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Beneficiar: Comuna Bod 

Nr. 1023  din 23.01.2020 

                                 Aprob,  

PRIMAR 

                           Sergiu ARSENE         

 

NOTĂ CONCEPTUALĂ 

privind obiectivul  

“Sistematizare verticală Campus socio-educațional în comuna Bod – județul Brașov” 

 

1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii propus: 

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii: “Sistematizare verticală Campus socio-educațional 

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/terţiar): nu este cazul. 

1.4. Beneficiarul investiţiei: Comuna Bod.  

 

2. Necesitatea şi oportunitatea obiectivului de investiţii propus 

2.1. Scurtă prezentare privind: 

a) Deficienţe ale situaţiei actuale: 

Comuna Bod este formată din două sate, sat Bod și sat Colonia Bod care în prezent nu dispun de 

un dispensar uman și un centru de permanență adaptat cerințelor și normelor legale actuale, sau 

necesității locuitorilor comunei și a zonelor din imediata vecinătate.  

În sat Bod, din cauza inexistenței unei clădiri cu destinația strictă de dispensar, actualul spațiu cu 

această funcțiune nu respectă toate normele în vigoare, și este impropriu destinației sale. 

Amplasamentul în care se află în prezent dispensarul din sat Bod nu respectă toate normele 

specifice funcțiunii, aflându-se într-o stare degradată atât din punct de vedere al dotărilor, cât și al 

amenajării.   

În sat Colonia Bod activitatea dispensarului s-a desfășurat într-o clădire cu funcțiuni mixte care 

cuprinde: poștă, dispensar, farmacie, casieria primăriei și biserică. Deoarece clădirea se află într-o 

stare avansată de degradare, fundația prezentând infiltrări masive de apă, determinând astfel 

apariția igrasiei și a mucegaiului, factori care pun și mai mult în pericol sănătatea persoanelor 

care solicită consultații medicale, dar și a doctorilor și personalului auxiliar, activitatea medicului 

de familie s-a transferat într-un spațiu privat (un apartament de bloc).  

În concluzie, activitățile medicale din comună se desfășoară în spații improvizate și necesită o 

reorganizare generală nemaiputând continua în spații care nu îi sunt destinate în exclusivitate, 

conform cerințelor și normativelor actuale. Considerăm că avantajele date de un spațiu unitar, 

stabil și organizat sunt vitale pentru comunitate și că este necesara o clădire nouă în care își pot 

desfășura medicii activitățile în condiții de maximă siguranță, confort și igiena.  

În plus, construirea unui dispensar uman va permite diversificarea serviciilor medicale de care pot 

beneficia cei peste 5000 de locuitori ai comunei, prin introducerea unor specialități medicale noi 

(de ex. pediatrie, stomatologie, ginecologie) dar și a unui spațiu adecvat pentru o farmacie.  
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 În ceea ce privește sistemul educațional, Comuna Bod nu dispune de o grădiniță în care 

cei aproximativ 158 de copii cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani să își desfășoare activitatea.  

In sat Bod, din cauza retrocedărilor către Biserica Evanghelică a tuturor spațiilor de învățământ 

din comună, a fost necesară desfașurarea programului de grădiniță în spații ale Școlii Gimnaziale 

în condiții improprii, unde își desfășoară activitatea și copii de clasele 1- 8. Amplasamentul în 

care se afla în prezent grădinița din sat Bod nu respecta norme minime de siguranță, aflându-se la 

intersecția celor doua drumuri județene DJ112A si DJ103, mai mult decât atât, accesul în clădire 

se face direct din drumul județean DJ103.  

 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 

biserica. Aceste condiții nu îndeplinesc un minim necesar de spațiu, volum, igiena și dotări, 

necesare asigurării unui nivel optim de desfășurare a unui proces socio-educațional corelat cu 

necesitățile normale, actuale și moderne. Deoarece clădirea se afla într-o stare avansata 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 au putut remedia starea avansata 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 si Sat 

Colonia Bod, necesită o reorganizare generală nemaiputând continua în spații care nu ii sunt 

destinate în exclusivitate, conform cerințelor actuale. Considerăm că siguranța dată 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. 

În privința elevilor de gimnaziu, la nivelul comunei există un număr aproximativ de 225 de copii 

cu vârste cuprinse intre 6 si 11 ani. Peste 30% din acești elevi studiază la școli din localități 

învecinate, unul din motivele acestei alegeri fiind situația precară a clădirii unde se desfășoară 

cursurile. 

Clădirea în care învață copiii, situată pe strada Brașovului nr. 343, prezinta un risc seismic 

si de degradare major si nu a primit avizul de funcționare ISU. Inițial având destinația de bar si 

restaurant, clădirii i s-au adăugat ulterior construcții de tip dependințe/anexe care sunt folosite 

pentru aceasta funcțiune, deoarece școala inițială a fost retrocedata Bisericii Evanghelice. 

