Sindicatul Angajatilor Administratiei Publice Locale sector 1
B-dul Poligrafiei nr. 4 , Sector 1 Bucuresti
Email: sindicat@adp‐sector1.ro ; sindicatulprimarieis1@gmail.com Telefon: 021 9660 ; 0761229902

Având în vedere Dispoziția Primarului Sectorului 1 nr. 469/19.02.2021 privind
convocarea Consiliului Local al Sectorului 1, în ședință ordinară, în data de 25.02.2021, ora
1400,
Înțelegem să formulăm următorul:

PUNCT DE VEDERE
Cu privire la Proiectul de hotărâre privind solicitarea către C.G.M.B. privind
schimbarea titularului dreptului de administrare asupra imobilului situat în Bd. Poligrafiei nr.
4, sector 1, București, de la Administrația Domeniului Public Sector 1 la Consiliul Local al
Sectorului 1, în vederea înființării unității de învățământ preuniversitar „Școala Regală”,
înregistrat sub nr. K2-85/18.02.2021, care se regăsește la punctul nr. 15 pe Proiectul ordinii de
zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 25.02.2021 care face parte
integrantă din Dispoziția menționată anterior, având în vedere următoarele aspecte:
1. Proiectul de hotărâre vizează în mod eronat schimbarea titularului dreptului de
administrare asupra imobilului din Bd. Poligrafiei nr. 4, sector 1, ținând seama că
Administrația Domeniului Public Sector 1 nu deține doar un drept de administrare
asupra acestuia, ci un drept de proprietate, astfel cum rezultă atât din contractul de
vânzare-cumpărare nr. 6014/2002 încheiat cu Compania Națională a Imprimeriilor
CORESI S.A. și Extrasul de Carte Funciară nr. 8864/28.01.2021 – Anexa 1, cât și din
Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București cuprins în
Volumul nr. 1 la HCGMB nr. 186/2008, unde la „pct. 185 – Sediul administrativ ADP
Sector 1”, la rubrica privind situația juridică nu se menționează „proprietate publică MB”
– Anexa 2, per a contrario, imobilul vizat nu poate face obiectul solicitării CGMB de
schimbare a titularului dreptului de administrare, luând în considerare faptul că acesta se
află în patrimoniul unei instituții publice care deține personalitate juridică.
De asemenea, facem mențiunea că imobilul a intrat in patrimoniul ADP S1 printr-un
act translativ de proprietate si nu prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului
București, fapt pentru care subscrisa, insitutie publica, în toate litigiile privind dreptul de
proprietate asupra imobilului din Bd. Poligrafiei nr. 4, sector 1, a formulat apărări și a
stat în proces în nume propriu, în calitate de proprietar de drept al imobilului vizat.
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2. Proiectul de hotărâre contravine prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, având în vedere faptul că nu respectă dispozițiile art. 6, 7 și 8 din
actul normativ anterior precizat care impun o fundamentare temeinică și o evaluare
preliminară a impactului pe care acesta îl va produce, luând în considerare faptul că la
primul articol al Proiectului de Hotărâre se menționează faptul că schimbarea dreptului de
administrare se realizează „în vederea înființării unității de învățământ preuniversitar
Școala Regală”, urmând ca la art. 3 al Proiectului să se menționeze faptul că Primarul
Sectorului 1 se mandatează „să întreprindă toate măsurile și demersurile necesare în
vederea obținerii tuturor avizelor pentru înființarea unității de învățământ”.
Trebuie avut în vedere faptul că prin art. 8 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 se interzic
astfel de tertipuri prin care se ascund cauzele reale ale acestui demers, actul normativ
menționat anterior impunând că: „textul legislativ trebuie să fie formulat clar, fluent şi
inteligibil, fără dificultăţi sintactice şi pasaje obscure sau echivoce. Nu se folosesc
termeni cu încărcătură afectivă. Forma şi estetica exprimării nu trebuie să
prejudicieze stilul juridic, precizia şi claritatea dispoziţiilor”.
Astfel, putem deduce, fără echivoc, faptul că acest proiect de hotărâre maschează o
cauză incertă, ținând seama că nu este însoțit de o evaluare preliminară a impactului
noului obiectiv propus care să identifice și să analizeze efectele economice, sociale, de
mediu, legislative și bugetare pe care realizarea acestuia le va produce, studiu din care
să reiasă dacă imobilul vizat se pretează în vederea amenajării unei unități de
învătământ preuniversitar.
Mai mult decăt atăt, la sediul A.D.P. Sector 1 s-a făcut o inspecție și o evaluare a clădirii
de către reprezentanții Inspectoratului Școlar al Municipiului București, în calitate de
specialiști, însoțiți de consilierii locali ai Primarului Sectorului 1, împreună cu Directorul
General al A.D.P. Sector 1.
S-a analizat stadiul fizic actual al imobilului, Raportul de reconversie prezentat de către
A.D.P. Sector 1 – Anexa 3, specialiștii confirmând faptul că pentru reconversie este
necesar o Expertiză Tehnică din care va reiesi cu siguranță necesitatea reconsolidării
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clădirii actuale datorită necesității recompartimentării și măririi golurilor de geam
pentru a se alinia exigențelor necesare funcționării unei unități de învățământ.
3. Caracterul îndoielnic al proiectului de hotărâre reiese inclusiv din referatul de aprobare al
Primarului Sectorului 1 nr. N123/18.02.2021 în care se menționează la pag. 3, paragraful
al doilea, faptul că „imobilul situat în Bd. Poligrafiei nr. 4, sector 1, București, a fost
identificat ca posibilă destinație a unei noi unități de învățământ preuniversitar”. Mai
mult, întregul referat de aprobare fundamentează necesitatea schimbării destinației
imobilului din Bd. Poligrafiei nr. 4, sector 1, din motive ce țin de neutilizarea acestuia la
întreaga sa capacitate, având în vedere faptul că instituția AUIPUSP S1, din subordinea
Consiliului Local al Sectorului 1, s-a desființat, fapt care eludează adevărul, luând în
considerare faptul că imobilul vizat a fost cumpărat de Administrația Domeniului
Public Sector 1 cu destinația expresă de sediu de funcționare, în scopul desfășurării
activității sale.
Instituția AUIPUSP S1 deținea în locațiune o suprafață de numai 476 mp din totalul
de 1.737 mp, astfel cum rezultă din contractul de închiriere nr. 19000/15.12.2014 – Anexa
4, încheiat cu A.D.P. Sector 1 și perfectat de către aceasta din urmă tocmai în virtutea
dreptului său de proprietate pe care îl deține asupra imobilului din Bd. Poligrafiei nr. 4,
sector 1, în temeiul căruia poate să dispună de clădire în scopul constituirii asupra acesteia
de drepturi reale.
De asemenea, este imperios necesar să precizăm că în clădirea specificată își
desfășoară, în prezent, activitatea Complexul Multifuncțional Caraiman în baza
contractului de comodat nr. 7277/3/02.10.2014 care are valabilitate conf. Actului Adițional
nr. 3 până la data de 03.10.2023 - Anexa 5, având în folosință gratuită o suprafață de
640mp din totalul de 1.737 mp al clădirii conf. Cărții Funciare nr. 273814.
Așadar, instituția AUIPUSP S1 cu cei 31 de angajați ocupau aprox. 20% din
capacitatea clădirii, în timp ce Administrația Domeniului Public Sector 1 care are 97
de angajați, împreună cu Complexul Multifuncțional Caraiman, ocupă restul de 80%
din capacitatea clădirii, de unde rezultă faptul că motivul pe care se întemeiază
referatul de aprobare al proiectului de hotărâre nu este unul real.
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4. În contextul înființării unei unități de învățământ preuniversitar unde urmează să studieze
copii și adolescenți, considerăm că ar fi trebuit să se aibă în vedere la elaborarea Referatului
de Aprobare inclusiv problema generată de câmpul electromagnetic compus din unde
electrice și magnetice care a fost identificat ca factor nociv la nivelul imobilului din Bd.
Poligrafiei nr. 4, sector 1 prin intermediul Buletinului de Expertiză nr. 161/11.12.2017 –
Anexa 6, precum și cea a imposibilității obținerii avizului ISU ca urmare a neîncadrării
în „Normativul privind securitatea la incendiu a construcțiilor Partea a II-a – Instalații de
stingere”, indicativ P118/2-2013, din 08.08.2013.
Astfel, dorim să supunem atenției consilierilor locali faptul că, Proiectul de Hotărâre
eludează respectarea dispozițiilor legale cuprinse în Legea nr. 24/2000, prevăzute de
art. 31 și 32, prin neefectuarea unei documentări temeinice și clare care să ateste dacă
imobilul vizat este sau nu potrivit pentru înființarea unui asemenea obiectiv.
De altfel, pentru înființarea unei școli, considerăm că se impune inclusiv elaborarea
unui studiu de impact în conf. cu art. 33 din Legea nr. 24/2000 care să cuprindă
analiza comparativă a costurilor și a beneficiilor pe care le-ar genera reconversia
sediului A.D.P. Sector 1 în unitate de învățământ, ținând seama că în Referatul de
Aprobare care fundamentează Proiectul de Hotărâre, nu există precizări cu privire
la impactul financiar.
Mai mult decât atât, așa cum am menționat anterior, nu s-a efectuat o expertiză
tehnică a clădirii din care să reiasă faptul că aceasta se pretează la eventuale consolidări
locale, după cum rezultă și din concluziile cuprinse în Raportul de evaluare a reconversiei
A.D.P. Sector 1 în unitate de învățământ – Anexa 3.
Printre alte concluzii menționate în Raportului sus-menționat, se desprinde faptul că
operațiunile de recompartimentare interioară și de refacere a finisajelor interioare și
exterioare, lucrările de reparații, ignifugarea elementelor sarpantei existente, reamenajarea
terenului în vederea realizării unor curți de recreere și terenuri de sport, etc., sunt
generatoare de costuri suplimentare care urmează a fi suportate din bugetul local, cheltuieli
care nu au fost prevăzute în cuprinsul Referatului de Aprobare care stă la baza Proiectului
de Hotărâre supus aprobării Consiliului Local al Sectorului 1 privind schimbarea titularului
dreptului de administrare asupra imobilului situat în Bd. Poligrafiei nr. 4, sector 1,
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București, de la Administrația Domeniului Public Sector 1 la Consiliul Local al Sectorului
1, în vederea înființării unității de învățământ preuniversitar „Școala Regală”.
În lumina celor învederate anterior, concluzionăm faptul că reconsolidarea unei
clădiri existente înseamnă dublarea costurilor față de construirea unei clădiri noi,
precum și o perioadă de execuție a lucărilor de consolidare de minim 2 ori mai mare
– estimarea reconsolidării suprafeței de aprox. 2.000 mp este de aprox. 2.000 euro/mp,
față de 1.000 euro/mp în cazul construirii unei clădiri noi, adică 4.000.000 euro vs.
2.000.000 euro.
5. Nicărieri în cuprinsul Referatului de Aprobare nu se face referire la necesitatea înființării
unei școli în zona Casei Presei Libere determinată de un excedent al numărului de
elevi din școlile limitrofe care să impună reconversia sediului A.D.P. Sector 1 în unitate
de învățământ.
Proiectul de Hotărâre nu este însoțit de niciun studiu care să ateste oportunitatea
înființării unui asemenea obiectiv într-o zonă strict de birouri, unde cele mai apropiate
complexuri rezidențiale se află la o distanță de aprox. 2 km – Anexa 7.
O altă încercare de inducere în eroare a cetățenilor sectorului 1 cuprinsă în Referatul de
Aprobare o reprezintă și „accesul facil la mijloacele de transport in comun” la imobilul din
Bd. Poligrafiei nr. 4, realitatea fiind că singurele mijloce de transport în comun care
ajung în apropiere sunt autobuzele 331 sau 331bis care au stația la o distanță de aprox.
400 mp față de intrarea în clădire.
6. În Referatul de Aprobare se precizează faptul că „valoarea istorică și arhitecturală a
acestui imobil va fi mult mai bine pusă în valoare dacă acest imobil va fi deschis accesului
public”.
În fapt, accesul în imobil nu este restricționat publicului, ținând seama că în incinta
clădirii își desfășoară activitatea atât Administrația Domeniului Public Sector 1 care nu
poate limita accesul persoanelor la serviciile de utilitate publică, cât și Complexul
Multifuncțional Caraiman care desfășoară în parteneriat cu Universitatea de Medicină și
Farmacie Carol Davila din București - Facultatea de Medicină Dentară – Anexa 8, un
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proiect privind crearea unui Centru De Excelență, prin care se asigură gratuit accesul la
servicii stomatologice pentru grupurile vulnerabile de pe raza sectorului 1 București.
7. O altă sincopă majoră a imobilului din Bd. Poligrafiei nr. 4 o reprezintă lipsa accesului
auto generată de constituirea dreptului de superficie – Anexa 9, în favoarea Curții de
Conturi care a preluat pentru o perioadă de 99 de ani o suprafață de 3.000 mp din totalul
de 11.716,23 mp aferent sediului A.D.P. Sector 1, astfel cum rezultă din Cartea Funciară
nr. 273815 – Anexa 10.
În concluzie, fără accesul auto este indiscutabilă posibilitatea înființării unei unități
de învățământ, aspect care rezultă și din concluziile Raportului de evaluare a reconversiei
– Anexa 3, nefiind posibilă intervenția mașinilor de pompieri, poliție, salvare etc.
8. Proiectul de Hotărâre nu cuprinde dispoziții tranzitorii în conf. cu art. 54 din Legea nr.
24/2000 în care să se regăsească măsurile care urmează a se institui cu privire la
relocarea sediului Administrației Domeniului Public Sector 1, într-un imobil care să
permită derularea activității desfășurate de aceasta, o asemenea procedură blocând pentru
o perioadă însemnată de timp serviciile de utilitate publică furnizate la nivelul
sectorului 1.
Mai mult decât atât, o posibilă operațiune de relocare ar implică costuri imense
pentru bugetul local, luând în considerare faptul că la nivelul instituției există cel mai
mare sistem de supraveghere video metropolitan și centru de comandă din țară, costurile
privind organizarea și implementarea acestuia ridicându-se la valoarea de 9.270.077,18 lei.
Așadar, rugăm consilierii locali să aibă în vedere exemplul generat de curând de
desființarea instituției AUIPUSP S1 care a condus la blocaje în sistemul de învățământ de
la nivelul sectorului 1 și să nu creeze antecedente similare.
9. În acelasi sens, precizăm faptul că de-a lungul timpului asupra imobilului au fost efectuate
investiții în valoare totală de 66.272.298,27 lei, din care teren + clădire 53.946.171,61
lei și modernizări 12.326.126,66 lei – Anexa 11.
Cele mai importante investiții realizate sunt cele privind: dispeceratul de monitorizare
video compus din 1.130 de camere de supraveghere avizat de IGPR – Anexa 12; sistemul
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de control acces alocat la 150 de uși; sistemul de detecție și avertizare incendiu avizat ISU;
infrastructura IT alocată rețelelor de voce date și telefonie; modernizarea rețelei electrice;
furnizarea și montarea grupul electrogen 110kVA (generatorul de curent) aferent întregii
clădiri; furnizarea și montarea UPS-ului online 160kVA aferent întregii clădiri;
infrastructura IT alocată sistemului wireless public instalat în peste 100 de parcuri și locuri
de joacă pe o suprafață totală măsurată mai mult de 3.000.000 mp – Anexa 13,
infrastructura IT alocată proiectului de digitalizare al A.D.P. Sector 1 (aflat la 40% din
implementarea acestuia).
Pentru realizarea investițiilor sus-precizate a fost nevoie de un buget de aprox.
17.000.000 lei, buget care ar trebui reinvestit în situația în care instituția s-ar reloca, având
în vedere că multe dintre investițiile efectuate la nivelul sediului A.D.P. Sector 1 din Bd.
Poligrafiei nr. 4 nu suportă mutarea, precum cea a unor bunuri mobile.
10. Nu în ultimul rând, învederăm consilierilor locali, Sentința Civilă definitivă și
irevocabilă nr. 17093 din 11.10.2016 pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 în
dosarul nr. 40069/299/2016 prin care s-a dispus înregistrarea în Registrul Special aflat
la grefa Judecătoriei Sectorului 1 a modificării sediului

