. Greutăţi specifice, greutăţi proprii, încărcări din exploatare pentru construcţii; 

- SR EN 1991-1-3:2005 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-3: Acţiuni generale. Încărcări 

date de zăpadă; 

- SR EN 1991-1-3:2005/NA:2006 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-3: Acţiuni generale. 

Încărcări date de zăpadă. Anexă naţională; 

-  SR EN 1991-1-3:2005/AC:2009 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-3: Acţiuni 

generale. Încărcări date de zăpadă; 

-  SR EN 1991-1-4:2006 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-4: Acţiuni generale - Acţiuni 

ale vântului; 

-  SR EN 1991-1-4:2006/NB:2007 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-4: Acţiuni generale 

- Acţiuni ale vântului. Anexa naţională; 

-  SR EN 1991-1-4:2006/AC:2010 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-4: Acţiuni generale 

- Acţiuni ale vântului; 

-  SR EN 1991-1-4:2006/A1:2010 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-4: Acţiuni generale 

- Acţiuni ale vântului; 

-  SR EN 1991-1-6:2005 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-6: Acţiuni generale. Acţiuni 

pe durata execuţiei; 

-  SR EN 1991-1-6:2005/NB:2008 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-6:. Acţiuni pe 

durata execuţiei. Anexa Naţională; 

- SR EN 1991-1-6:2005/AC:2013 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-6: Acţiuni generale. 

Acţiuni pe durata execuţiei; 

-  SR EN 1998-1:2004 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 1: 

Reguli generale, acţiuni seismice şi reguli pentru clădiri; 
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-  SR EN 1998-1:2004/NA:2008 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. 

Partea 1: Reguli generale, acţiuni seismice şi reguli pentru clădiri. Anexa naţională; 

-  SR EN 1998-1:2004/AC:2010 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. 

Partea 1: Reguli generale, acţiuni seismice şi reguli pentru clădiri; 

-  SR EN 1998-1:2004/A1:2014 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. 

Partea 1: Reguli generale, acţiuni seismice şi reguli pentru clădiri 

-  CR 2-1-1.1/2013 Cod de proiectare a construcțiilor cu pereți structurali de beton armat; 

-  NE 012-1:2007 Cod de practică pentru executarea lucrărilor de beton, beton armat și beton 

precomprimat; 

-  NE 012-2:2010 Normativ pentru producerea și executarea lucrărilor din beton, beton armat şi 

beton precomprimat — Partea 2: Executarea lucrărilor din beton; 

-  NP 007-1997 Cod de proiectare pentru structuri în cadre din beton armat; 

-  NP 093-2003 Normativ de proiectare a elementelor compuse din betoane de vârste diferite şi a 

conectorilor pentru lucrări de cămăşuieli şi suprabetonări; 

-  SR EN 1992-1-1:2004 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale şi 

reguli pentru clădiri; 

-  SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli 

generale şi reguli pentru clădiri. Anexă naţională; 

-  SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008/A91:2009 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-

1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri. Anexa naţională; 

-  SR EN 1992-1-1:2004/AC:2012 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli 

generale şi reguli pentru clădiri; 

-  SR EN 1992-1-1:2004/A1:2015 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli 

generale şi reguli pentru clădiri; 

-  STAS 6054-77 Teren de fundare, Adâncimi maxime de îngheț; 
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-  GP 014-1997 Ghid de proiectare. Calculul terenului de fundare la acțiuni seismice în cazul fundării 

directe; 

-  GP 129-2014 Ghid privind proiectarea geotehnică; 

-  NP 112-2014 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă; 

-  NP 120-2014 Normativ privind cerințele de proiectare și execuție a excavațiilor adânci în zone 

urbane; 

-  NP 122:2010 Normativ privind determinarea valorilor caracteristice şi de calcul ale parametrilor 

geotehnici; 

-  SR EN 1997-1:2004 Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 1: Reguli generale; 

-  SR EN 1997-1:2004/NB:2007 Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 1: Reguli generale. 

Anexă naţională; 

-  SR EN 1997-1:2004/AC:2009 Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 1: Reguli generale; 

-  SR EN 1997-1:2004/A1:2014 Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 1: Reguli generale; 

-  SR EN 1997-2:2007: Proiectarea geotehnică. Partea 2: Investigarea şi încercarea terenului; 

-  SR EN 1997-2:2007/NB:2009: Proiectarea geotehnică. Partea 2: Investigarea şi încercarea 

terenului. Anexa naţională; 

-  SR EN 1997-2:2007/AC:2010: Proiectarea geotehnică. Partea 2: Investigarea şi încercarea 

terenului; 

-  SR EN 1998-5:2004 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 5: 

Fundaţii, structuri de susţinere şi aspecte geotehnice; 

-  SR EN 1998-5:2004/NA:2007 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. 

