PRIMĂRIA COMUNEI BOD

Școlii, 139, Bod, Brașov, 507015
tel: +40 268283099 fax: +40 268283190
contact@primariabod.ro
www.primariabod.ro
Nr. 8388 din 20.03.2020
ANUNȚ PUBLICITAR

1. Informații despre Autoritatea Contractantă
Comuna Bod (Primaria Comunei Bod) reprezentata legal prin dl. Sergiu ARSENE – Primar și
ordonator principal de credite. Adresa: Str. Scolii nr.139 , Bod, jud. Brașov, cod poștal 507015, Tel:
0268-283099, 0268-283190, achizitii@primariabod.ro
Persoana de contact: Razvan-Petru Marmandiu - Consilier Achiziții Publice.
1. Tip anunț: Achiziție directă servicii de realizare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de
investiție “Realizare-construire si dotare Grădiniță cu program prelungit in Comuna Bod
județul Brasov”.

2. Cod și denumire 71241000-9 – Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize
3. Legislația aplicabilă: Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, HG 369/2016.
4. Valoare estimată a achiziției: 115.000 lei (fără TVA).
5. Descriere achiziție: Autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze prin achiziție directă,
servicii de elaborare:
-

documentație tehnico-economica – faza studiu de fezabilitate

-

documentații anexe necesare avizare

pentru obiectivul de investiție mai sus menționat.
Documentația tehnico-economică va respecta conținutul cadru și prevederile HG 907/2016 privind
etapele

de

elaborare

şi

conţinutul-cadru

al

documentaţiilor

tehnico-economice

aferente

obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.
6. Studiile preliminare necesare: studiu topografic și studiu geotehnic vor fi puse la dispoziție de
către autoritatea contractantă și nu fac obiectul acestei achiziții.
7. Condiții de participare:
7.1. operatorul economic care trimite o ofertă trebuie să fie înregistrat în condițiile legii din țara de
rezidență, să fie legal constituit și să aibă ca obiect de activitate serviciile care fac obiectul
achiziției. In acest sens nu este necesară transmiterea unui certificat constatator emis de
ONRC, este suficientă asumarea de către operatorul economic a condițiilor de mai sus,
autoritatea contractantă are acces la baza de date RECOM;
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7.2. operatorul economic care transmite o ofertă va demonstra capacitatea tehnică și/sau
profesională pentru elaborarea documentației tehnico-economice faza SF pe diferitele
specialități. În acest sens va transmite o listă a specialiștilor implicați, lista care va include nume
și prenume, poziția propusă, ani de experiență, domeniile de specialitate, autorizări/certificări,
calitatea (ofertant, subcontractant) pentru: arhitect, inginer specialitatea construcții civile,
inginer instalații electrice/detecție, inginer instalații sanitare, termice.
7.3. oferta de preț va include și termenul de execuție
8. Data limită depunere ofertă: 27.03.2020, ora 10:00.
9. Condiții referitoare la contract
Oferta se va transmite la adresa de email: achizitii@primariabod.ro. Ofertantul câștigător va depune
oferta în catalogul electronic SICAP. Prezenta adresa reprezintă o scrisoare de intenție, autoritatea
contractantă neavând obligativitatea acceptării, în totalitate sau parțial a ofertei. Sursa de finanțare:
buget local.
10. Criteriul de atribuire utilizat: “Prețul cel mai scăzut”.
11. Informații suplimentare: se pot obține la adresa de email: achizitii@primariabod.ro

12. Condițiile și specificațiile tehnice complete se regăsesc în Nota Conceptuală și Tema de
proiectare aferente obiectivului de investiție, atașate la prezentul anunț.