SINDICATULUI

ANGAJAȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE SECTOR 1 în incinta
sediului A.D.P. Sector 1 din București, Bd. Poligrafiei nr. 4, sector 1 – Anexa 14.
11. Lipsa studiului de impact, al expertizei tehnice a imobilului, precum și a oricărui document
sau act care să dovedească demararea unor proceduri incipiente în vederea înființării
„Școlii Regale”, care să ateste, deopotrivă, faptul că imobilul din Bd. Poligrafiei nr. 4,
sector 1, se pretează realizării unui asemenea obiectiv, sunt de natură a considera că
motivul pentru care se dorește preluarea imobilului din Bd. Poligrafiei nr. 4 de către
Consiliul Local al Sectorului 1 nu este unul real si serios, fiind generator de riscuri,
confuzie si risipire a banului public.
Astfel, supunem atenției consilierilor locali situația în care în urma efectuării
studiilor/expertizelor tehnice, ulterior aprobării Proiectului de Hotărâre privind
solicitarea către C.G.M.B. privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra
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imobilului situat în Bd. Poligrafiei nr. 4, sector 1, București, de la Administrația
Domeniului Public Sector 1 la Consiliul Local al Sectorului 1, în vederea înființării unității
de învățământ preuniversitar „Școala Regală”, să releve faptul că imobilul din Bd.
Poligrafiei nr. 4 nu corespunde cerințelor tehnice ale unui proiect de reconversie a
clădirii în unitate de învătământ, situație în care devine incidentă întrebarea:

„Este oportună generarea de consturi suplimentare pentru
relocarea a 2 instituții publice care își desfășoară în prezent
activitatea în imobilul în cauză și blocarea activității
acestora, în detrimentul realizării acestui obiectiv într-o altă
locație?”

În concluzie, solicităm respectuos consilierilor locali să aibă în vedere
încălcările flagrante ale Legii nr. 24/2000 care stipulează necesitatea unei
fundamentări temeince a proiectelor de acte normative complexe, precum
cel propus pe ordinea de zi la pct. 15 al ședinței din data de 25.02.2021 a
Consiliului Local al Sectorului 1 și să ia măsurile legale corespunzătoare.

Cu deosebita consideratie,
Presedinte,
Sindicatul Angajatilor Administratiei Publice Sector 1
STEFAN NOVAC
8/196

9/196

.

ANEXA 1
\

'

)

;:,ECTORULUI 1
I PUBLIC
. ADMINISTRA TIA DOMENIULU
); 1.·,,, :·.•L'..ttii�

N r t:011;
______ --06

1NTRARE
s
IE$1RE
200 _L_ Luna

.__,_

..

_,..-·-·•·

l

...,

.....

,7,,.--Ziuaoc:::7 ·�·

CONTRACT DE VA.NZARE-CUMPARARE
ARTICOLUL 1
PARTILE
1.1. Compania Nationala a lmprimeriilor "Coresi" S.A. cu sediul social In
Bucure�ti, Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, telefon 2229138; fax : 2229060,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. 140/2745/1999, avand cont de virament
nr. 2511.1-43.1/ROL deschis la B.C.R. - Sucursala sector 1, cod fiscal R.
11648971 reprezentata legal prin dl. Dumitru Constantinescu - director general �i
d-na Victoria Vi�an - director economic, in calitate de VANZATOR
�1

1.2. Administratia Domeniului Public Sector 1 (Primaria sector 1) cu sediul
In Calea Grivitei, nr. 149, telefon : 222 40 45 fax : 222 59 95, avand cont de
virament nr. 24630220, deschis la Trezoreria sector 1 �i cod fiscal nr. 4602068,
reprezentata legal prin Director General Ee. Vasile Baroi �i Director Economic Ee.
Vasile Caruntu, In calitate de CUMPARATOR.
In baza procesului-verbal de adjudecare a activului nr. 1664/18.03.2002 s-a
incheiat prezentul contract de vanzare-cumparare In urmatoarele conditii
ARTICOLUL 2
OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Compania Nationala a Imprimeriilor "Coresi" S.A. vinde �i Primaria
Sector 1 - Administratia Domeniului Public cumpara, activul compus din teren �i
construqii situat In Bucure�ti, B-dul. Poligrafiei nr. 4, sector 1, in suprafata de
12.686 mp., avand numarul cadastral 3236.
2.2. Obiectul vanzarii este detali at in Caietul de sarcini al licitatiei - Anexa
nr. 1 la prezentul contract, avand localizarea evidentiata in planul de situatie scara
1 : 500 Anexa nr. 2 la contract.
2.3. C.N.I. "CORES!" S.A. este proprietara imobilului (teren - constructii),
ce face obiectul vanzarii, pe care 1-a dobandit in baza H.G. 96/1999 �i
Certificatului de Atestare a Dreptului de Propiretate seria M11 nr. 0082 eliberat de
MinisternJ Culturii In baza Legii 15/1990 �i a H.G. nr. 834/1991.
2.4. Imobilul (teren �i constn1qii) ce se instraineaza nu a fost scos din
circuitul civil, nu este grevat de sarcini, nu a fost instrainat altei persoane fi ice sau
juridi e confonn extrasului de carte funciara.
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2.5. Vanzatorul se obliga sa transmita dreptul de proprietate �i sa remita, iar
- I�� umparatorul, sa plateasca �i sa preia bunul imobil teren �i constructii astfel cum
E�
este detailat in Caietul de sarcini al licitatiei (Anexa nr. 1 la contract) situat in Bdul. Poligrafiei nr.4, sector 1, cu urmatoarele vecinatati:
- la Nord: teren A.D.P.- Sector 1, inspre Str. Tipografilor
- la Sud: teren A.D.P.- Sector 1, mspre B-dul Poligrafiei
- la Vest: teren inspre complexul "PUZDREA"
- la Est: Casa Presei Libere

v1J

ARTICOLUL 3
TRANSMITEREA PROPRIETA.TII
3.1. Potrivit art. 1296 Cod civil raportat la art. 1004, 1017 �i IO 18 Cod civil
dreptul de proprietate se transmite in favoarea cumparatorului numai dupa
achitarea integrala a pretului.
3.2. Predarea-primirea activului se face prin proces-verbal incheiat intre
reprezentantii partilor, ce se va constitui in Anexa nr. 2 la prezentul contract, in
termen de 5 zile de la data achitarii integrale a pretului.
3.3. In cazul pieirii sau deteriorarii obiectului vanzarii, riscul este suportat
conform art. 1018 Cod civil.
3.4. Impozitele catre stat precum �i taxele de orice natura datorate pana la
data achitarii integrale a pretului, privesc pe Vanzator.
3.5. Toate cheltuielile ocazionate de autentificarea prezentului contract sunt
in sarcina Cumparatorului.
ARTICOLUL 4
PRETUL SI MODALITATEA DE PLATA
4.1. Pretul de vanzare-cumparare a activului (cladire teren) este stabilit la
echivalentul in lei al sumei de 957.983 USD+ 182.017 USD (TVA) la cursul USD
din ziua licitatiei 18.03.2002 - adica 31.345.203.760 lei+ 5.955.588.714 lei (TVA)
respectiv 37.300.792.474 lei.
4.2. Plata pretului in cuantum de 36.300.792.474 lei (ramas dupa deducerea
garantiei de participare in valoare de 1.000.000.000 lei (unmiliardlei) achitata cu
O.P. nr. 489/13.03.2002, garantie ce este considerata plata partiala-avans potrivit
reglementarilor legale se va efectua de catre Cumparator astfel:
a) 9.000.000.000 lei la data de 1.07.2002
b) 17.000.000.000 lei la data de 5.07.2002
c) 10.300.792.474 lei la data de 10.07.2002
Cumparatorul va face plata prin virament cu ordin de plata in contul
Vanzatorului, 506911648971 Trezoreria Sectorului 1 Bucure�ti.
��
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ARTICOLUL 5
OBLIGATIILE VANZATORULUI
5.1. VANZATORUL se obliga :
a) sa predea Cumparatorului activul ce face obiectul vanzarii in
conformitate cu Caietul de sarcini al licitatiei - Anexa nr. 1 la contract
b) Vanzatorul se obliga ca pana la data efectuarii ultimei plati de catre
Cumparator, astfel cum a fost stabilita la Art. 4 pct. 4.2. lit.c), sa elibereze toate
spatiile ocupate in prezent de catre chiria�i, in caz contrar operand rezolutiunea
contractului in conformitate cu Art. 8, pct. 8.1., cu restituirea de catre parti a
prestatiilor reciproce.
c) sa garanteze pe CUMPARATOR pentru folosinta lini�tita a bunului
conform art. 1336 pct. 1.
ARTICOLUL 6
OBLIGATIILE CUMPARATORULUI
6.1. CUMPARATORUL se obliga:
a) sa plateasca Vanzatorului pretul in suma �i cu e�alonarile stabilite la art.4
b) sa suporte cheltuielile vanzarii
c) sa preia bunul in starea descrisa in caietul de sarcini, cunoscand situatia
juridica,vechimea acestuia, pretul fiind stabilit in funqie de uzura �i
amortizarea suferita
ARTICOLUL 7
CLAUZE SPECIALE
7 .1. Conform art. 1354 Cod civil partile convin ca Vanzatorul nu raspunde
de viciile ascunse.
7 .2. Vanzatorul garanteaza pe Cumparator impotriva evictiunii conform art.
1337 Cod civil.
ARTICOLUL 8
RASPUNDEREA CONTRACTUALA-REZOLUTIUNEA
8.1. Neindeplinirea obligatiilor stipulate la articolul 4 �i articolul 5 litera b
atrage rezolutiunea de drept a prezentului contract, rara a mai fi necesara punerea
in intarziere �i rara orice alta formalitate, inclusiv pe cale judecatoreasca. Garantia
de participare nu se restituie in situatia rezolutiunii contractului din culpa
cumparatorului.
8.2. in situatia cand cumparatorul nu i�i indepline�te obligatiile de plata
conform termenelor stabilite, vanzatorul va percepe pentru sumele neachitate o
dobanda enalizatoare de 0,15% pentru fiecare zi de intarziere.
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8.3. Forta majora apara de raspundere partea care o invoca in conditiile legii,
cu cerinta notificarii scrise prealabile in termen de 5 zile de la aparitia cauzei de
forta maj ora �i in baza Certificatului eliberat de Camera de Comert �i Industrie a
Romaniei.
ARTICOLUL 9
COMUNICARI
9 .1. Toate notificarile, solicitarile, cererile sau comunicarile efectuate intre
vfmzator �i cumparator se vor transmite in scris, prin remitere directa sau prin
scrisoare recomandata cu confirmare de primire, sau prin facsimil sau mesaj e-mail
cu confirmare de primire, urmat de transmitere prin scrisoare recomandata.
Schimbarea adresei de comunicare se va putea efectua prin notificare transmisa
conform celor mai sus descrise.
9.2. Orice document trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat �i in
mornentul primirii.
ARTICOLUL 10
ALTE CLAUZE
10.1. Litigiile de orice fel izvorate din executarea prezentului contract se vor
solutiona pe cale amiabila; in caz contrar sunt de competenta instantei
judecatore�ti.
ARTICOLUL 11
DISPOZITII FINALE
11.1. Modificarea clauzelor contractuale se face, numai prin acordul partilor,
prin act aditional.
11.2. Clauzele prezentului contract se completeaza de drept cu dispozitiile
Codului civil �i ale Codului comercial.
11.3. Anexele fac parte integranta din contract
11.4. Contractul intra in vigoare la data autentificarii, cu aplicarea
prevederilor art. 8 pct. 8.1. in caz de neindeplinire a obligatiilor.