Partea 5: Fundaţii, structuri de susţinere şi aspecte geotehnice. Anexa naţională; 

-  NP 042-2000 Normativ privind prescripțiile generale de proiectare. Verificarea prin calcul a 

elementelor de construcție metalice și a îmbinărilor acestora; 
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-  SR EN 1993-1-1:2006 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-1: Reguli generale şi 

reguli pentru clădiri; 

-  SR EN 1993-1-1:2006/NA:2008 Eurocod 3: Proiectarea structurilor din oţel. Partea 1-1: Reguli 

generale şi reguli pentru clădiri. Anexa naţională; 

-  SR EN 1993-1-1:2006/AC:2009 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-1: Reguli 

generale şi reguli pentru clădiri; 

-  SR EN 1993-1-1:2006/A1:2015 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-1: Reguli 

generale şi reguli pentru clădiri; 

-  SR EN 1993-1-5:2007 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-5: Elemente structurale 

din plăci plane solicitate în planul lor; 

-  SR EN 1993-1-5:2007/NA:2008 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-5: Elemente 

structurale din plăci plane solicitate în planul lor; 

-  SR EN 1993-1-8:2006 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-8: Proiectarea 

îmbinărilor; 

-  SR EN 1993-1-8:2006/NB:2008 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-8: Proiectarea 

îmbinărilor. Anexă Naţională; 

-  SR EN 1993-1-8:2006/AC:2010 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-8: Proiectarea 

îmbinărilor; 

-  GP 121-13: Ghid de proiectare, execuție privind protecția împotriva coroziunii; 

-  GP 035-98: Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare (urmărire intervenţii) privind protecţia 

împotriva coroziunii a construcţiilor din oţel (mai puțin capitolul C); 

-  CR 6 -2013 Cod de proiectare pentru structuri din zidărie; 

-  GP 053-2000 Ghid de proiectare și execuție pentru prinderea elastică a pereților de 

compartimentare de structura de rezistență; 
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-  SR EN 1996-1-1+A1:2013 Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidărie. Partea 1-1: Reguli 

generale pentru construcţii de zidărie armată şi nearmată; 

-  SR EN 1996-1-1+A1:2013/NA:2013 Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidărie. Partea 1-1: 

Reguli generale pentru construcţii de zidărie armată şi nearmată. Anexa naţională; 

-  NP 120-14 Normativ privind cerințele de proiectare și execuție a excavațiilor adânci în teren; 

-  C 149-87 Instrucțiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele de 

beton și beton armat; 

-  GP 080-2003 Ghid privind proiectarea și execuția consolidării prin precomprimare a structurilor din 

beton armat și din zidărie; 

-  NP 040-2002 Normativ privind proiectarea, executarea și exploatarea hidroizolațiilor la clădiri; 

-  P 100-1/2013 Cod de proiectare seismică – Partea I–Prevederi de proiectare pentru clădiri, 

indicativ P 100-1/2013; 

-  P 100-3/2019 Cod de proiectare seismică" Partea a III-a Prevederi pentru evaluarea seismică a 

clădirilor existente; 

-  SR EN 1998-3:2005 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 3: 

Evaluarea şi consolidarea construcţiilor; 

-  SR EN 1998-3:2005/NA:2010 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. 

Partea 3: Evaluarea şi consolidarea construcţiilor. Anexa naţională; 

-  SR EN 1998-3:2005/AC:2013 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. 

Partea 3: Evaluarea şi consolidarea construcţiilor; 

-  C254-2017: Îndrumător privind cazuri particulare de expertizare tehnică a clădirilor pentru cerința 

fundamentală ”rezistență mecanică și stabilitate”. 

Prevederile stipulate in actele de mai sus nu sunt limitative, executantul si beneficiarul avand 

obligatia sa adopte imediat masurile corespunzatoare pentru a preveni si inlatura orice fel de 

accidente. 
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6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei 

financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de 

stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe 

nerambursabile, alte surse legal constituite 

Consiliul Judeţean Giurgiu și-a propus punerea în valoare a potenţialului turistic a Schitului 

Strâmbu-Găiseni prin accesarea de fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 

2021-2027. Unitatea Administrativ Teritorială Județul Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu 

este ordonatorul principal de credite/investitor. 