Verificat
Întocmit

Elena-Maria FODOR
Răzvan-Petru MARMANDIU

Șef Birou Economic
Consilier Achiziții Publice
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Beneficiar: Comuna Bod, jud. Brașov
Nr. 1031 din 23.01.2020
TEMĂ DE PROIECTARE
privind obiectivul
„Realizare-construire și dotare Grădiniță cu program prelungit în comuna Bod — județul
Brașov”
1. Informații generale privind obiectivul de investiții propus
1.1. Denumirea obiectivului de investiții: “Realizare-construire și dotare Grădiniță cu
program prelungit în comuna Bod —județul Brașov”
1.2. Ordonator principal de credite/investitor: Primarul Comunei Bod, jud. Brașov dl.
Sergiu ARSENE
1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar): nu este cazul.
1.4. Beneficiarul investiției: Comuna Bod, jud. Brașov
1.5. Elaboratorul temei de proiectare: Primăria Comunei Bod, jud. Brașov
2. Date de identificare a obiectivului de investiții
2.1. Informații privind regimul juridic, economic și tehnic al terenului și/sau al
construcției existente, documentație cadastrală
Regim juridic:
 terenul: intravilanul Comunei Bod, sat Bod pe strada Brașovului
 imobilul: proprietatea Comunei Bod
 servitute: nu este cazul
 PUG: Zona de locuințe și funcțiuni complementare
Regim economic:
 destinația conform PUG la data prezentei: Zona de locuințe și funcțiuni complementare
 reglementari fiscale: L 227/2015 — Codul Fiscal cu modificările si completările
ulterioare, Zona „A", Rangul localității IV, coeficient de corecție 1.1
Regim tehnic
 se propune realizarea si dotarea unei construcții cu funcțiunea de Grădiniță cu program
prelungit, ce va avea 8 săli de clasa și va fi desfășurată pe 3(trei) niveluri
S/D+P+E/M
 regim de aliniere: la strada, conform tipologiei locale
 zone protejate: nu este cazul
 echipare edilitara: apa, canalizare, energie electrica, încălzire, gaz
 acoperișul si învelitoarea: șarpanta cu învelitoare, conform tipologiei locale
 împrejmuire: conform necesități, corelate cu normative legale in vigoare
 parcare (garaje): conform necesități, corelate cu normative legale in vigoare
 sistemul constructiv: structura in cadre sau zidărie portantă, fundații din beton armat,
grinzi, planșee, scări legătură din beton armat, șarpantă lemn și învelitoare
 organizarea de șantier: pe amplasament
 documentație cadastrală: conform CF (106526, 102818, 106522, 102112 – Bod) și
ridicare topografică
2.2. Particularități ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru
realizarea obiectivului de investiții, după caz:

pagina 3 din 16

a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse
(localizare, suprafața terenului, dimensiuni în plan):
 localizare: Comuna Bod, sat Bod, strada Brașovului
 dimensiuni in plan: conform CF (106526, 102818, 106522, 102112 – Bod) și
ridicare topografică
b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile:
 vecinătăți: locuințe cu regim de înălțime P+E+M, DJ103
 accesuri existente: acces din strada Brașovului
 cai de acces posibile: acces din strada Hărmanului
c) surse de poluare existente în zonă: nu este cazul
d) particularități de relief: nu este cazul
e) nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei și posibilități de asigurare a
utilităților: amplasamentul propus nu dispune de rețele existente de apa, canalizare,
curent electric si gaz.
f) existența unor eventuale rețele edilitare în amplasament care ar necesita
relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate: nu este cazul
g) posibile obligații de servitute: nu este cazul
h) condiționări constructive determinate de starea tehnică și de sistemul constructiv
al unor construcții existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări
de intervenții, după caz: nu este cazul
i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentațiilor de urbanism
aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal și regulamentul local de
urbanism aferent: Zona de locuințe și funcțiuni complementare conform PUG. În
PUG aflat în faza finală de avizare/aprobare, zona este definită ca Zonă de instituții
publice, servicii
j) existența de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe
amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice
în cazul existenței unor zone protejate: nu este cazul.
2.3. Descrierea succintă a obiectivului de investiții propus din punct de vedere tehnic
și funcțional:
a) Destinație și funcțiuni:
 suprafața terenului pe care se propune construirea Grădiniței cu program
prelungit este de aprox. 5000 mp.
 destinație: Educațional / Grădiniță cu program prelungit
 prin proiectare se dorește realizarea unui spațiu interior flexibil care sa permită
desfășurarea unor activități specifice pentru grupe diferite de vârsta sau pentru
mai multe grupe în același timp, pentru a sprijini astfel desfășurarea unui
proces educativ modem, conform cerințelor actuale.
 grădinița va fi concepută cu program prelungit, cu posibilități de desfășurare a
activităților specifice copiilor preșcolari la standarde actuale de joacă, masă și
odihnă.
 capacitatea acesteia conform normelor menționate va fi de 160 copii organizați
în 8 grupe a câte 20 copii fiecare.
 sălile de grupă vor fi dimensionate pentru 20 copii, prin asigurarea unui cubaj
de aer de min. 8mc pentru un copil, acestea fiind utilizate numai pentru
procesul instructiv-educativ.
 regimul de înălțime maxim: S/D+P+E/M.
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 clădirea va fi prevăzută cu încăperi pentru primire (filtre-vestiare), situate la
fiecare nivel al clădirii, iluminate și ventilate natural și dimensionate astfel
încât să se evite aglomerarea la orele de vârf (primire, plecare).
 grupurile sanitare vor fi dimensionate și dotate în conformitate cu „Normele de
igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și
tinerilor", cele ale personalului fiind separate de ale copiilor.
 circulațiile orizontale și verticale în interiorul clădirii vor fi dimensionate și
conformate pentru a corespunde normativelor în vigoare privind paza și
stingerea incendiilor specifice funcțiunii de grădiniță.
 circulația copiilor în interiorul clădirii va fi separată de cea pentru activitățile
administrativ-gospodărești.
 coridoarele adiacente sălilor de clasă vor fi dimensionate astfel încât să se
poată amplasa, incastrat, dulapurile pentru hainele copiilor.
 de asemenea se vor avea în vedere toate celelalte funcțiuni: bucătărie cu
spațiile de depozitare, vestiare și spații tampon obligatorii, grupurile sanitare,
cabinet medical, birouri, holuri, administrație precum și alte funcțiuni care se
impun conform normelor legale de igienă și sănătate publică
 in spațiile de circulație (holuri, scări), grupurile sanitare, spații de depozitare
etc. se impune soluționarea pardoselii cu materiale moderne cu respectarea
prevederilor normativelor tehnice și a legilor în vigoare privind securitatea la
incendiu, siguranță în exploatare, a igienei și protecția împotrivă zgomotului.
 accesul la imobil, pietonal și carosabil, se va realiza din Str. Brașovului,
conform proiectului în derulare privind sistematizarea verticală a campusului
socio-educațional.
 spațiul de joacă se va amenaja pe terenul proprietate în curtea din incinta
grădiniței.
 funcțiuni principale:
o 8 săli de grupă-joacă
o 4 săli de masă
o 4 săli de odihnă
o 4 gupuri sanitare copii o sală multifuncționala pentru festivități,
evenimente și ședințe cu părinții.
 funcțiuni complementare:
o cabinet administrator
o cabinet medical (consiliere psihologică și activități logopedie)
o bucătărie (cu dotările obligatorii și vestiar pentru personal serviciu)
o spălătorie textile și igienizare, spații depozitare rufe curate, rufe
murdare
o spatii depozitare alimente
o grupuri sanitare personal și vestiare
o zonă aprovizionare
o spații tehnice (centrală termică/electrică)
o vestibul de intrare
o izolare cu grup sanitar propriu
o holuri de acces
o pavilion în curtea exterioara pentru desfășurarea activităților de tip
outdoor.
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b) Caracteristici, parametri și date tehnice specifice, preconizate: Construirea și
dotarea de spații adecvate desfășurării activităților socio-educaționale pentru copii cu
vârste între
3 și 6 ani incluzând spații destinate mesei, odihnei și a jocului în aer liber.
c) Nivelul de echipare, de finisare si dotare, exigente tehnice ale construcției in
conformitate cu cerințele funcționale stabilite prin reglementari tehnice, de
patrimoniu si de mediu in vigoare:
 se propune adoptarea unor soluții specifice desfășurării activității de
învățământ privind modul de amenajare și mobilare interioară la sălile de
pregătire, sălile de joacă, sală multifuncțională, sălile de mese, dormitoare,
birouri-tip de mobilier precum și corelarea planșelor de instalații electrice,
rețea de date și telefonie cu planșă de mobilare.
 amenajarea și dotarea bucătăriei și a spațiilor aferente se va face cu respectarea
normelor legale de igienă și sănătate publică. Se cere dotarea bucătăriei și a
spațiilor aferente cu echipamente/dotări noi.
 fiecare spațiu va fi dotat cu mobilier și echipamente specifice destinației
 săli de grupă joc/curs:
o mese pentru activități joc/curs
o scaune
o dulapuri
 săli de odihnă:
o paturi
 săli de masă:
o mese și scaune
o mobilier oficiu
 bucătăria și zonă aprovizionare:
o dotările obligatorii pentru bucătărie
 vestibul de intrare, holuri acces:
o dulapuri individuale pentru copii
 aparate de joacă și mobilier de curte adecvat pentru jocul în aer liber
 in dotarea cu echipamentele IT și didactice, conform punctului de vedere al
beneficiarului Grădinița cu program prelungit, vor fi cuprinse următoarele:
o dotări administrative:
 calculatoare și accesorii
 imprimante multifuncționale color
 sistem de securitate și siguranță la incendiu
 sistem de supraveghere și monitorizare video
o dotări proces educațional didactic:
 table interactive
 videoproiectoare
 softuri educaționale
 sisteme audio-video
 DVD-playere
 finisajele interioare și exterioare vor fi de calitate superioară și corespunzătoare
funcțiunilor fiecărui spațiu
 finisajele propuse (interioare și exterioare) cât și conformarea construcției vor
conduce la realizarea unui obiectiv care să anime peisajul rural înconjurător, cu
elemente inedite și atractive în primul rând pentru copii
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 tâmplăria exterioară va fi cu geamuri termopan din PVC (profilele din PVC vor
avea cel puțin trei camere, se vor încadra în clasă minima de combustie și vor
fi colorate la exterior). Geamurile de la parter vor fi prevăzute cu sistem
antiefracție pentru a se evită utilizarea gratiilor. Totodată geamurile vor fi
dotate cu sistem de deschidere doar unde va fi necesară ventilația naturală
 imobilul va fi adaptat la exigențele persoanelor cu handicap cu respectarea
normativelor tehnice în vigoare referitor la acest aspect
 se vor realiza trotuare de gardă pe tot perimetrul clădirii, astfel încât să fie
asigurată scurgerea apelor pluviale și evitarea infiltrării apei către fundații prin
realizarea unei pante înspre exteriorul clădirii pentru trotuare, sistem de drenaj
 in grupurile sanitare se prevede dotarea cu ventilatoare mecanice de evacuare a
aerului viciat, chiar daca va exista si ventilație naturala(geamuri)
 pentru asigurarea cerinței esențiale de calitate referitoare la securitatea la
incendiu se va acorda o atenție sporită materialelor folosite pentru construcții și
finisaje, dar și lucrărilor specifice, precum ignifugările.
 instalații:
o la proiectarea tuturor categoriilor de instalații interioare, se va avea în
vedere utilizarea de materiale modeme și de calitate și adoptarea unor
soluțiile optime și economice.
o la instalațiile de apa-canal și sanitare interioare se vor prevedea
conducte, armături-baterii cu fotocelulă care asigură un consum redus
de apa, obiecte sanitare și se vor prevedea dotările aferente unui grup
sanitar modern
o (port săpun, uscător mâini etc.).
o se va prevedea realizarea instalațiilor electrice interioare de iluminat și
prize precum și dimensionarea corectă a acestora.
o se va avea în vedere utilizarea unor corpuri de iluminat economice,
temporizatoare.
o instalațiile de curenți slabi (telefonie, internet, cablu TV, etc) vor fi
executate în tub îngropat; pentru fiecare birou se prevede acces la
internet și telefonie.
o se va realiza instalația de legare la pământ și instalația de paratrăsnet o
se va dimensiona întreaga instalație termică astfel încât să funcționeze
optim și economic.
o se va prevedea o centrală termică cu cazane în condensație și/sau
pompe de căldură cu un randament ridicat și funcționând cu gaze
naturale/energie electrică.
o dimensionarea instalației de utilizare gaze naturale va ține cont și de
eventualitatea folosirii și a altor consumatori (echipamente bucătărie).
o se va avea în vedere posibilitatea folosirii energiei solare pentru
producerea apei calde menajere, prin dotarea instalației pentru
producerea apei calde menajere cu un sistem de panouri solare.
o de asemenea se va studia posibilitatea utilizării panourilor fotovoltaice
în vederea reducerii consumului de energie electrică
o pentru reducerea consumului de energie pe timp de noapte și în timpul
neutilizării spațiilor, se impune dotarea instalației de încălzire cu un
sistem de automatizare (de ex. termostate pe calorifere)
o se poate studia posibilitatea că în anumite zone să fie realizată
încălzirea și prin pardoseală
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o toate soluțiile tehnice propuse privind izolarea termică a clădirii,
asigurarea agentului termic pentru încălzire și apa caldă menajeră,
iluminatul interior, etc. vor avea ca scop obținerea unui consum anual
specific de energie sub 80 kwh/mp/an.
o se va elabora proiectul privind Scenariul de securitate la incendiu de
către o firmă autorizata conform normelor, normativelor și legislației în
vigoare.
o măsurile propuse și prevăzute în scenariu vor fi preluate în Proiectul
tehnic, Caiete de sarcini și Detalii de execuție (tehnice și economice)
branșamente și racorduri:
o vor fi asigurate prin proiect toate utilitățile necesare funcționării în bune
condiții a imobilului:
 branșament apa;
 racord canal;
 branșament energie electrică;
 branșament gaz;
 branșament servicii internet și telefonie;
 sisteme de supraveghere si ISU
o documentațiile pentru toate branșamentele la utilități se vor întocmi si
verifica de către proiectanți autorizați pentru fiecare specialitate și în
cadrul documentației se va ține cont de toate condițiile din avizele
eliberate de deținătorii de utilități.
o se solicită proiectarea branșamentelor și racordurilor la toate utilitățile,
astfel:
 construcția se va branșa la rețeaua de apa din zona, aflata in
administrarea Companiei Apa Brasov, conform avizului de
branșare; se va lua in considerare si necesarul de apa pentru
instalațiile de stingere a incendiilor.
 racordarea la canalizare se va face de asemenea la rețeaua de
canalizare aflata in zonă, aflata in administrarea Companiei Apa
Brasov, conform avizului de racord
 alimentarea cu energie electrica se va face conform Avizului
Tehnic de Racordare emis de Electrica Distribuție Brasov.
Documentația va tine cont atât de necesitățile de funcționare
internă a imobilului conform funcțiunii cât si de amenajările
exterioare, inclusiv racordarea la iluminatul public al curții si a
cailor de acces.
 branșamentul de gaz se va realiza la rețeaua de joasa presiune a
zonei iar proiectul va lua in considerare toti posibilii
consumatori interni (CT, bucătărie), conform soluțiilor avizate
de Distrigaz Sud Rețele.
 pentru asigurarea securității obiectivului se va realiza un sistem
de supraveghere anti-efracție și un sistem de supraveghere
video în interiorul și exteriorul clădirii precum și în curte. Se
cere de asemenea, executarea unor sisteme tehnice de alarmare
conectate la dispecerate de monitorizare și intervenție. Accesul
în incinta obiectivului va fi realizat prin intermediul unui sistem
de control acces de tip interfon cu cartela sau alte soluții.
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d)
e)
f)
g)
h)