Administratia Domeniului Public-Secto, 1 __. __
DIRECTOR GENERAL
Ee. Vasile Baroi
RES\11 (,;, ✓,.

$�CTOR;},.

'u).

;,

-�·,,_,

DIRECTOR ECON<?�f<'
Victoria Vi�an
/ Y\) ·
OF�IUL JURIDIC
A.Pir'vulescu
\\ �

'DIRECTOR ECONOMIC
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PRIMARIA SECTORULUI 1 BUCURE$TI
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC
Calea Grivitei nr. 194 - Sectorul 1 BUCURESTI
Tel.: 222-40-45; Fax: 222-59-95
Nr. ____ I ____

DECIZIA NR. {�.Q
DIN 11.07.2002

Avand in vedere necesitatea preluarii imobilului ( teren + constructii ) situat in
Bucuresti, 8-dul Poligrafiei nr. 4, achizitionat de catre Administratia Domeniului Public
Sector 1 in baza procesului-verbal de licitatie nr. 2474 din data de18.03.2002
Conform prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/ 1991
In temeiul Dispozitiei nr. 1076/ 2001 a Primarului Sectorului 1 si a
Regulamentului de organizare si functionare al A. D.P. Sector 1
Directorul General at A.D.P. Sector 1, numit prin Dispozitia nr. 1076/12.07.2001 a
Primarului sectorului 1

DECIDE:
Art.1 lncepand cu data de 11.07.2002 se constituie o Comisie in vederea
preluarii imobiJului ( teren + constructii) situat in 8-dul Poligrafiei nr. 4, Sector 1
Art.2 Comisia va inainta conducerii A.D.P. Sector 1 un proces- verbal de
constatare in termen de 5 zile de la data preluarii imobilului.
Art.3 Comisia isi va desfasura activitatea in data de 12.07.2002.
Art 4 Comisia:
- Presedinte - Oprea Valeriu
- Membrii - Stefan Nicolae
- Murareci Mihaela
- Carmen Gheorghe
- Silviu Novae
Art. 5 Prezenta Decizie va fi comunicata prin grija Biroului Resurse Umane din
cadrul A. D. P. Sector 1.

DIRECTOR G ERAL
EC. VASILE AROI
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PROCES-�ER�AL D� � o��-PRIMIRE
v
1nche1at astaz1 /.� ;:f.;.'htl .,
in baza contractului de vanzare-cumparare nr. 2383/25.06.2002, conform Art. 3
pct. 3.2. Incheiat Intre C.N.I. "Coresi" S.A. cu sediul in Bucure�ti, Piata Presei Libere
m. 1 sector 1 �i Administratia Domeniului Public Sector 1, cu sediul in Bucure�ti
sector 1, Calea Grivitei nr. 194, se incheie prezentul proces-verbal de predare-primire,
a activului (cladire + teren) situat In Bucure�ti, Sector 1, B-dul. Poligrafiei nr. 4.
- Din partea C.N.I. "CORES!" S.A. In calitate de vanzator participa:
Ing.Marin Soare

- director tehnic productie

George Florin

- tehnician serv. M.E.I.

Stroescu Stefan

- tehnician serv.administrativ

- Din partea Administratiei Domeniului Public a Sectorului 1, in calitate de
cumparator participa: Comisia constituita in temeiul Deciziei nr.jl8o/
11.io? .:2002 a Directorului General al A.!D.P,1 Sector l, cu urmatoarea · componenta:; Pre edinte
Oprea Valeriu
9
Stefan Nicolae
, - Membrii
Murareci Mihaela
Carmen Gheorghe
J
Silviu Novae
Activul predat este compus din:
a) cladire (fosta Cantina)
- cladire (fosta Cantina) �i anexe
b) teren

1.937 m.p. supr. constr.
4.004 m.p. supr. desf.

- 12.686 m.p.

Datele caracteristice activului sunt prezentate in anexa 1.
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Prezentul proces-verbal de predare-primire face parte integranta din contractul
de vanzare-cumparare nr. 2383/25.06.2002 �i se incheie in 4 exemplare, cate doua
pentru fiecare parte.

Am primit,

Am predat,

Din partea A.D.P.
Pre9edinte ..
Membr1i

-

- Silviu Nova
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CoN.I. "CORESI" S.A.

PROCES-�ER�AL D� � EDfRE-PRIMIRE
,
mche1at astaz1 .

I.:: ..;/-.:?.,;,,._

In baza contractului de vanzare-cumparare nr. 2383/25.06.2002, conform Art. 3
pct. 3.2. incheiat intre C.N.I. "Coresi" S.A. cu sediul in Bucure�ti, Piata Presei Libere
nr. 1 sector 1 �i Administratia Domeniului Public Sector 1, cu sediul in Bucure�ti
sector 1, Calea Grivitei nr. 194, se incheie preientul proces-verbal de predare-primire,
a activului (cladire + teren) situat in Bucure�ti, Sector 1, B-dul. Poligrafiei nr. 4.
- Din partea C.N.I. "CORES!" S.A. in calitate de vanzator participa:
Ing.Marin Soare

- director tehnic productie

George Florin

- tehnician serv. M.E.I.

Stroescu Stefan

- tehnician serv.administrativ

- Din partea Administratiei Domeniului Public a Sectorului 1, in -calitate de
cwnoar.ator oarticioa -Oomis1 const1tu1ta in tem 1ul D e1z:t 1 nr �a ✓.
11�07 .:200� a .1J1raoto.ru1u1 General · A.:D.:P
ctor 1, ou urmatoarea co
ponefltat ; Pre�edir.rte
Op
V 1 rlu
S tan '"'Nloolae
.. Membr11
............ �.,..,ci M1 e
oarmen Gheotghe
Silv u Novo
Activul predat este compus din:
a) cladire (fosta Cantina)
- cladire (fosta Cantina) �i anexe
b) teren

1.9 37 m.p. supr. constr.
4.004 m.p. supr. desf.

- 12.686 m.p.

Datele caracteristice activului sunt prezentate in anexa 1.
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Prezentul proces-verbal de predare-primire face parte integranta din contractul
de vanzare-cumparare nr. 2383/25.06.2002 �i se 1ncheie 1n 4 exemplare, cate doua
pentru fiecare parte.

Am predat,

--

George Florin �
-

Stroescu Stefan

•

• oarmea Gheo:rl!il!:.Ja&-���,

• S1lv1u Nova
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PRIMARIA SECTORULUI 1
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

P R O C E S - -V---2 R ---B A-L-------------·de receptie si punere in functiune nr.
Alaturat comisie de receptie
constituita conform dispoziti�i
��u� c
din \ \ -�'\. 101):L
nr. \ 'bD

Nurnele si µrenumele
l.

3. ___�\l�G

4•
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Contract/comanda
Locul receptiei
Obiectul receptiei
%b.

I
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A.D.F. 1
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Probe efectuate si durata lor
Rezultatele
Deservirea
facut de
Concluziile
--

probelor

consemnate in urmatoarele

masinilor si instalatiilor in timpul

documente

anexa

probelor s a

comisiei

Termen de garantie
Alte date anexate

1.
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3.

4
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MUNI�IPIULBUCURE�TI \
PRIMARIA SECTORULUI I
SERVICIUL SECRETARIAT
NR. 9028 /27.03.2002.
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ADMINISTRA TIA DOMENIULUI PUBLIC
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MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI I

HOTARARE
privind includerea pe lista de investitii a Administratiei Domeniului
Public Sector 1 a achizipei unui imobil

z ,

Consiliul Local al Sectorului 1;
Tinand
seama de Nota de Fundamentare intocmita de Administratia
,
,
Domeniului Public Sector 1, precum �i de raportul de specialiatate al
Directiei de Management Economic;
Luand in considerare expunerea de motive a Primarului secton1lui 1;
Vazand avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget,
impozite �i taxe locale �i eel al Comisiei pentru administrafie publica locala,
juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor �i libertatilor
cetatenilor;
in conformitate cu prevederile art. 16 din Legea nr.189/1998, privind
fin antele publice locale, cu modificarile �i completarile ulterioare_;
Avand in vedere Hotararea Consiliului General al Municipiului
Bucure�ti nr.1/2002, privind repartizarea pe bugete componente a veniturilor
�i cheltuielilor bugetului local al Muncipiului Bucure�ti pe anul 2002;
Vazand Hotararea Consiliului Local al Sectorului I nr.4/2002 privind
adoptarea bugetului de venituri �i cheltuieli al Consiliului Local al
Sectontlui 1 pe anul 2002;
In temeiul art.46 �i art. 95 alin.2) lit.d) din Legea nr.215/2001,
modificata, privind administratia publica locala.
HOTARA�TE:
Art. 1. Se aproba includer�� · pe lista de investitii . a Administratiei
Domeniului Public Sector 1 pentru anul 2002, 1 la capitolul ALTE
CHELTUIELI DE INVESTITII - Achizitii Imobile, a valorii cheltuielilor
reprezentand achizitionarea unui imobil necesar desfa�urarii activitatii
institutiei.
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Art.2. Cheltujelile necesare achizifionarii obiectivului menfionat la
art. I vor fi suportate din bugetul Administrafiei Domeniului Public Sector 1
pentn1 anul 2002.
Art.3. Primarul, Serviciul Secretariat General Registru Agricol,
Direcfia de Management Economic, Administrafia Domeniului Public Sector
1 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,

NR.17
DATA:11.03.2002
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GUVERNUL

RO MANIEI

PREFECTURA MUNICIPIULUI BUCURE�TI
CABINET

PREFECT

B-dul. Regina Elisabeta nr. 47, Sector 5; C.P. 1-67; Tel. 313.24.76 sau
315.01.10 /121; Fax 312.25.33

Catre,

Urmare exercitarii dreptului de control al legalitatii actelor emise
de autoritatile administratiei publice locale, atributie conferita Prefectului de
prevederile art. 134 lit. b) �i art. 135 din Legea nr. 215/2001, consideram ca
Hotararea nr. 17 fl002, comunicata cu adresa dvs. nr.18 din 12.03.2002 �i
inregistrata la Prefectura Municipiului Bucure�ti sub nr. 7595 din 13.03.2002,
a fost adoptata cu respectarea normelor legale m vigoare.