Mai mult, clădirea dispune de o curte cu o suprafață de maxim 500mp, situată în pantă și nu poate 

fi amenajata. Locația este la intersecția drumurilor județene DJ112A si DJ103, din acest motiv 

siguranța copiilor este pusă in pericol, lipsind zona de protecție si retragerea minimă aferentă 

drumurilor județene.  

De asemenea există necesitatea stringentă de a implementa un program de tip ‚after-school’, cu 

spațiu pentru prepararea mesei, locuri pentru servirea mesei, lecții/odihnă și activități 

suplimentare/adiționale, iar în actuala locație nu există spațiile și dotările necesare. Trebuie 

menționat faptul că în prezent toate cursurile începând de la clasa 0 si pana la clasa a VIII-a se 

desfășoară în aceeași locație, fapt ce poate fi schimbat prin construcția unei clădiri destinate 

exclusiv copiilor cu vârste cuprinse intre 6 si 11 ani. 
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În concluzie, activitățile școlii din comună necesită o reorganizare generală nemaiputând continua 

în spații care nu îndeplinesc măsuri minime necesare conform cerințelor actuale. Considerăm ca 

siguranța dată de un spațiu unitar, stabil si organizat este vitală pentru elevi și că este necesar un 

loc în care își pot desfășura activitățile în condiții de maximă siguranța și confort. 

Realizarea unui campus socio-educațional în care să fie incluse: 

- Dispensarul Uman si Centrul de Permanență,  

- Grădinița cu program prelungit și  

- Școala primară cu program „after-school” 

ar duce la rezolvarea problemelor expuse mai sus și ar aduce un plus de valoare vieții tuturor 

cetățenilor Comunei Bod. 

 

b) Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiţii: 

Prin sistematizarea verticală a Campusului socio-educațional se dorește: 

• utilizarea cât mai eficientă a terenului disponibil,  

• integrarea tuturor funcționalităților și crearea unor condiții de maximă eficiență și 

siguranță în realizarea drumului principal de acces, a aleilor de acces la fiecare obiectiv de 

investiție menționat mai sus, a locurilor de parcare pentru angajați și pentru vizitatori și a 

spațiilor verzi 

• alocarea unui teren adecvat și suficient desfășurării activităților medicale 

• alocarea unui teren adecvat și suficient desfășurării activităților grădiniței cu spațiu de 

joacă suficient, accese separate pentru copii, aprovizionare, altele 

• alocarea unui teren adecvat și suficient desfășurării activităților scolii cu spațiu de 

relaxare/joacă suficient, accese separate pentru copii, aprovizionare, altele 

c) Impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiţii: 

• inabilitatea desfășurării activităților medicale în condiții normale, din lipsa spațiilor și 

dotărilor specifice la standardele actuale; 

• inabilitatea desfășurării activităților educaționale în condiții normale, din lipsa spatiilor si 

dotărilor specifice la standardele actuale; 

• utilizarea ineficientă a terenului disponibil pentru realizarea campusului socio-educațional. 

2.2. Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiţii cu aceleaşi funcţiuni sau funcţiuni 

similare cu obiectivul de investiţii propus, existente în zonă, în vederea justificării 

necesităţii realizării obiectivului de investiţii propus: dezvoltarea sistemului medical, 

educațional și social local prin implementarea de proiecte ce urmăresc crearea unor unități 

medicale, educaționale și de recreere complete începând cu prezentul proiect.  

2.3. Existenţa, 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 investiţii 

propus:  

Strategia complexă de dezvoltare a comunei Bod prin proiecte finanțate din fonduri publice 

(Grădiniță cu program prelungit, Școală Primară cu program after-school, Cămin Cultural cu 

Biblioteca, Centru Sportiv, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii stradale si edilitare, etc) 

arată existența unui proiect major de dezvoltare a comunei, nemaîntâlnit în zonele rurale. Scopul 

echipei de conducere, prin toate aceste proiecte este dezvoltarea pe toate planurile, extinderea 

comunitatii si dotarea completa pentru o calitate a vietii.  
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2.4. Existenţa, după caz, a unor acorduri internaţionale ale statului care obligă partea 

română la realizarea obiectivului de investiţii: nu este cazul. 

2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei:  

• creșterea calității actului medical și educațional prin crearea de condiții moderne unde 

activitățile pot fi desfășurate fără restricții de spațiu, siguranță sau din lipsa dotărilor 

necesare. 

• înființarea unei zone unitare cu spații destinate activităților medicale, educaționale și 

sociale.  