Proiectele pentru sistemele anti-efracție și supraveghere video
vor fi elaborate de către o firmă specializată ce deține aviz de la
Poliția Română în acest sens și vor fi vizate conform legii.
 se vor proiecta instalații de semnalizare, limitare și stingere a
incendiilor, proiectele fiind întocmite de o firmă autorizată
conform prevederilor Legii nr. 307/2006.
 Studiu topografic:
o documentația tehnică cadastrala aferenta zonei, necesara obținerii
autorizației de construire va fi pusa la dispoziția executantului lucrării.
o daca proiectantul general consideră ca ii sunt necesare mai multe puncte
de ridicare, acesta poate efectua lucrarea fără a implica alte costuri
suplimentare din partea beneficiarului.
 STUDIU GEOTEHNIC:
o se vor efectua studii geotehnice pe amplasament — minim 4 foraje.
o dacă proiectantul general consideră că sunt necesare și alte foraje
acestea vor fi efectuate fără a implica alte costuri suplimentare din
partea beneficiarului.
o documentațiile geotehnice vor respecta prevederile Normativului cu
indicativ NP 074-2007 privind documentațiile geotehnice pentru
construcții.
o conținutul documentațiilor geotehnice se diferențiază în funcție de faza
de proiectare și de categoria geotehnică a lucrării, astfel:
 la Studiul de Fezabilitate se elaborează Avizul geotehnic
preliminar
 la Proiectul Tehnic și Detalii de Execuție se elaborează Studiul
geotehnic, care reprezintă documentația geotehnică de bază
necesară pentru proiectarea oricărei construcții. Acest studiu va
fi supus verificării la un specialist verificator de proiecte pentru
domeniul AF-Rezistentă și stabilitatea terenului de findare a
construcțiilor și a masivelor de pământ.
 plata verificării studiului geotehnic intră în atribuțiile
proiectantului general.
 la asistența tehnică este inclusă și monitorizarea geotehnică a
execuției care poate fi realizată de elaboratorul studiului
geotehnic, de unități autorizate sau de specialiști atestați. Se
întocmește Raportul de monitorizare geotehnică a execuției care
va cuprinde notele de sinteză a monitorizării, precum și note
privind comportarea lucrării în curs de execuție și a
vecinătăților.
Număr estimat de utilizatori: 160 copii repartizați in 8 Săli astfel: 2 Săli destinate
grupei mici, 3 Săli destinate grupei mijlocii și 3 Săli destinate grupei mari.
Durata minimă de funcționare, apreciată corespunzător destinației/funcțiunilor
propuse: 40-60 ani (conform HG nr. 2139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea
Catalogului privind clasificarea si duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe).
Nevoi/solicitări funcționale specifice: nu este cazul.
Corelarea soluțiilor tehnice cu condiționările urbanistice, de protecție a mediului
și a patrimoniului: se vor propune și bugeta măsurile necesare pentru asigurarea
protecției mediului.
Stabilirea unor criterii clare în vederea soluționării nevoii beneficiarului:
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 proiectantul in urma elaborării Studiului de fezabilitate va consulta beneficiarul
pentru stabilirea funcțiunilor si dotărilor.
 în elaborarea documentației se vor respecta toate normele de funcționare
specifice unităților de învățământ de acest tip, precum si normativele si STASurile in vigoare astfel încât la finalizarea lucrărilor de execuție in baza
proiectului aceste spatii sa poată fi date in folosință si exploatare.
2.4. Cadrul legislativ aplicabil și impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia
La proiectarea obiectivului propus se vor respecta:
 Ordinul Nr. 1955/ 1995 al Ministerului Sănătății privind aprobarea Normelor de igienă
privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor;
 HG 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism (Reglementările
specifice);
 Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcții, cu completările și modificările
ulterioare;
 HG nr.907/2016, privind etapele de elaborare si conținutul-cadru al documentațiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri
publice;
 Legea nr. 50 / 1991 republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,
cu modificările și completările ulterioare;
 HG nr.925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica
de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;
 Ordinul nr. 777/2003 pentru aprobarea reglementarii tehnice „Îndrumător pentru
atestarea tehnico-economica, profesionala a specialiștilor in activitatea de
construcții”;
 HG 766 /1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in construcții.
Aceste propuneri sunt orientative. Proiectantul nu le va considera restrictive sau limitative, iar
în elaborarea studiului de fezabilitate va consulta beneficiarul (și implicit utilizatorul —
conducerea Grădiniței cu program prelungit din comuna Bod) pentru stabilirea funcțiunilor și
dotărilor. In elaborarea documentației se vor respecta toate normele de funcționare specifice
unităților de învățământ de acest tip, precum și normativele și STAS-urile în vigoare astfel
încât la finalizarea lucrărilor executate în baza proiectului, aceste spații să poată fi date in
folosință și exploatare.
Aprob,
PRIMAR
Sergiu ARSENE