Cu stima,
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PRIMARIA SECTORULUI 1 BUCURESTI
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

Galea Grivitei nr. 194 - Sectorul 1 BUCURESTI
Tel.: 222-40-45; Fax: 222-59-95
I Jg CG
Nr.

c,o�

Woz_

DELEGATIE

Subscrisa A.D.P. Sector 1, cu sediul in Bucuresti, Calea Grivitei 194,
reprezentata prin Director General Ee. Vasile Baroi, prin prezenta se
imputemiceste D-1 Daniel Andronie, Consilier Juridic in cadrul A.D.P. Sector 1,
domiciliat in Bucuresti, Al. Somesul Mare nr. 6, bl. A22, sc. 1, et. 8, ap. 33,
sector 4, legitimat cu C.I. Seria RD nr. 105701 eliberata in data de 08.06.2000
de Sectia 15 Politie, sa ne reprezinte si sa semneze incheierea de autentificare a
contractului de vanzare-cumparare incheiat intre C.N.I. CORES! S.A. in calitate
N

de vanzator si ADMI ISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 m
calitate de cumparator, contract avand de obiect imobilul situat in Bucuresti,
B-dul Poligrafiei nr. 4.

DIRECTOR GENERAL,
Ee. Vasile Baroi
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'

CoMpANiA NArioNAlA A IMpRiMERiiloR CoRESi S.A.
SR EN ISO 9001
Nr. 151

Piafa Presei Libere nr. 1, sector 1, cod 71.341 · BUCURE$TI-ROMANIA
Tel.: (01) 222.33.03; (01) 224.37 .61; Fax: (01) 222.90.60
Registrul Comertului: J40/2745/1999 Cod fiscal: R11648971/99

iMPUTERNICIRE

Subsernnatul Constantinescu Dumitru, domiciliat in Bucure�ti, Calea
Grivitei nr. 107 - 109, sc. B. ap. 41, sector 1, posesor al B.I. seria G.D. nr.
0314221/1992, eliberat de Sectia 3 Politie, in calitate de administrator al C.N.I.
"Coresi" S.A., imputemicesc prin prezenta pe D-na. Lupa�cu Marioara, domiciliata
in Bucure�ti, str. Lujerului nr. 2, Bloc 22 C, sc. A ap. 28 sector 6, care se
legitimeaza cu B.I. seria B.G. nr. 907546/1992, eliberat de Sectia 21 Politie, sa
semneze toate documentele referitoare la contractul de vanzare-cumparare nr.
2383/6014/25.06.2002, pentru director economic.

��

onstantmescu
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\ATENTJE: SE UTlLIZ
N
_,RELATIA CU TREZORERIA
STATULUI -·--�-� _ __________ _ !

26/196

I .,

__,t'--.�-?e,u�"" -,,c.-d_, �---.....;
):lt--.!
[6:,._
__6_i_tt- _t_l c:·,J_ ! t..--=1------+-"--:-'---'�-'---=�....:;..::,.,:1��-=-.:;;........;;___--ff---c=-----..---�-t_? u!_·

?-�l-(CUJ-1...{'t:l.R�i-- .-

Al, /, .. '/ �rz;_--· .

6 l

. . 27/196
. · · .. .

i
i· le.,,,_ I. C�r( i ({.(' ,({(,:r{�{-· ,,-( ( ·tl.1(/lf<.,1(/r
(t
·
-------------+--------:'-----------,...----'---_F_f r_. _· _·. .i/ '.. ', ;/�-- -----·-····-·-·�- _
,_c,_;

f,(�;(,,

. �- (I -

-,

----J.

...

__j

_J
-j

__j
I

_I
"

,

e-t": . .

/(__

'

'

/!.,,l-{_l' ..(:_�u��-'fftt_r_.i_

,. 1

!J/JJ:.,I/JL/1,•{?--t__t_t_a_._

-

oG�f.h ..,__ '([A;t-r·

1/_{L{l

/
t"

/

1

/
1(1,,,·,)'111/1

1. u �

'

128/196
!l v·

_ l :_(: •

t ]

29/196

MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
A.D.-P. SECTOR l
NR.

In vederea perfectarii contractului de vanzare-cumparare avand
ca obiect imobilul ( teren si constructie) situat in bd. Poligrafiei nr. 4
sector 1, va rugam sa binevoiti a ne elibera in original toata
d0atmentatia pe care e detbleti ft&fitoare la imobilul ee face obiectul
contractului de vaua-.

DIRECTOR GENE'1\L,

CON!YILIER JJJRIDJC,

DANIEL ANDRONIE

A�
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OPIS
documentele de transmitere a proprietatii pentru activul
situat in B-dul. Poligrafiei nr. 4, sector 1, conform contract
de vanzare nr. 2383/6014/25.06.2002

1. Certificat de atestare a Dreptului de Proprietate seria M.11 nr. 0082,
eliberat de Ministerul Culturii (original).
2. Incheierea nr. 2923, intocmita de Judecatoria Sector 1, Biroul de carte
funciara, de intabulare a dreptului de proprietate a imobilului din B-dul.
Poligrafiei nr. 4 (original).
3. Documentatie pentru inscrierea in cartea funciara nedefinitiva (Dosar
cadastru - nr. cadastral 3236) - copie.
4. Certificat privind definitivarea adresei po�tale (B-dul. Poligrafiei nr. 4) cop1e.
5. Proces-verbal - licitatie nr. 1664/18.03.2002 (copie).
i

b · tx:tMv.1 d u.. v'ri,1..ve �iaA..,,, t°d.M-\u�
.

Am predat,

C.N.I. "CORESI" S.A.

Am primit,

Administratia Domeniului Public Primaria Sectorului 1
DIRECTOR GENERAL,
Vasile Baroi

DIRECTOR ECON9MIC,

'

C\1

Victoria Vi�an
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La scrisoarea Dvs. Nr. 29.718/712/29.03.2002 va comunicam urmatoarele:
- activul supus vanzarii prin licitafia publica din data de 18 martie a.c. (cantina �i
teren aferent) este situat in B-dul Poligrafiei nr.4, a�a cum rezulta din Caietul de
sarcini, Fi�a bunului imobil �i Incheierea nr.2.913/27.03.2000 de intabulare a dreptului
de proprietate
- revendicarea la care facefi referire - Piafa Presei Libere nr. l - nu are ca obiect
imobilul supus licitafiei, la Compania Nafionala a Imprimeriilor "Coresi"S.A.
neexistand inregistrata notificare in acest sens.
- pentru a va dovedi buna credinfa suntem de acord cu decalarea termenelor de
perfectare a actului de instrainare a activului, astfel:
a) termenul de achitare a avansului: 12 aprilie a.c.
b) termenul de incheiere a contractului: 29 aprilie a.c.
Cu stima,
DIRECTOR ECONOMIC
Victoria Vi�an(}f!
CONSI I R JURJDIC
Antoan�..

Parvulescu

;,{L,'--
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ROMANIA
..

Ct/LTt/.R/I
MIN IS TE.AUL · ______________________________________
--- ------�in baza Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice
de stat ca regii autonome �i societaii comerciale �i a Hotaririi Guvernu lui nr. 834/1991 privind · stabilirea �i evaluarea unor terenuri aflate in pa
trimoniul societatilor comerciale cu capital de stat ,
- · vazind propunerile comisiei pentru stabilirea �i evaluarea terenu.
.
1___________· In--"'-----------,
· · trum
1 · nr. .it._90/�
fl·1or,const·t·
1 ma
·t- prm ordmu1 mm1s
d·. 2/- P5:IY!J9 ,
de organizare
in temeiul _________lf:/i:l!t::.._llf/--�Q_________
�i funclionare a ministerului ,
c�¥ur
✓/·
. '"toru.1.
mm1s
EL __________________________________
em1·te urma
· · tru1 ___________
7

_____

CERTIFICAT

OE ATEST ARE A OREPTUlUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

Seria __M_11___ nr._QQ�7__ _
pentru societatea comerciala cu capital de stat, infiintata prin Hotarirea.
Guvernului nr. --�---din_[�fl_�_t_m_____, sub denumirea ________________
.CPHPAN/A NAT/1/AIA�A 4_/MPA?/HER.#L'7.R Ct'£C:SJ< 9cf'.A._
cu sediul in satul -----------------=----------------------------, co�una, ora�ul, ..
municipiul ______,8(1_�/✓-���TL______________________ ,strada e41_121__eg�,fEl
____(/M._&_�_____ nr.___ f ___ sectorul _f.._�judetul*L ________�--------------------,I!

l si
f
e
Q
�:,J
�
fk
t}�JJ�j!M
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!l.!J�
et>M���
L �e�t���,A
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.B«�--- Zl�--Yd 4
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�2.086'
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este de----------���---:------------·
.· - m,2 1ar
.. .
.
.
2
este de---------.------------------------m , 1dent·f·
1 1cate prm anexa nr.2 �1 p Ianurile topografice cuprinse in anexele nr. 4 �i 5 din documentatia de
.stabilire �i evaluare a terenurilor inregistrata sub nr._____,._£�---------din£�-�g��7-:.__ la Oficiul de Cadastru �i Organizarea Teritoriului al
judelului •)_Mt✓-�L�¢t.:�L�4'.f'«�__fn·
A

Emis la d·ata _t/£.fl.it.1..?.9.9
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C.N.I. "CO

PROCES-VERBAL DE P!lED�!j.E-PRIMIRE
incheiat astazi _f.2. � .C?f. � lwt
in baza contractului de vanzare-cumparare nr. 2383/25.06.2002, conform Art. 3
pct. 3.2. incheiat intre C.N.I. "Coresi" S.A. cu sediul in Bucure�ti, Piata Presei Libere
nr. 1 sector 1 �i Administratia Domeniului Public Sector 1, cu sediul in Bucure�ti
sector 1, Calea Grivitei nr. 194, se incheie prez·entul proces-verbal de predare-primire,
a activului (cladire + teren) situat in Bucure�ti, Sector 1, B-dul. Poligrafiei nr. 4.
- Din partea C.N.I. "CORES!" S.A. in calitate de vanzator participa :
Ing.Marin Soare

- director tehnic productie

George Florin

- tehnician serv. M.E.I.

Stroescu Stefan

- tehnician serv.administrativ

Activul predat este compus din:
a) cladire (fosta Cantina)
- cladire (fosta Cantina) �i anexe
b) teren

1.937 m.p. supr. constr.
4.004 m.p. supr. desf.

- 12.686 m.p.

Datele caracteristice activului sunt prezentate in anexa 1.

35/196

Prezentul .proces-verbal de predare-primire face parte integranta din contractul
de vanzare-cumparare nr. 2383/25.06.2002 �i se incheie in 4 exemplare, cate doua
pentru fiecare parte.

Am primit,

--
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PROCES-VERBAL

incheiat azi 18.03.2002

Comisia imputernicita pentru vanzarea din active prin licitatie, numita prin
Ordinul Ministnilui Culturii �i Cultelor nr. 2062/27.06.2001 �i prin Decizia
directorului general al C.N.I. "Coresi" S.A. nr. 3/25.01 .2002, formata din:
Sorin Constantin Ioanovici

- Director Direqia Buget, Finante
- reprezentant al Ministerului Culturii �i
Cultelor

Constantin Adrian Panciu

- Director, Directia Dezvoltare, Informatica,
Investitii, Administrativ
- reprezentant al Ministerului Culturii �i
Cultelor

Dumitru Constantinescu

- Director general

Marin Soare

- Director tehnic-productie

Victoria Vi�an

- Director economic

Stefan Stroescu

- Secretar

s-a intrunit in �edinta de licitatie publica pentru vanzarea activului (cladire +
teren), din municipiul Bucure�ti, B-dul. ;Foligrafiei nr.4, sector 1, campus din:
a) - cladire (fosta Cantina)
- cladire (fosta Cantina) �i
anexe
b)- teren

1.937 m.p. suprafata construita
4.004 µi.p. suprafata desra�urata
12.686 m.p.