 

3. Estimarea suportabilităţii investiției publice 

3.1. Estimarea cheltuielilor pentru execuţia obiectivului de investiţii, luându-se în 

considerare, după caz: 

• costurile unor investiții similare realizate: nu este cazul 

• standarde de cost pentru investiţii similare:  nu este cazul. 

3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentaţiei tehnico-economice 

aferente obiectivului de investiţie, precum şi pentru elaborarea altor studii de specialitate în 

funcţie de specificul obiectivului de investiţii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea 

avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege: 

• studiu geotehnic:   ≤ 3000 lei; 

• studiu topografic și cadastru:   ≤ 10000 lei; 

• expertiză tehnică:   nu este cazul; 

3.3. Surse identificate pentru finanţarea cheltuielilor estimate (în cazul finanţării 

nerambursabile se va menţiona programul operaţional/axa corespunzătoare, identificată): 

• Bugetul Local al Comunei Bod. 

 

4. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al construcţiei 

existente: 

Regim juridic: 

• terenul: intravilanul Comunei Bod, sat Bod, strada Brașovului. 

• imobilul: proprietatea Comunei Bod. 

• servitute: nu este cazul 

• PUG:  Zona de locuințe și funcțiuni complementare.  

Regim economic: 

• folosința actuală: teren cu o suprafață de aprox. 40.107 mp alcătuit din următoarele 

imobile identificate în Cartea Funciară cu nr. 106385, 102112, 106526, 102818, 106522, 

104646, 104647, alte imobile în curs de clarificare 

• destinația conform PUG la data prezentei: Zona de locuințe și funcțiuni complementare. 

În PUG aflat în faza finală de avizare/aprobare, zona este definită ca Zonă de instituții 

publice, servicii, reglementari fiscale: Legea 227/2015 – Codul Fiscal cu modificările si 

completările ulterioare, Zona „A”, Rangul localității IV, coeficient de corecție 1.1.  

Regim tehnic: 

• se propune construirea drumului principal de acces, trotuare, alei de acces, scurgerea 

apelor pluviale la fiecare obiectiv de investiție, locuri de parcare, spații verzi pentru cele 



pagina 5 din 6 

 

3(trei) obiective de investiții: Dispensarul Uman si Centrul de Permanență, Grădinița cu 

program prelungit și Școala primară cu program „after-school”  

 

5. Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea 

obiectivului de investiţii: 

a) Descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafaţa 

terenului, dimensiuni în plan) 

• localizare: Comuna Bod, sat Bod, strada Brașovului 

• suprafața terenului: 40.107 mp 

• dimensiuni in plan: conform ridicare topo. 

b)Relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile: 

• vecinatati: locuințe familiale/unifamiliale 

• accesuri existente: acces din strada Brașovului 

• căi de acces posibile: acces din strada Hărmanului. 

c) Surse de poluare existente în zonă: nu este cazul 

d) Particularităţi de relief: conform ridicare topo. 

e) Nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor: 

amplasamentul propus nu dispune de retele existente de apa, canalizare, curent electric si gaz. 

f) Existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita 

relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate: nu este cazul 

g) Posibile obligaţii de servitute: nu este cazul 

h) Condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al 

unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii, 

după caz: nu este cazul 

i) Reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate 

- plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent: 

Zona de locuințe și funcțiuni complementare. În PUG aflat în faza finală de avizare/aprobare, 

zona este definită ca Zonă de instituții publice, servicii. 

j) Existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament 

sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor 

zone protejate: nu este cazul. 

 

6. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus, din punct de vedere tehnic şi 

funcţional: 

a) Destinaţie şi funcţiuni: Medical / dispensar uman, centru de permanență și farmacie, 

Educațional/ grădinită și școala primară cu after-school, social/ alte clădiri, Edilitar/ drumuri și 

alei de acces, trotuare, canalizare pluvială, locuri de parcare. 

b) Caracteristici, parametri și date tehnice specifice, preconizate: proiectare și construirea de  

drumuri și alei de acces, trotuare, canalizare pluvială, locuri de parcare, alocarea de spații 

adecvate desfașurării activităților medicale, educaționale și sociale. 

c) Durata minimă de funcţionare apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse: 

40-60 ani (conform HG nr. 2139/2004 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului 

privind clasificarea si duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe). 



pagina 6 din 6 

 

d) Nevoi/solicitări funcţionale 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 

permisivităţile asociate cu obiectivul de investiţii, în cazul intervenţiilor pe monumente 

istorice sau în zone protejate: nu este cazul. 

 

Data: 23.01.2020 

Întocmit, 

    Maria-Daniela GAVRILOIU  

                 Inspector Investiții  