Luat la cunoștință,

Întocmit,
Maria- Daniela GAVRILOIU
Inspector Investiții
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Beneficiar: Comuna Bod
Nr. 1028 din 23.01.2020
Aprob,
PRIMAR
Sergiu
ARSENE
NOTĂ CONCEPTUALĂ
privind obiectivul
„Realizare-construire și dotare Grădiniță cu program prelungit în comuna Bod — județul
Brașov”
1. Informații generale privind obiectivul de investiții propus:
1.1. Denumirea obiectivului de investiții: „Realizare-construire și dotare Grădiniță cu
program prelungit in comuna Bod - județul Brașov”.
1.2. Ordonator principal de credite/investitor: Primarul Comunei Bod, jud. Brașov dl.
Sergiu ARSENE
1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar): nu este cazul.
1.4. Beneficiarul investiției: Comuna Bod, jud. Brașov.
2. Necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiții propus>
2.1. Scurtă prezentare privind:
a) Deficiențe ale situației actuale:
Comuna Bod este formată din două sate, sat Bod și sat Colonia Bod care în prezent nu dispun
de o gradiniță cu program prelungit în care cei aproximativ 158 de copii cu vârste cuprinse
între 3 și 6 ani să își desfăsoare activitatea.
În sat Bod, din cauza retrocedărilor către Biserică Evanghelica a spațiilor de învățământ din
comună, a fost necesară desfășurarea programului de grădiniță în spații ale Școlii Gimnaziale
în condiții improprii, unde își desfășoară activitatea și copiii de clasele I-VIII. Amplasamentul
în care se află în prezent grădiniță din sat Bod nu respectă norme minime de siguranță,
aflându-se la intersecția celor două drumuri județene DJ 112A și DJ 103; mai mult decât atât,
accesul în clădire se face direct din drumul județean DJ 103.
În sat Colonia Bod activitatea grădiniței s-a desfășurat până în anul școlar 2019-2020 într-o
clădire cu funcțiuni mixte care cuprindea: poștă, dispensar, farmacie, casieria primăriei și
biserică. Aceste condiții nu îndeplineau un minim necesar de spațiu, volum, igiena și dotări,
necesare asigurării unui nivel optim de desfășurare a unui proces socio-educațional corelat cu
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necesitățile normale, actuale și modeme. Clădirea se află într-o stare avansată de degradare,
fundația prezentând infiltrări masive de apa, determinând astfel apariția igrasiei și a
mucegaiului, factori care pun în pericol sănătatea copiilor cu vârste foarte mici, dar și a
educatoarelor și personalului îngrijitor. Oricât de ample și profunde au fost de-a lungul
timpului diversele lucrări de reparații, nu s-a putut remedia starea avansată de degradare, astfel
încât din septembrie 2019, activitatea grădiniței a fost transferată într-o sală de clasă din cadrul
Școlii Gimnaziale Bod – corp B.
După cum se poate observa, activitățile grădiniței din comună, împărțite în sat Bod și sat
Colonia Bod, necesită o reorganizare generală nemaiputând continua în spații care nu îi sunt
destinate în exclusivitate, conform cerințelor actuale. Considerăm că siguranța data de un
spațiu unitar, stabil și organizat este vitală pentru copii și că este necesar un loc în care își pot
desfășura activitățile în condiții de maximă siguranță și confort. Spațiile în care grădinița își
desfășoară activitățile în prezent nu permit extinderea construcției în vederea asigurării unui
program prelungit adaptat la cerințele actuale ale părinților — de servire a mesei și spații de
odihnă.
b)

Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiții:

Prin construirea unei Grădinițe cu program prelungit in Comuna Bod se face un prim pas în
asigurarea următoarelor beneficii:
 spații adecvate desfășurării activităților socio-educaționale pentru copii cu vârste între
3 și 6 ani incluzând spații destinate mesei, odihnei și a jocului în aer liber.
 încurajarea și facilitarea accesului la educație în localitatea Bod, fapt ce va opri cele
aproximativ 70 de familii să își ducă copiii în alte localități apropiate.
 creșterea demografică a populației localității, prin stabilizarea tinerilor părinți și
încurajarea familiilor din zona urbană să aleagă o comună în care sunt asigurate
condiții de educație conform cu necesitățile actuale ale familiilor.
 pe termen lung educarea și formarea copiilor într-un mediu complex și continuu, având
în vedere și investițiile conexe ce fac parte din strategia de dezvoltare a comunei
Bod.
 clădire nouă va oferi condiții de maximă siguranță în eventualitatea unor situații de
urgență, prin accesul rapid și ușor al serviciilor de salvare, poliție, pompieri, etc.
c) Impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiții:
 condamnarea copiilor la desfășurarea activităților educaționale în spații ce le pun în
pericol sănătatea și siguranța.
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 afectarea stării psihologice a copiilor cu vârste fragede cuprinse între 3 și 6 ani,
datorată navetei pe care trebuie să o facă zilnic în alte localități învecinate, din lipsa
unei grădinițe care să le ofere condiții optime necesare.
 inabilitatea desfășurării activităților educaționale în condiții normale, din lipsa spațiilor
și dotărilor specifice la standardele actuale.
 lipsa unui spațiu unic destinat activităților copiilor a condus la desfășurarea activităților
în diverse clădiri ce nu îndeplinesc necesitățile minime impuse de normele
educaționale și tehnice, fapt ce va duce la imposibilitatea evitării unor pericole atât
pentru copii cât și pentru cadrele didactice.
2.2. Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiții cu aceleași funcțiuni sau
funcțiuni similare cu obiectivul de investiții propus, existente în zonă, în vederea
justificării necesității realizării obiectivului de investiții propus:
 dezvoltarea sistemului educațional local prin implementarea de proiecte ce urmăresc
crearea unor unități educaționale integrate începând cu prezentul proiect.
 implementarea proiectului de Grădiniță cu program prelungit va continua cu proiectul
unei Școli Primare cu program after-school integrat și a unui Centru Sportiv, astfel
justificând necesitatea unui program de început pentru educarea și formarea copiilor.
2.3. Existența, după caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri
similare, aprobate prin acte normative, în cadrul cărora se poate încadra
obiectivul de investiții propus:


strategia complexă de dezvoltare a comunei Bod prin proiecte finanțate din

fonduri publice (Școala Primară cu program ,after-schooľ, Centru Cultural cu Bibliotecă,
Dispensar cu Centru de Permanenta, Centru Sportiv, dezvoltarea și modernizarea
infrastructurii stradale și edilitare, etc) arată existența unui proiect major de dezvoltare a
comunei, nemaiîntâlnit in zonele rurale. Scopul echipei de conducere, prin toate aceste
proiecte este dezvoltarea pe toate planurile, extinderea comunității și dotarea completa
pentru o calitate a vieții superioară.
2.4. Existența, după caz, a unor acorduri internaționale ale statului care obligă partea
română la realizarea obiectivului de investiții: nu este cazul.
2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiției:


creșterea calității învățământului prin crearea de condiții modeme unde activitățile
pot fi desfășurate fără restricții de spațiu, siguranță sau din lipsa dotărilor
necesare.
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înființarea unei construcții unice, într-un sistem integrat cu spații destinate
educației copiilor ce au vârste cuprinse între 3 și 6 ani și dotarea acestora cu
mobilier și echipamente modeme



dezvoltarea sistemului educațional în comuna Bod prin proiecte complete axate
pe educație și sport.

3.

Estimarea suportabilității investiției publice

3.1. Estimarea cheltuielilor pentru execuția obiectivului de investiții, luându-se în
considerare, după caz:


costurile unor investiții similare realizate: nu este cazul



standarde de cost pentru investiții similare: nu este cazul.