in data de 18.03.2002, ora 11,00 conform anunturilor publicitare din ziarele
"Adevarul" �i "Romania Libera" din data de 02.02.200, precum �i prin internet.
Vanzarea activului a fost aprobata de catre Consiliul de Administratie al
C.N.I. "Coresi" S.A. �i de Adunarea Generala a Actionarilor.
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Pentru licitatie au cmnparat caiete de sarcini:
- S.C. TRANSALPIN INDUSTRIES S.A.
cu chitanta nr.
3414224/04.03.2002
- Primaria Sectorului 1 - A.D.P. - Sector 1 - cu chitanta nr.
3414234/05.03.2002
- Nitu
, nr. 3414240/06.03.2002
, Ionut, Lucian - cu chitanta
- Farca� Gigel - cu chitanta nr. 3414251/07.03.2002
- S.C. CONSOL S.R.L. - cu chitanta nr. 3414329/14.03.2002
- S.C. VALMETEX S.A.- Ramnicu Valcea - cu chitanta nr.
3414332/14.03.2002
Firmele: Primaria Sector 1 -A.D.P. sector 1, S.C. VALMETEX S.A. �i S.C.
CONSOL S.R.L., au achitat taxa de participare �i au facut dovada garantiei de
participare astfel:
1) Primaria Sectorului 1 - A.D.P. - Sector 1:
- taxa de participare, achitata cu chitanta nr. 341435/13.03.2002
- garantia de participare achitata cu O.P. nr. 489/13.03.2002
2) S.C. VALMETEX S.A.:
- taxa de participare, achitata cu O.P. nr. 140/14.03.2002
- garantia de participare, achitata prin Scrisoare de garantie banacara
emis de ALPHA BANK - Sucursala Unirii.
3) S.C. CONSOL S.R.L.:
- taxa de participare, achitata cu chitanta nr. 3414330/14.03.2002
- garantia de participare, achitata cu Bilet la ordin avalizat de BCR
fil.sector 5.
Cele 3 firme au prezentat documentele de participare, cerute prin H.G.R.
450/1999 �i prin Caietul de sarcini.
In data de 15.03.2002, comisia de licitatie a verificat documentele depuse
de cele trei firme inscrise �i a hotarat ca ele sa fie admise la licitatie.
Licitatia are loc la sediul C.N.I. "CORES!" S.A., Piata Presei Libere nr. 1,
sector 1, Bucure�ti, in Sala de Protocol, la ora 11,00 �i este condusa de dl. Marin
Soare (desemnat de catre membrii comisiei de licitatie).
Dl. Marin Soare, dupa o scurta prezentare a activului supus vanzarii prin
licitatie, anunta numarul de ordine al participantilor (stabilit in ordinea inscrierii),
2
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pretul de pornire al licitatiei In valoare de 1.900.000 USD inclusiv TVA �i pasul de
licitatie stabilit la 10% din pretul de pornire, precum �i modul de desfa�urare al
licitatiei.
Pre�edintele comisiei declara deschisa �edinta de licitatie �i neoferindu-se
pretul de pornire, licitatia coboara succsesiv cate un pas pana la pretul de 950.000
USD inclusiv TVA, care este oferit de toti participantii, de la care licitatia cre�te cu
un pas la valoarea de 1.140.000 USD incusiv TV A, pret ce este oferit de catre
Primaria Sectorului 1 - Administratia Domeniului Public Sector 1.
Pre�edintele comisiei de licitatie declara ca�tigatoare firma Primaria
Sectorului 1 - Administratia Domeniului Public Sector 1 la pretul de 1.140.000
USD inclusiv TVA, cu specificatia ca firma ca�tigatoare, potrivit caietului de
sarcini va trebui In termen de 15 zile de la adjudecare sa achite un avans de 25%
din pretul oferit, iar diferenta se va achita pana la semnarea contractului, respectiv,
30 de zile de la adjudecare.
Comisia:

Participanti:
,-

Primaria Sectorului 1 Administratia Domeniului Public
Public - Sector I

f

DumitruConsta

,/

�

Marin Soare
Victoria Vi�an

Stefan Stroescu

'i>,;cTfiRZ, /�ector General,

� �� : t

/

£\4}lsile Baroi //
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�scu
S. C. CONSOL S.R.L.
Director General,
Valcu Romeo
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BIROUL NOTARULUI PUBLIC
POPPER CONSTANŢA
Bucureşti, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 25, sect. 1

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr.
Anul 2002 luna iulie ziua Ol

În faţa mea POPPER CONSTANŢA, notar public, la sediul biroului
s-au prezentat CONSTANTINESCU DUMITRU, domiciliat în Bucureşti, Calea
Griviţei nr. 107-109, se. B, ap. 41, sector 1, identificat prin buletin
de identitate Seria GD nr. 0314221/1992 eliberat de Secţia
3 Poliţie, VISAN VICTORIA u domicliată în Bucureşti, str. Vistiernicul
Stavrinos nr. 25, bl. 155, sc. 2, ap. 50, sector 6, identificată prin
carte de identitate seria RR nr. 173029/ 2001 eliberată de secţia 5
Poliţie şi ANDRONIE DANIEL, domiciliat în Bucureşti, Ale. Someşul Mare
nr. 6, bl. A22, sc. 1, et. 8, ap. 33, sector 4, identificat prin carte
de identitate seria RD nr. 105701/2000 eliberată de Secţia 15 Poliţie
care, după citirea actului, au consimţit la
prezentului înscris şi au semnat toate exemplarele.

autentificarea

În temeiul art. 8 lit. b din Legea notarilor publici şi activităţii
notariale nr. 36/ 1995 SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.
S-a taxat cu 191. 253. 965 lei taxa de autentificare cu OP nr.
1275/2002 emis de ADP Sector 1.
S-a perceput onorariul de 63.175.795 lei cu OP nr. 1274/2002 emis
de ADP Sector 1.
S-a aplicat timbru jud·
1277 /2002 emis de ADP
N O

în valoare de 50. OOO lei cu OP nr.
P UBL I C,
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PRIMARIA SECTORULUI 1 BUCURE$TI
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

Galea Grivitei
nr. 194 - Sectorul 1 BUCURESTI
'
'
Tel.: 222-40-45; Fax: 222j!-95
Nr.
1Jf- e,--c
1,
£.�

.f(/'l2-

\

\\'\J..�

Ch._�d.. �

CATRE:

�

� � �

,

Gou.��e

Ca�£) Al>?

C.N.I CORESI S.A.
··-

INATENTIA:

DOMNULUI DIRECTOR GENERAL
DUMITRU CONSTANTINESCU

Referitor la incheierea contractului de vanzare-cumparare a imobilului din
B-dul Poligrafiei nr. 4, adjudecat de catre Administratia Domeniului Public
Sector 1 prin procesul-verbal de adjudecare din 18.03.2002
Avand in vedere faptul ca exista anumite dificultati in ceea ce priveste
virarea dintr-o data de catre Trezoreria Sector 1 a intregii sume reprezentand
contravaloarea imobilului susmentionat, va rugam sa fiti de acord cu plata
pretului in trei transe, programate de catre Trezorerie astfel:
- 01.07.2002 ..... ......................... 9.000.000.000 lei
- 05.07.2002 ................................ 17.000.000.000 lei
- 10.07.2002................................. 10.300.792.474 lei
In speranta unei bune colaborari,
Al dumneavoastra

DIRECTOR GENERAL
Ee. Vasi e Baroi

CONSILIER JURIDIC
Daniel Andronie

SECTOR�
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Nr. ......

Consiliul General al Municipiului Bucure�ti
_ Prim aria Sectorului ..l.. ................................
Directia de 'impozite �i. me Locale
Str. ..Q(!!.ft�::f-?}:f·y-1,{.................. nr.
Dosar de executare nr. ................................

U

Certificat privind impozitele �i taxele locale
pentru persoane juridice
Vrmare cererii•nr.
J 3,2'72
ti
se cer fica prin prezenta ca persoana juridica:

Denurnire
Judet
Localitate
Strada

Te!efon
Cod fiscal

I din data de

'OM?4'Nt ,1

,1-

,--..
��'-------------,--------1 Cod po�tal
Numar
I---L-&-:'-.;.,...:..----L-;_,._...=;;___;;;__---,----=:;___,;..:::_;;:=-=-��----1
___._____. Etaj ,.._____, Apartament
- - inregistrat la registrul comertului la nr.
��-,.,,,&...:.......t....-=,;,,.....L....;..,;..,....,....,,, ,_____

Sector j

-�

___,

figureaza in evidenfe, cu urmatoarele obligafii de plata catre buget
JJ / oc. oe.-- *> •
la data de ......�(.:...................

.

Nr.
crt.

Denumire
obligafie de plata

0

1

Obligafie de plata
Curenta

Majorari

Observatii

4

5
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3

.. -."-.:·-.
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ROMANIA
�
Judecatoria ...
................

.� r

g���� �� tJ.���'.���1.�&�
i6o:3
iNCHEIERE NR . ........................
JUDECATOR

········�·······f:?M.�...........

�#.'-?.'.?¢.....,¼..�. . . . . . . . .

Asupra cererii introduse de ..... ��...
prin nOtarul
public (mandatarul) ...........;,'J�····..··...···:..:::.'f:.c··················............................................. privind inscrierea
W 1/
/)dy)_N'
lrt'?
·):tJ�
· .................................................................. "m Cartea funciara,
. �
dreptu 1u�· ....... .a;:;r-}I/J
[i,
"
1n baza ) .................................. (.....................................,
Vazand referatul conducatorului de carte funciara, in sensul ca nu exista piedici la inscriere,
fiind indeplinite_&Jnditiile prevazute la art. 50 din Legea nr. 7/1996 �i achitata taxa judiciara de timbru
de ......................... '!?.�................. lei, cu chitanta nr. ................................... / ............

DISPUNE:

l/4�y f;"//4� /� ✓A

/,?�n/e.-' /.-1'
1Pcd?/'/

✓--1...1-. Admite cererea cu privire la im@ilul ....................... 4'.77....... inscris in Cartea funcia:a nr.
, ....... J) � ........ a 1oca1·1tat11
({)'/;J/
�.. .............. : ..............
/)rC /,f/..j).
JJ,/
/;?;·:;-,Y'
vPclfj;;i....?............. cu nr. cadastra1
.
3
propr1etatea lu1 ...........................................................-.-........................... de sub
................ ��;,/...i/(...............0 sa se intabuleze **) dreptul de proprietate cu titlul de drept
' r ············· · ·····················
·······························( ···
·········
-;;;'fiP/6 ,fp
Prezenta va c�un� ···· ·······//···f······················
�
Data in .......�: .............�</1¾
..
la data de .................................
O.:/- '2002

............... ·-&_ ..........,

{?.��?.?!.�
�2:............

./.1·

carte funciara,

Co
�

*) Dupa caz, contractul autentificat sub nr. .......................... din ........................ certificatul de
mo�tenitor nr. ................ din ..............., hotararea judecatoreasca nr. ...................... din ................. titlu de
proprietate .................................. contractul de construire, concesiune, proces - verbal de receptie.
* *) inscriere provizorie, notare, radiere.
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JUDECATORIA SECTOR 1 BUCURESTI
BIROUL DE CARTE FUNCIARA
Dosar 6485 / 03.06.2003

INCH El ERE NR: 6485
Judecator: Cuzuc Gheorghe
Conducator C.F. Stanca Dorina
Asupra cererii introduse de petentul: ADP SECTOR 1 cu privire la:
NOTAREA dreptului de PROPRIETATE, asupra imobilului din str. BO. POLIGRAFIEI, NR.
4 ,cu nr.cadastral 3236 inscris in CF Nr.6331 a localitatii BUCURESTI SECTOR 1 in baza
acte: CERERE NR. 1 / 03.06.2003 EMIS DE ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC;

Vazand referatul conducatorului de carte funciara, conform conditiilor prevazute de
articolul 50 din Legea 7/1996 si articolul 51 din Legea 7/1996 si achitata taxa juridica de
timbru in suma de 1500 lei, taxa de timbru O lei.

Dispune:

Admite NOTAREA dreptului de PROPRIETATE, asupra imobilului din strada BO.
POLIGRAFIEI nr. 4, cu numarul cadastral 3236 inscris in CF Nr. 6331 a localitatii
BUCURESTI SECTOR 1 la P1/1, in favoarea lui PRIMARIA SECTOR 1-ADMINISTRATIA
DOMENIULUI PUBLIC , in lac de Primaria Sector 1. cu titlu de RECTIFICARE la Pll/2
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.ROM.ANIA
/
J udecatoria.__
,Ainci J✓ n
Biroul de
ar
�
Dosar nr. , � I f!Y t;}J

_....rzf'�.-lJ�-4--"""L_

j

�

. INCHEIERE NR. --------�C �
Asupra cererii introdu::i� q

JUDECATOR

..

��4' ..- �rin �l

DISPUNE:

{;;

,

/-1:4

mite cererea cu privire �m��� te,7- i!ris in Cartea funciara nr.
t}j
�Ott}:#
la
cu nr. cadastral
'l?J3 a localitii\ii
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----'-'....;.-f
.,_______ , sa se intabuleze**) d ptul de proprietate cu titlu de drept
___,_
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ct, qel?-I
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Data in {l/6(... O})t 2fhv /

Prezenta se va comunica_/.._�_�
___,_'{i.....______
1

�_r__0._�__/4ao
____

la data de ____

Conduc

*) Dup� caz, contractul autentificat sub nr. ----.---- din ______ , certificatul de
mo�tenitor nr. ___d.in ____ , hotm-area judec4toreasc�
din
titlul de
proprietate
contractul de construire, concesiune, proces-verbal de recepfie.
**) Inscriere provizorie, notare, radiere.

nr. ______

A
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FISA BUNULUI /MOBIL
Judc\ul __________ ------=BUCURE$T_I _______
Tcritoriul ndministrativ
SECTOR 1
Cod SIRUTA
17914-1
Cod intravilan / extravilan _____
_ ________________
_

din

ANEXA l

8-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucur��t-'-'-..i ________

-�3-+T'2"---0---"-c-b_ -------

.A

SCHITA BUNUUJJ !MOBIL
I:

Nr.
parcelii
I

Categoria
de folosintii
2

1.4TE REFEJUTOARE LA IEREN

Nr.
crt.

t

Conform anexei

2

--: :=: r�p�
---�------

I M� J

Piata Presei Libere nr.1,

�5����1:g;>
t

,-,.r •

/ ..___ ,_.