 

7. URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME 

7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire 

Certificat de urbanism nr. 53 din 26.08.2021 emis de Primăria comunei Găiseni. Atasat 

documentatiei. 

7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară 

Atasat documentatiei. 

7.3. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege 

Atasat documentatiei. 

7.4. Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente 

Aviz Alimentare cu energie electrica. 

Aviz Salubritate. 

7.5. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de 

diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor 

acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică. 

Atasat documentatiei. 

7.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, 

precum: 



 

126 
 

a) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată 

pentru creșterea performanței energetice; 

Nu este cazul. 

b) studiu de trafic și studiu de circulație, după caz; 

Nu este cazul. 

c) raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice; 

Pe situl analizat au fost realizate urmatoarele cercetări arheologice: 

  - în anul 2005: cercetările s-au axat pe casa stăreției 

-în anul 2007: In perioada 13-26 septembrie 2007 au fost realizate 5 sondaje arheologice în 

incinta Schitului Strâmbu-Găiseni de catre SC Damascus SRL, responsabil de șantier 

Daniela Marcu-Istrate. Obiectivul cercetării a fost acela de a identifica structurile zidite ale 

construcțiilor de sub nivelul actual de călcare, demolate anterior, din zona zidului de incintă 

dar și urmărirea stratigrafiei din interiorul și din jurul acestora.  

Atasăm prezentei documentații raportul tehnic al sondajelor din anul 2007. 

Pentru propunerea celor trei corpuri noi, proiect în faza SF-DALI, pe terenul pe care se află 

Schitul Strâmbu- Găiseni și proprietatea extinsă în exteriorul zidului vechi, au fost executate 

investigații geofizice-geoelectrice, amplasate pe 5 profile care au scos in evidenta urmatoarele 

: taluzul și partea de jos a luncii prezinta o zona de umplutură. In unele locuri, grosimea 

acestor umpluturi depășește 4 m.  

Sectiunile tomografice orizontale la adancimi de -3,00m si -4,00m de la suprafata terenului, 

pun in evidentanta dispozitia umpluturilor, dar si a stratului de argila, care in mare parte nu are 

o dispozitie normala, naturala, ci de umplutura tasata si compacta. 

Zona taluzului, in special partea de Nord, a manifestat fenomene de instabilitate, amplificate si 

de depunerea unor deseuri-moloz , pe taluz. 

Lucrari de excavatii, investigatii, vor genera noi dezechilibre care pot conduce la activarea 

versantului chiar in timpul lucrarilor. De asemeni pot conduce la accentuarea inclinarii zidului 

vechi si prabusirea acestuia. 

In aceasta situatie este necesar luarea unor masuri de protectie a sapaturilor prin sprijinirea 

peretilor si evitarea patrunderii apelor meteorice  in gropile efectuate.  



PREȘEDINTE,
Dumitru Beianu

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Aurelia Brebenel



Anexa nr.2 

la Hotărârea nr.336/21.12.2022 

a Consiliului Judeţean Giurgiu 
 
 
 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI  

AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

 
 

„Valorificarea turistică durabilă a Monumentului istoric Schitul Strâmbu-Găiseni” 

 

 

1.Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA): 20.142.458,86 lei 

                                     din care Construcţii – Montaj: 14.414.317,42 lei 

 

2. Capacităţi:  

CLĂDIRI PROPUSE 

CORP P1 MUZEU Sc=468.80 mp,  Scd=668.00 mp , Sud= 500.16 mp, Parter+1Etaj  

CORP P2 SALĂ MULTIFUNCȚIONALĂ/TRAPEZĂ Sc=Scd=513.00 mp, 

Su=Sud=439.88 mp, Parter 

CORP P3 ARHONDARIC  Sc=Scd= 217 mp, Su=Sd=169.60 mp,  Parter 

Sc totală corpuri propuse=1198.80 mp 

Scd totală corpuri propuse=1398 mp 

Sud totală corpuri propuse=1090.55 mp 

 

3. Durata de execuție a lucrărilor: 18 luni. 

 

 

 

 

                 PREŞEDINTE,                            SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,  

 

               Dumitru BEIANU                                                 Aurelia BREBENEL 
 

 



Anexa nr.3
la Hotărârea nr.336/21.12.2022
a Consiliului Județean Giurgiu



PREȘEDINTE,
Dumitru Beianu

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Aurelia Brebenel
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