3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentației tehnicoeconomice aferente obiectivului de investiție, precum și pentru elaborarea altor
studii de specialitate în funcție de specificul obiectivului de investiții, inclusiv
cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor
prevăzute de lege:


studiu geotehnic: aprox. 3.000 lei



studiu topografic: aprox. 3.000 lei



studiu de fezabilitate: aprox. 126.000 lei



avize, autorizații și acorduri prevăzute de lege: aprox. 10.000 lei

3.3. Surse identificate pentru finanțarea cheltuielilor estimate (în cazul finanțării
nerambursabile se va menționa programul operațional/axa corespunzătoare,
identificată):


PNDL „Programul National de dezvoltare locala 2017-2020”



Bugetul Local al Comunei Bod — cofinanțare.

4. Informații privind regimul juridic, economic și tehnic al terenului și/sau al
construcției existente:
Regim juridic


terenul: intravilanul Comunei Bod, sat Bod pe strada Brașovului



imobilul: proprietatea Comunei Bod



servitute: nu este cazul



PUG: Zona de locuințe și funcțiuni complementare

Regim economic
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destinația conform

PUG la data prezentei: Zona de locuințe și funcțiuni

complementare


reglementari fiscale: L 227/2015 — Codul Fiscal cu modificările și completările
ulterioare, Zona „A", Rangul localității IV, coeficient de corecție 1,1.

Regim tehnic
 se propune realizarea si dotarea unei construcții cu funcțiunea de Grădiniță cu program
prelungit, ce va avea 8 săli de clasa și va fi desfășurată pe 3(trei)

niveluri

S/D+P+E/M.
5. Particularități ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea
obiectivului de investiții:
a) Descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare,
suprafața terenului, dimensiuni în plan)


localizare: Comuna Bod, sat Bod, strada Brașovului



suprafața terenului: conform CF (106526, 102818, 106522, 102112 – Bod) și
ridicare topografică.



dimensiuni in plan: conform CF (106526, 102818, 106522, 102112 – Bod) și
ridicare topografică.

b) Relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile:


vecinătăți: locuințe cu regim de înălțime P+E+M, DJ103.



accesuri existente: acces din strada Brașovului



cai de acces posibile: acces din strada Hărmanului

c) Surse de poluare existente în zonă: nu este cazul.
d) Particularități de relief: nu este cazul.
e) Nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei și posibilități de asigurare a
utilităților: amplasamentul propus nu dispune de rețele existente de apa, canalizare,
curent electric si gaz.
f)Existența unor eventuale rețele edilitare în amplasament care ar necesita
relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate: nu este cazul
g) Posibile obligații de servitute: nu este cazul
h) Condiționări constructive determinate de starea tehnică și de sistemul
constructiv al unor construcții existente în amplasament, asupra cărora se vor
face lucrări de intervenții, după caz: nu este cazul
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i) Reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentațiilor de urbanism
aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal și regulamentul local de
urbanism aferent: Zona de locuințe și funcțiuni complementare conform PUG. În
PUG aflat în faza finală de avizare/aprobare, zona este definită ca Zonă de instituții
publice, servicii.
j) Existența de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe
amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice
în cazul existenței unor zone protejate: nu este cazul.
6. Descrierea succintă a obiectivului de investiții propus, din punct de vedere tehnic
și funcțional:
a) Destinație și funcțiuni: Educațional / Grădiniță cu program prelungit
b) Caracteristici, parametri și date tehnice specifice, preconizate: construirea și
dotarea unor spații adecvate desfășurării activităților socio-educationale pentru copii
cu vârste intre 3 si 6 ani incluzând spatii destinate mesei, odihnei si a jocului in aer
liber.
c) Durata minimă de funcționare apreciată corespunzător destinației/funcțiunilor
propuse: 40-60 ani (conform HG nr.2139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea
Catalogului privind clasificarea si duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe)
d) Nevoi/solicitări funcționale specifice: nu este cazul.
7. Justificarea necesității elaborării, după caz a:
 Studiului de prefezabilitate, în cazul obiectivelor/proiectelor majore de investiții:
nu este cazul
 Expertizei tehnice și, după caz, a auditului energetic ori a altor studii de
specialitate, audituri sau analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, în cazul
intervențiilor la construcții existente: nu este cazul
 Unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restricțiile
și permisivitățile asociate cu obiectivul de investiții, în cazul intervențiilor pe
monumente istorice sau în zone protejate: nu este cazul.
Data: 23.01.2020
Întocmit:
Maria-Daniela
GAVRILOIU
Inspector Investiții
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