: ..... •·

---------------------------- ----------------------------

---------------------------1

tor 1, Bucure,ti
�

1.937,00

SJRUES

I

4

I

40/0946876

;-

C. DA1E REFEIUTOARE LA PROPRJETAR
Tipul actului de propnelate,
nr. �1· dn Ia
.
;,,,eg;,,,,,;; / e1;b,,,,;;

5

Certificatde atestare adreptuluide

I

Cod grupii
-; ,
propn,tatc

I

6

J

proprietate asupra terenurilor seria M 11

I

I
Modul de dc!incre
Tcrcn / constructie
- •
Exclu--. .... _ l11d1v1.
;;,
�
ziu e
.•
n

Suprafo\a din act
(ha snu 111]1_)

T"""

7

12.686,00

I

.
,
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s

?'j. -

... -· . · ·to
,,.'o>9',.
-··, )

/(1 �

1 93 7.d�:
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I

di\;>Y . '.

II

1

tflt) ;J_il-;

-----\

-

..'.

._::-::, \ t�

J;!hlr:XJ':'

\\:•··: . �'._·;::-�
-�:· •· - .---� -<•{�:/Y
-·� .'

:::.: .. --:::....··� .

l

Data: 01.02.2000

1

(

Verificat:

�7 .'---

(

!

j

--------1

08
0 0
6 99
;----�_:_ _____1 __.:, :�r.,�..l·.s..\---------1-------l--n.0
r_ _ _ _2d
_ 1
_ n_ _ 9
_ _. _ 1_. 9
_ _ _ _______+-------t-------t------· _�-.:i_.·....,�- ,,.. __- -+- --'----1--

intocmil:'/' sing b
.,

csoc

1. 937,00

TOTAL
•
Cod numeric
perso11al Cod
':

i

I

--- ·------------------------------ --------

••

Domiciliu / Sediu proprietar

COM PAN IA NATJ0Jit���ft.4'.:'�-:t•a,,_
R

•,,

7

7

.:...

Nume I Demimire proprictar

2

6

Men\iuni

Suprafotii
Cod grupii
Mcntium
I
construitii 13 sol
dcstin;:qie
(mp) ----------- -------------------- -----------5
4
3

Den um ire

.,.,_
'-•..._;:-- -·

5

12.686,00

I!

12.686,00

Nr. corp
cliidire /
conslruc!ie

'.
--'•·

Zona 111
cadru!
locnlitii\ii

Clasa de
calitalc

4

3

TOI

TOTAL

I

1

Suprafo!a din
miisuriitori
(mp)

Cod gru pa
dcslina\ic

cc

1

......

Scciiunc plan/ nomcnclatura _______:::3:..c,G,:_________ _
Nr. sector cadastral _______,_ __
Nr. cadastrnl �I bunului imobil
Nr. carte func1ara __

�-
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DOSAR NR. 4058/299/2004
ROMANIA

TRIBUNALUL BUCURESTI SECTIA A Ill- A CIVIL.A.

t

. .ii

.

·,

.

SENTINTA CIVILA NR. 1568
SEDINTA PUBLICA DIN : 23.11.2006
TRIBUNALUL COMPUS DIN
PRESEDINTE : POPA ANETA
GREFIER -BAL TARETU GEORGE FLORENTIN

Pe rol solutionarea cauzei civile de fata privind pe reclamantii Zapisescu Dan $tefa
Octav, Bulata Angela $i Facultatea de Drept, fn contradictoriu cu parata Administrati.
Domeniului Public Sector 1 $i chematii fn garantie Compania Nationala a lmprimeriilo
CORES! SA, Statul Roman prin Ministerul Finantelor Publice $i Ministerul Agriculturii
Padurilor $i Dezvoltarii Rurale.
Dezbaterile fn fond $i sustinerile orale ale partilor au fost consemnate Tn fncheierea
din $edi nta din rl,-:it;:i rlf: 16.11.2006, Tncheiere ce face pa rte integranta din prezenta sentinta
civila, cand tribunalu!. avand nevoie de timp pentru a delibera $i pentru a da posibilitate
pa�ilor sa depuna concluzii scrise a amanat pronuntarea la data de 23.11.2006, cand a
hotarat urmatoarele

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
Prin cererea ,nregistrata pe rolul Judecatoriei Sectorului 1 Bucure�ti la data de
26.03.2004 sub nr. 4058/299/2004 (numar in format vechi 4848/2004), reclaman�ii
Zapisescu Dan $tefan Octav, Bu!ata Angela �i Facultatea de Orept au chemat Tn judecata pe
parata AcJministra�ia Domeniului Public Sector 1 solicitand instantei ca prin hotararea pe care
o va pronuntat sa o oblige pe parata sa lase reclamantilor Tn dep$ina proprietate $i posesie
tere nu I Tn supra fat a de 8 8 �-- mp. situat Tn st r. Tipo gr a fiIor n r. 2 9 - 31 Bucure 9 ti Sector 1.
fn moti,/2.rea Tn fap-t a cererii de chernare Tn judecata, reclamantii au aratat ca sunt
proprietarii lotului 32 ,n suprafa�a de 11,396:=i ha situat la r1r. 29 - 31 a$a cum rAzu!ta din titlui
de propriPtate nr. 21260/15.04.2002 emis de Prnfect1.1ra Municiriului !:3ucure:;,ti �i din procesul
verbal de pun ere Tn µoscsiH nr. 2 1 14/�l 1260/21.US.2002, dreptul de proprietate fiind rnconstituit
in temt_iiul Legii r:r. 18/1991 pe vechiul arnplasriment ril mo�,iei Banoasa - Damaroaia.
Redamar1t,ii arai;;:-i ca suprafa�a de teren de 882 mp. este dctinuta Tn proprietate de
,6,UP Sector 1 Tn baya unui contr3ct de vanzare-cumparare ce Tnsa nu poate constitui un tit!u
v2labil deoarece emana de ia un neproprietar, caci la momentul Tncheierii sale vanzatoarea
S.C. Coresi S.fa,_ nu era proprietar asupra terenului $i astfel, potrivit principiului nemo dat
quod non habet nu pute2 vinde ceva ce nu Ti apartinea.
Reclamantii sustin preferabilitatea tit!u!ui /or de proprietate aratand ca acesta este mult
mai vechi, mai bine definit $i este ,nscris fn cartea funciara.
In drept, cererea, legal timbrata, a fost Tntemeiata pe dispozitiile art. 480 C.Civ.
Reclamantii au atasat ia cerere copii certificate pentru conformitate de pe urmatoarele
acte: Tncheiere nr. 12567/8.10.2002 $i nr. 5601/19.05.2003 ale Biroului de Carte Funciara de
pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucure;;ti (filele 8,9), proces verbal de punere Tn posesie
nr. 244/21260/2002 (f. 1 O - 12), act de dezmembrare autentificat sub nr. 771/21.05.2003 de
BNP llie Laura f\1ar·cela (f. 13 -15), certificat nr. 2657/6614/1/9.09.2002 eliberat de PMB -
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Oirec\ia Patrimoniu Eviden\a Propriet3\ii - Cadastru - Serviciu Nomenclatur�l�f. 16),
titlu de proprietate nr. 21260/15.04.2002
(f. 17).
� �
.
-,< J 'J
vc
Parata Administratia Domeniului Public Sector 1 a formulat, la data d//l � _tS' 004,
intampinare la cererea d� chemare in judecata solicitand respingerea sa ca neintemeiata,
aratand ca din actele depuse de reclamanti nu reiese faptul ca lotul 32 poate fi identificat
corespunzator din cauza lipsei planurilor topografice de incadrare in zona a parcelei, a
planurilor cadastrale �i a schitelor anexe ale procesului-verbal de punere ,n posesie.
Cu privire la compararea titlurilor de proprietate, parata arata ca reclarr.antii au
dobandit Tan proprietate lotul nr. 32 cu eel mult 3 !uni Tnaintea Tncheierii contractul�i de
vanzare-cumparare, iar parata �i-a intabulat prima dreptul de proprietate (respectiv la data de
15.07.2002, Tn timp ce reclamantii $i-au intabulat dreptul lor la data de 8.10.2002).
Parata sustine ca titlul sau de proprietate este mai bine definit deoarece la data
eliberarii titlului de proprietate al reclamantilor suprafata Tn litigiu se afla Tn proprietatea
autoarei Coresi S.A., potrivit certificatului de atestare a dreptului de proprietate seria M 11 nr.
0082/9.06.1999, drept de proprietate intabulat Tn cartea funciara cu Tncheierea nr.
2613/27.03.2000, situatie ,n care, potrivit art. 41 $i 42 al. 3 din Legea nr. 18/1991, Prefectura
' nu putea emite 11n titlu de proprietate care nu se afla Tn administrarea Primariei.
In drept au fast invocate disp. art. 115 C.Proc.Civ. �i art. 480 �i 481 C.Civ.
f n dovedire, au fast ata;;ate copii certificate pentru conformitate de pe urmatoarele:
contract de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 1083/1.07.2002 de BNP Constanta
Popper (filele 43 -47), proces verbal de predare primire din 12.07.2002 (f. 18 -49), certificat
de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M 11 nr. 0082 eliberat de
Ministerul Culturii (f. 50), certifidat nr. 31694/9318/7.12.1999 eliberat de PMB O�p2rta:ne:-:t�d Pstrim-'.):-1: !_, !m:::bi!i2: .. D:rcc�ic E\':d2nta Prof)rietat:i -· Ser;iciu! "'lomenc!2tu:-2
Urbana (f. 51), Tncheiere nr. 2913/27.03.2000 $i nr. 6485/3.06.2003 ale Biroului de Carte
Funciara de pe langa Judecatoria Sectorului ·1 (f. 52, 53), schite amplasament.
I

Parata Administratia Domeniului Public Sector 1 a formulat, la data de 8.04.2004,
cerere de chemare rn ' g araniie pentru eviqiune 1n contradictoriu cu Compania
Na!ionala a lmprimeriilor ,,Coresi" S.A (filele 36 -37) solicitand sa se mentina vanzarea cu
obligarea chematei Tn garantie de a restitui paratei valoarea paf1ii de teren pierdute prin
efectul evictiunii, valoare socotita ,n momentul evictiunii.
Tn motivarea cererii, parata a aratat ca prin contractul de vanzare-cumparare
autentificat sub nr. 1083/1 .07.2002 de BNP Constanta Popper a cumparat de la chem2ta in
__,,) garantie imobilul compus din teren �i constructie situat Tn Bucure$ti, bd. Poligrafiei m. 4,
sector 1, in suprafata de 12.686 mp. pentru cares-a platlt pretul de 37.300.792.474 rol, ior 1r1
situatia in care cererea prlncipala va fi admisa d1err1alei Tn garantie Ti revine obligatia legala
de garantie pentru evictiune.
In drept, cerera a fast Tntemeiata pe disp. art. 1337, 1341 C.Civ., art. 60 -63
C. Proc.Civ., art. 7 pct. 2 din contractul de vanzare-cumparare.
Chemata 1n garantie C.N.I. Coresi S.A. a formulat, la randul sau, la data de
5.05.2004, rntampinare Tmpotriva cererii formulate de parata Administratia Domeniului
Public Sector 1 §i cerere de chemare 1n garantie 1mpotriva Statului Roman prin
Ministerul Finantelor Publice §i 1mpotriva Ministerului Agriculturii, Padurllor §i
Dezvoltarii Rurale.
in ,ntampinarea formulata, chemata Tn garantie a aratat ca parata-cumparatoar� a
cunoscut situatia juridica a imobilului pc baza extrasului de carte funciara, Coresi S.A. fond
2
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vanz;?;r- Je bun a credin\3 al unei suprafe\e de teren ce 2�G alti'i ad1 E:Sii decat cea revendicata
de c� · eclamanti. _
.n�.si ,. rin cererea de chemare 7n garantie, C.N.1. Coresi S.A. a aratat ca terenul revendicat a
fost expropriat di-n proprietatea autorului reclamantilor Constantin C. Stoicescu cu titlu,
respectiv ,n baza Legii nr. 187/1945 completata prin Decretul 83/1994. Ca urmare a edificarii
diferitor construqii, terenul a suferit modificari �i nu mai este acela�i imobil ca eel ce a
apaf1inut autorului reclamantilor. C.N.I. Coresi S.A. a dobandit in proprietate terenurile aflate
in administrarea sa ,n baza HG nr. 96/1999 $i Legea nr. 99/1999.
Au fast ata$ate copii necertificate pentru conformitate de pe urmatoarele Tnscrisuri:
Decret nr. 157/1948 (f. 76), Hotararea nr. 642/1950 a Consiliului de Mini$tri (f. 77 - 82),
Decret nr. 149/1950 (f. 84 ), Hotararea nr. 646/1950 a Consiliului de Ministri (f. 86), extras din
Monitorul Oficial privind HG pentru Tnfiintarea Regiei autonome a imprimeriilor �i pentru
Tnfiintarea C.N.I. Coresi S.A.
... ' --;:

