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Beneficiar: Comuna Bod, jud. Brasov 

Nr. 1026 din 23.01.2020 

                 

TEMĂ DE PROIECTARE 

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. Braşov dl. Sergiu 

ARSENE 

1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar): nu este cazul 

1.4. Beneficiarul investiţiei: Comuna Bod, jud. Brasov 

1.5. Elaboratorul temei de proiectare: Primaria Comunei Bod, jud. Braşov 

 

2. Date de identificare a obiectivului de investiţii 

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

existente, documentaţie 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: 

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

• reglementari fiscale: L 227/2015 – Codul Fiscal cu modificarile si completarilor 

ulterioare, Zona „A”, Rangul localitatii IV, coeficient de corectie 1,1.  

Regim tehnic: 

• se propune construirea drumului principal de acces, trotuare, canalizare pluvială, alei de 

acces la fiecare obiectiv de investiție, locuri de parcare, spații verzi pentru cele 3(trei) 

obiective de investiții: Dispensarul Uman si Centrul de Permanență, Grădinița cu 

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

• regim de aliniere: conform tipologiei locale 
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• zone protejate: nu este cazul 

• echipare edilitară: zona nu dispune de rețele de apa, canalizare, energie electrica, 

încălzire 

• împrejmuire: conform necesități, corelate cu normative legale in vigoare 

• parcare (garaje): conform necesități, corelate cu normative legale in vigoare 

• organizarea de șantier: pe amplasament 

• documentație cadastrala: conform CF si ridicare topografica 

2.2. Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea 

obiectivului de investiţii, după caz: 

a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare, 

suprafaţa terenului, dimensiuni în plan): 

• localizare: Comuna Bod, sat Bod, strada Brașovului 

• dimensiuni in plan: conform CF si ridicare topografica 

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

• vecinătați: locuințe colective cu regim de înăltime P+E+M, DJ103. 

• 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: nu este cazul 

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

amplasamentul propus nu dispune de rețele 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. 
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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 

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

funcţional: 

a) Destinaţie şi funcţiuni:  

• suprafața terenului pe care se propune construirea: 

i. drumului principal de acces,  

ii. trotuare, canalizare pluvială 

iii. alei de acces la fiecare obiectiv de investiție,  

iv. locurilor de parcare, spații verzi și a celor 3(trei) obiective este de aprox. 40.107 

mp. 

• destinatie:  

i. Educațional: Școala primară cu program ‚after-school’și Grădinița cu program 

prelungit 

ii.  Medical: Dispensarul Uman si Centrul de Permanență, și Școala primară cu 

program „after-school”  

iii. Edilitar: drum de acces, trotuare, canalizare pluvială, alei, locuri de parcare, 

spații verzi 

b) Caracteristici, parametri și date tehnice specifice, preconizate: construirea unui drum 

principal de acces, trotuare, canalizare pluvială, accesuri la fiecare cele 3(trei) obiective de 

investiție, locuri de parcare și spații verzi. 

c) Nivelul de echipare, de finisare si dotare, exigente tehnice ale constructiei in conformitate 

cu cerintele functionale stabilite prin reglementari tehnice, de patrimoniu si de mediu in 

vigoare: 

• se propune adoptarea unor soluții specifice desfășurării activităților medicale și de 

învățământ privind modul de proiectare și amenajare a accesului, locurilor de parcare, 

trotuarelor, spațiilor verzi. 

• pentru fiecare obiectiv de investiție se vor proiecta căile de acces, trotuare, alei pietonale, 

canalizare pluvială, locuri de parcare, stații verzi, locuri de recreere/joacă. 

• Studiu topografic: 

o documentația tehnică cadastrala aferenta zonei, necesara obținerii autorizației de 

construire va fi pusă la dispoziția executantului lucrării. 
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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 ca sunt necesare si alte foraje acestea vor fi 

efectuate fara 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 diferentiază in functie de faza de proiectare 

si de categoria geotehnica a lucrarii, astfel: 

▪ la Studiul de Fezabilitate se elaborează Avizul geotehnic preliminar   

▪ la Proiectul Tehnic și Detalii de Executie se elaborează Studiul geotehnic, 

care reprezinta documentatia geotehnica de baza necesara pentru proiectarea 

oricărei constructii. Acest studiu va fi supus verificării la un specialist 

verificator de proiecte pentru domeniul Af - Rezistenta si stabilitatea 

terenului de fundare a constructiilor si a masivelor de pamant.  

▪ la asistența tehnică este inclusa 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.  

d) Număr estimat de utilizatori: 5000 locuitori. 

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

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

clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe) 

f) Nevoi/solicitări funcţionale specifice: nu este cazul 

g) Corelarea soluţiilor tehnice cu condiţionările urbanistice, de protecţie a mediului şi a 

patrimoniului: se vor propune și bugeta măsurile necesare pentru asigurarea protecției 

mediului. 

h) Stabilirea unor criterii clare în vederea soluţionării nevoii beneficiarului: 

• proiectantul in urma elaborării Studiului de fezabilitate va consulta beneficiarul pentru 

stabilirea tuturor funcțiunilor 
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• în elaborarea documentației se vor respecta toate normele de funcționare specifice unităților 

de învățământ de acest tip, precum si normativele și STAS-urile în vigoare astfel încât la 

finalizarea lucrărilor de execuție in baza proiectului aceste spații să poată fi date in folosința 

și exploatare. 

2.4. Cadrul legislativ aplicabil şi impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia. 

La proiectarea obiectivului propus se vor respecta: 

• Legea nr.10/1995, privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare; 

• HG nr.907/2016, privind etapele de elaborare și conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 

• Legea nr. 50/1991 republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu 

modificările și completările ulterioare; 

• 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); 

• 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 in 

elaborarea studiului de fezabilitate va consulta beneficiarul. In elaborarea documentației se vor 

respecta toate normele de funcționare specifice unităților de învățământ de acest tip, precum si 

normativele si STAS-urile in vigoare, astfel ca la finalizarea lucrărilor executate în baza 

proiectului aceste spații să poată fi date în folosință si exploatare. 

 

Aprob,  

PRIMAR        Luat la cunoștință,  

Sergiu ARSENE                

 

Întocmit, 

Maria-Daniela GAVRILOIU 

Inspector Investiții 