;:

Chematul Tn garantie Ministerul Agriculturii, Padurilor �i Dezvoltarii Rurale a
formutat, la data de 18.06.2004, intampinare prin care a invocat exceptia lipsei calitatii safe
procesual pasive, aratand ca la data HG nr. 96/1999 prin care a fost Tnfiintata CNI Coresi,
toate actiunile companiei erau detinute de stat care T�i exercita drepturile prin Ministerul
Culturii, care, de altfe!, este �i emitentul certificatului de atestare a dreptului de proprietate.
La termenul de judecata din data de 10.09.2004, aceasta exceptie a fast unita cu
fandul, iar, sub aspect probatoriu a fast Tncuviintata administrarea probei cu Tnscrisuri �i a
probei cu expertiza tehnica topo avand ca obiective: identificarea terenului situat in Bucure�ti,
str. Tipografilor, nr. 29 - 31 ;;i a celui din bd. Tipografiei, nr. 4, iar Tn sit, 1c1tia Tn c2rc exist�:
suor;::ipt Inprp Tntrc .'.;:ccstc ts;-u ·,wi Sci ::;e ind ice suprafata cu delimitarea amplasamentului ;,i a
vecina�atilor sale, precum 9i evaluarea terenului ce face obiectul cererii de revendicare.
In cauza, a fost Tntocmit raportul de expertiza nr. 1142/14.02.2005 de catre exp. Zizi
Dumitrescu (filele 102 - 108) $i s-a efectuat �i un raport de contraexpertiza nr.
4910/22.08.2005 de catre exp. Constantin Tiganila (filele 171 - 185). Ca urmare a diferentelor
de valoare dintre concluziile celor doua rapoarte tehnice, s-a dispus efectuarea unei noi
expertize de catre exp. Madalin Constantinescu.
Ca urmare a concluziilor acestei expertize cu privire la evaluarea terenului revendicat,
prin sentinta civila nr. 4058/10.03.2006, Judecatoria Sectorului 1 Bucure$ti a admis
exceptla de �ecompetenta materiala, cauza tiind declinata in favoarea Tribuna!ului Bucure;;ti,
unde a fast Tnregistrata la data de 11.05.2006 pe rolul Sectiei a Ill - a Civi!a.
Analizand actele �i lucrari!e dosarului, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:
Cu privire la calitatea procesual pasiva a paratului Ministerul Agriculturii, Padurilor �i
Dezvoltarii Rurale, trlbunalul constata ca exceptia este 'i'ntemeiata deoarece nu exista
identitate Tntre acest parat $i subiectui pasiv al raportului juridic dedus judecatii prin cererea
de chem are Tn garantie farmulata de C. N .1. Coresi S .A., deoarece fundamentul pretentiilor ii
constituie obligatia paratului de garantie pentru evictiune, or o asemenea obligatie nu are
suport juridic Tn conditiile Tn care cP.rtificatul de citest2re a cir eptului de proprietate u fast emis
de Ministerul Culturii ,· iar nu de catre ministerul Tn contradictoriu cu care a fast formulata
cererea de chemare Tri garcJntie.
In ceea ce prive;;te ·cererea introductiva, tribunalul constata ca mo�ia Baneasa
Damaroaia, din care face parte �i suprafata de teren revendicata, a apartinut autorului
reclamantilor Constantin C. Stoicescu, care a instituit ca legatari cu titlu universal pe sotia sa
Roza Stoicescu ;;i Facultatea de Drept. La succesiunea sa a venit �i mama sa, losefina
Stoicescu, Tn cc1litate de mo!;,tenitor reJ:ervatar. Prin succesiune, cota de 2/8 cuvenita accsteia
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a fost culeasa de nepoata sa, Stoicesco Helene Yvonne Josephine, al carei unic mo.�te·�1tt;-�,.
este reclaman tul �apisesc� Da�-$tefan-Oc�av, po�rivit certifrcatului de mo�te1ifb(ifm_,�' �·
_
81 /4.04.2003 �' potnv1t·cert1f1catulu1 de mo�terntor suplrmentar nr. 82/15.04.2003 elib-�raf�jfl --\--.
BNP llie Laura Marc�la. Cota de 3/8 cuvenita Rozei Stoicescu a revenit fiului acesteia-�o[!i����/
Alfred, conform certificatului de mo�tenitor nr. 1500/1973 9i prin mo$tenire sotiei�
supravietuitoare Colbert Eugenia, care a cedat drepturile sale litigioase reclamantei Bulata
Angela-Margareta, prin conventia de renta viagera �i cesiune de drepturi litigioase
autentificata sub nr. 465/19.03.1999 de BNP Ba!eria Donose.
Terenu/ ce a constituit aceasta mo9ie a fost expropriat Tn baza Legii nr. 187/1945 fara
titlu valabil, tribunalul constatand acest aspect, potrivit art. 6 din Legea nr. 213/1998, avand Tn
vedere ca nu au fast respectate cele doua conditii impuse de Constitutia Tn vigoare la acea
data (respectiv Constitutia din 1923), respectiv exproprierea s-a facut fara plata unei
despagubiri juste $i prealabile $i nici nu a fast facuta pentru cauza de utilitate publica.
Faptul ca ulterior aparitiei Legii nr. 18/1991, succesorii rn drepturi au obtinut titlul de
proprietate nr. 21260/15.04.2002 nu are caracter constitutiv de drepturi, titlul fiind eliberat prin
reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafetelor de teren, ceea ce rnseamna ca
dreptul de proprietate a ramas Tn patrimoniul persoanelor deposedate fara titlul valabil.
In aparare s-a sustinut ca acest titlu de proprietate a fast eliberat Tn mod eronat pentru
o suprafata de teren care nu se afla la dispozitia comisiei speciale de aplicare a Legii
18/1991, ci se afla Tn administrarea �i ulterior Tn proprietatea autoarelor paratei C.N. I. Coresi
S.A. Cu privire la acest aspect, tribunalul constata ca nevalabilitatea titlului nu a fost constata
sub acest aspect, ceea ce Tnseamna ca el este deplin producator de efecte juridice.
Titlul de proprietate al paratei ADP Sector 1 Tl constituie contractul de vanzare
cumparare autentificat sub nr. 1083/1.07.2002 Tncheiat cu chemata Tn garantie C.N.I. Coresi
S.A. care detinea terenul Tn tPmPiul r:prtificp,ti rlt 1 i 0° 2test==ire 2 drcptL:iui de propriotatc asupra
terenurilor seria M 11 nr. 0082/9.06.1999 eliberat de Ministerul Culturii.
Cum Tn sit�2ti2 de fata, cand ambele pafii Tnfati$eaza titluri de prorprietate ce provin de
la autori diferiti, revendicarea poate fi solutionata numai prin compararea drepturilor autorilor
de la care provin aceste titluri, tribunalul constata ca titlul de proprietate al reclamantilor este
preferabil deoarece paratii opun contracte de vanzare-cumparare ca 9i subdobanctitori ai
bunului Tn raport cu statul. In conditiile rn care statul a preluat imobilul fara titlu valabil, iar
adevaratii proprietari nu au pierdut nici un moment acest drept din patrimoniul lor, tribunalul
apreciaza ca este reala sustinerea privind faptul ca viciul initial al deposedarii abuzive lipse�te
de continut juridic '.;,i dobandirile succesive ale dreptului de proprietate de la stat. Astfel
- . certificatul de 3testare a dreptului de proprietate, ca act individuAI al ndministr:.:1tiei publice, nu
'po ate fi opus cu succe� ti tit ilui de prnprictate al eel or deposeuati fara titlu valabil de statul
rornJn, deoarece Tn conditiile prP.luarii fara titlu valahil, r e�ult� cj outorul paraplor - statul
roman este un ricpropm�t�,-. ic1r consecintri acP.stui fart o constituie ace1:�a ca riu putea
tr,:msmilu Cl�ec1 u� 11u 3vea, respectiv dreplul de proprietate asupra terenului.
Buna-credinta invocata de catre parati Tn aparare nu prezinta nici o relevanta asupra
cererii de revendi�are imobiliara. In cadrul �ctiunii in revendicare imobiliara buna credinta se
analizeaza doar in situatia in care nici una dintre parti nu are titlu de proprietate, situatie in
care se da castig de cauza partii care are posesia mai bine caracterizata. Buna credinta nu
duce prin ea insasi si in lipsa unui titlu provenind de la adevaratul proprietar la dobandirea
dreptului de proprietate imobiliara. Singura situatie in care buna credinta la incheierea unui
act juridic cu un neproprietar poate prezenta relevanta in dobandirea drepturilor reale
imobiliare este uzucapiunea de 10-20 ani, insa atunci dobandirea proprietatii nu este efect
imediat si direct al actului incheiat cu neproprietarul si al bunei credinte, ci se produce ca
urmare a exercitarii unei posesii utile pe toata durata prescrisa de iege. Asadar, chiar
reglementarea institutiei uzucapiunii de '10-20 ani este confirmarea faptului ca agtul de
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vanzare incheiat cu un neproprietar nu are ca efect dobandirea proprietatii imobiliare de catre
cumparatorul de bu_na credinta, caci titlul provenit de la neproprietar nu este suficient prin el
insusi pentru dobandirea proprietatii, ci pentru dobandirea proprietatii se cere drept conditie si
exercit3rea ulterioara a unei posesii pe tot timpul prescris de lege ( si aceasta prin opozitie cu
situatia bunurilor mobile, unde cumparatorul de buna credinta de la neproprietar, dobandeste
de indata proprietatea, conform art. 1909 C.civ.). A interpreta acum ca buna credinta la
incheierea actului cu un neproprietar are drept consecinta dobandirea a insusi dreptului de
proprietate semnifica asumarea incalcarii textelor Codului civil care reglementeaza institutia
uzucapiunii scurte si a consacra prin creatii pur teoretice ( aparute in literatura si practica
judiciara, fara prevedere legala si care, dimpotriva, sunt combatute in mod direct de cadrul
legislativ actual privitor la institutia uzucapiunii scurte asupra imobilelor ) o prescriptie
instantanee asupra imobilelor, similar cu art. 1909 C.civ.. Concluzia evident nu poate fi
acceptata.
Buna credinta mai poate interesa, totodata, privind valabilitatea actului de vanzare
cumparare ca act juridic.
Contractul de vanzare cumparare reprezinta un acord de vointa intre vanzator si
cumparator, a carui valabilitate se analizeaza prin prisma disp. art. 948 C.civ. (consin,tamant,
capacitate, obiect si cauza ).
In cazul vanzarii dG catre un neproprietar, actul juridic ca acord de vointa poate sa
indeplineasca toate aceste conditii de valabilitate prevazute de art. 948 C.civ., insa oricum
efectul transferului dreptului de proprietate nu se produce, pentru simplul motiv ca dreptul nu
apartine vanzatorului si, deci. nu poate fi transmis de catre acesta ( am aratat deja ca aceasta
este ratiunea uzucapiunii scurte ).
De aceea, com parand titlurile de proprietate ale paf1ilor, instanta nu poate concluziona
i
.::.1:tccd�, c;e:,;...�� cci ic;c:o,1,ai1�i1 ;:-,LJfli. iiLUicirii Ui8µtuiui cie µroprieLate, iiµsi�i de posesie, ' n vrerne
ce parata ADP Sector 1 a contractat cu un neproprietar, ce nu Ii putea transmite �i nu i-a
transmis dreptul de proprietate, cererea reclamantilor urmand a fi admisa pe baza identificarii
realizate de expertizele efectuate Tn cauza care au evidentiat suprapunerea titlurilor de
proprietate asupra pof1iunii de teren revendicate.

In ceeci ce prive$te cererea de chemare Tn garantie formulata de ADP Sector 1, cum
t
g
obli a ia de garantie pentru evictiune este una legala - art. 1337 C.Civ., tribunalul ova admite
�i va o_bliga parata C.N.1 Coresi S.A. la plata sumei de 921.605 lei catre cumparatoarea ADP
Sector 1, proportional cu valoarea paf1ii de imobil pierdute ca urmare a admiterii actiunii Tn
revendicare.
Nu aceea$i este situatia Tn ceea ce prive�te cererea de chemare Tn garantie forrnulata
de C. N. I. Coresi S .A., care urmeaza a fi respinsa ca ne,ntemeiata deoarece cum titlul sau nu
Tl constituie un contract de van1r1re-cumrAr.�re �i cum obligotio de gJr c.mtie pe11lr u eviq1ur1e
e�te specific� - acestui fel de transmisiune, tribunalul constata ca "fn situatia de fata
fundamentul pretentiilor acestei parate nu are un izvor juridic nici legal $1 nici conventional,
chematului Tn garantie Statul Roman nerevenindu-:-i o asemenea obligatie.

va

fi obligata la plata cheltuielilor de
baza art. 274 C.Proc.Civ., parata ADP Sector'1
(
t
$
a) $i ca urmare a admiterii
catre
expertiz
judecata
reclaman i taxa de timbru i onorariu de
fa IA rlat.:1 cheltuielilor de
C
a
a
�
r
o
cererii de chemare rn qaran ie, C.N.1, o esi S.A. v ·fi· · nhli
·
judocata catre µz�r8t8 ADP Sector 1.
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PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARA;>TE:

Admite excep�ia lipsei calitatii procesuale pasive a Ministerului Agriculturii, Padurilor �i
Dezvoltarii Rurale, exceptie ce a fost unita cu fondul.
Admite cererea precizata, formulata de reclamantii Zapisescu Dan $tefan Octav,
Bulata Angela ambii cu domiciliul ales 1n Bucure$ti, sector 1, Str. Uruguay, nr. 21, �i
Facultatea de Drept, cu sediul Tn Bucure$ti, sector 5, 8-dul Mihail Kogalniceanu, nr. 34 - 46,
1n contradictoriu cu parata Administratia Domeniului Public Sector 1, cu sediul 1n Bucure$ti,
sector 1, 8-dul Poligrafiei, nr. 4 �i chematii ,n garantie Compania Nationala a lmprimeriilor
CORES! SA, cu sediul 1n Bucure�ti, sector 1 , Str. Piata Presei Libere, nr.1, Statul Roman prin
Ministerul Finantelor Publice, cu sediul Tn Bucure$ti, sector 5, Str. Apolodor, nr. 17, $i
Ministerul Agricultucii, Padurilor $i Dezvoltarii Rurale, cu sediul 1n Bucure�ti, sector 3, 8-dul
Carol I, nr. 24.
Obliga parata ADP Sector 1 sa lase in deplina $i lini$tita posesie reclamantilor
l
suprafata de teren de 9_69_J? mp delimitata de punctele de contur a, o, p, b, c, n 1n raportul de
e�J?�Jiiza nr. 4910/22.08.2005 pe care II omologheaza.
Admite cererea de chemare 'in garantie formulata de catre parata ADP Sector 1
Tmpotriva chematei Tn garantie S.C. CORES! S.A. pe care o obliga la plata catre parata a
sumei de 921. 6D5 lei - contravaloare suprafata teren pentru care parata a fost evinsa.
Respinge cererea de chemare 1n garantie formulata de S.C. CORES! S.A. 1mpotriva
f.�in i ste:-rului /\;;:-i::::u!tu:-:i, rz;:urilci- �i D2z:✓o:ttr;i Ru;-aic:;, ca fiind 10iT11u1ata 1rnpomva ui1ei
persoane fara calitate procesuala pasiva $i Tmpotriva Statului Roman prin Ministerul
Finantelor Publice ca neTntemeiata.
Ob!iga paratul ADP Sector 1 ia piata catre reclamanta Facultatea de Drept a sumei de
4652 lei �; catre reclamantii Zapisescu Dan $tefan Octav �i Bulata Angela a sumei de-8151
lei, cheltuieli de judecata.
Obliga chemata 1n garantie S.C. CORES/ S.A. la plata catre parata ADP Sector 1 a
sumei de 12.803 lei, cheltuieli de judecata.
Cu ape! Tn 15 zile de la comunicare.
Pronuntata Tn 9edin�a publica, azi, 23. 1 1.2006
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BIROUL NOTARULUI PUBLIC
POPPER CONSTANTA

Bucure9ti, Bd. Nicolae Balcescu nr. 25, sect. 1

INCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr.
Anul 2002 luna iulie ziua 01

IOl3.

In fata mea POPPER CONSTANTA, notar public, la sediul biroului
s-au prezentat CONSTANTINESCU DUMITRU, domiciliat in Bucure9ti, Calea
Grivitei nr. 107-109, sc. B, ap. 41, sector 1, identificat prin buletin
de identitate Seria GD nr. 0314221/1992 eliberat de Sectia
3 Politie, VISAN VICTORIA, domicliata in Bucure9ti, str. Vistiernicul
Stavrinos nr. 25, bl. 155, sc. 2, ap. 50, sector 6, identificata prin
carte de identitate seria RR nr. 173029/2001 eliberata de sectia 5
Politie 9i ANDRONIE DANIEL, domiciliat in Bucure9ti, Ale. Some9ul Mare
nr. 6, bl. A22, sc. 1, et. 8, ap. 33, sector 4, identificat prin carte
de identitate seria RD nr. 105701/2000 eliberata de Sectia 15 Politie
care, dupa citirea actului, au consimtit la
prezentului inscris 9i au semnat toate exemplarele.

autentificarea

In temeiul art. 8 lit. b din Legea notarilor publici 9i activitatii
notariale nr. 36/1995 SE DECLARA AUTENTIC PREZENTUL INSCRIS.
s-a taxat cu 191.253.965 lei taxa de autentificare cu OP nr.
1275/2002 emis de ADP Sector 1.
S-a perceput onorariul de 63.175.795 lei cu OP nr. 1274/2002 emis
de ADP Sector 1.
in valoare de 50. 000 lei cu OP nr.

s-a aplicat timbru jud'
1277/2002 emis de ADP Sector 1.
N O T

R

P U B L I C,
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S-a solicitat autentificarea urmatorului inscris

ACT ADI'fIONAL

la contractul de vanzare-cumparare
aut. sub nr. 1083/2002 de notarul public Popper Constanta

Subsemnat;.ii:
- Compania Nationala a Imprimeriilor "Coresi" S.A., cu sediul in
Bucure9ti, Piat;.a Presei Libere nr. 1, sector 1, intregistrata la
Registrul Comert;.ului sub nr. J40/2745/1999, cod fiscal R11648971,
reprezentata legal prin dl. Dumitru Coanstantinescu - director general
9 i d-na Victoria Vi9 an - director economic, in calitate de vanzatoare,
9i
- Administratia Domeniului Public Sector 1 {Primaria sector 1), cu
sediul in Bucure9ti, Calea Grivit;.ei nr. 149, cod fiscal nr. 4602068,
reprezentata legal de prin Director General Ee. Vasile Baroi 9i Director
economic Ee. Vasile Caruntu, in calitate de cumparatoare,
facem urmatoarele precizari: la data achitarii ultimei tran9e a
pret;.ului vanzarii conform contractului de vanzare cumparare aut. sub nr.
1083/2002 se vor preda titlurile de proprietate in original.
Prezentul act adit;.ional completeaza in mod corespunzator contractul
de vanzare-cumparare aut. sub nr. 1083/2002 celelalte caluze ramanand
neschimbate.
Redactat 9i dactilografiat la sediul Biroului Notarului Public
Popper Constanta, astazi, data autentificarii in 3 exemplare.
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BIROUL NOTARULUI PUBLIC
POPPER CONSTANTA

Bucure9ti, Bd. Nicolae Balcescu nr. 25, sect. 1

INCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr.
Anul 2002 luna iulie ziua 01

lp/j

In fata mea POPPER CONSTANTA, notar public, la sediul biroului
s-au prezentat CONSTANTINESCU DUMITRU, domiciliat in Bucure9ti, Calea
Grivitei nr. 107-109, sc. B, ap. 41, sector 1, identificat prin buletin
de identitate Seria GD nr. 0314221/1992 eliberat de Sectia
3 Politie, VISAN VICTORIA, domiciliata in Bucure9ti, str. Vistiernicul
Stavrinos nr. 25, bl. 155, sc. 2, ap. 50, sector 6, identificata prin
carte de identitate seria RR nr. 173029/2001 eliberata de sectia 5
Politie 9i ANDRONIE DANIEL, domiciliat in Bucure9ti, Ale. Some9ul Mare
nr. 6, bl. A22, sc. 1, et. 8, ap. 33, sector 4, identificat prin carte
de identitate seria RD nr. 105701/2000 eliberata de Sectia 15 Politie,
care, dupa citirea actului, au consimtit la
prezencului inscris 9i au semnat toate exemplarele.

autentificarea

In temeiul art. 8 lit. b din Legea notarilor publici 9i activitatii
notariale nr. 36/1995 SE DECLARA AUTENTIC PREZENTUL INSCRIS.
S-a taxat cu 3.000 lei taxa de autentificare.
S-a perceput onorariul de

50.000 lei cu chitanta nr.

S-a aplicat timbru judicia

in valoare de 1.500· lei.
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S-a solicitat autentificarea prezentului inscris

D E C L A R A

+

I E

Subscrisa Compania Nai;.ionala. a Imprimeriilor 11 Coresi 11 S .A, cu
sediul social in Bucure9ti, Piata Presei Libere nr. 1, sector 1,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2745/1999, prin
reprezentantii CONSTANTINESCU DUMITRU, domiciliat in Bucure9ti, Calea
Grivitei nr. 107-109, sc. B, ap. 41, sector 1 9i LUPA�CU MARIOARA,
domiciliata in Bucure9ti, Str. Lujerului nr. 2, bl. 22C, sc. A, et. 6,
ap. 28, sector 6, conform imputernicirii anexate,
declar ca am primit de la Ad.ministratia Domeniului Public Sector 1
(Prima.ria Sector 1), cu sediul in Bucure9ti, Calea Grivitei nr. 149,
intregul rest de pret potrivit contractului de vanzare cumparare
autentificat sub nr. 1084/2002 eliberat de BNP Constanta Popper.
Dau prezenta declaratie fiindu-mi necesara la Judecatorie.
Tehnoredactat la sediul BIROULUI NOTARULUI PUBLIC CONSTANTA POPPER,
asta.zi data autentifica.rii in patru exemplare.
DECLARANTA,
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BIROUL NOTARULUI PUBLIC
CONSTANTA POPPER
Bucure9ti, Bd. Nicolae Balcescu nr. 25, sector 1

INCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. �
Anul 2002 luna iulie ziua 09

In fata mea POPPER CONSTANTA, notar public, la sediul biroului s-au
prezentat CONSTANTINESCU DUMITRU, domiciliat in Bucure9ti, Calea
Grivitei nr. 107-109, sc. B, ap. 41, sector 1, identificat prin buletin
de identitate Seria GD nr. 0314221/1992 eliberat de Sectia 3 Politie 9i
LUPA$CU MARIOARA, domiciliata in Bucure9ti, Str. Lujerului nr. 2, bl.
22C, sc. A, et. 6, ap. 28, sector 6, identificata prin buletin de
identitate Seria BG nr. 907546/1982 eliberat de Sectia 4 Politie,
care, dupa citirea actului, au consimtit la
prezentului inscris 9i au semnat toate exemplarele.

autentificarea

In temeiul art. 8 lit. b din Legea notarilor publici 9i activitatii
notariale nr. 36/1995 SE DECLARA AUTENTIC PREZENTUL INSCRIS.
s-a taxat cu 3.000 lei taxa de autentificare.
s-a perceput onorariul de 150.000 lei cu chitanta nr.
S-a aplicat timbru judi
N

3olJ /2002.

in valoare de 1.500 lei.
BL I C,
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OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA BUCURESTI SECTOR 1
Dosarul nr. 171755 / 11.03.2011

INCliEIERE Nr. 171755
Registrator MUSAT DORINA
Asistent- registrator BEATRICE CHELARU

Asupra cererii introduse de GEORGESCU CLAUDIU OCTAVIAN privind inscrierea in cartea
funciara, in baza acte:
- CERERE nr. 283093/ 29.07.2009 emis de PART!
- CERERE nr. FN/ 22.12.2009 emis de PARTE
- CONTRACT VANZARE-CUMPARARE nr. 108:3/ 10.07.2002 emis de BNP CONSTANTA POPPER
- DOSAR CADASTRU nr. 171755/ 11.03.2011 emis de OCPI BUCURESTI
- PROCES VERBAL nr. 19095/ 26.09.2008 emis de PRIMARIA SECTORULUI 1 - ADMINISTRATIA
DOMENIULUI PUBLIC
- SENTINTA CIVILA nr. 1568/ 23.11.2006 emis de TRIBUNALUL BUCURESTI SECTIA A Ill A
CIVILA - DOSAR 4058/299/2004 vazand referatul asistentului - registrator,
in sensul ca nu exista piedici la inscriere, fiind indeplinite conditiile prevazute la art. 48 din Legea
7/1996 - republicata, tariful achitat in suma de ·120 lei. cu Chitanta 0094375 / 10-FEB-11 pentru
Rectificare limite imobil si modificare suprafata avand codul nr. 2 5.2

DISPUNE:
Admite radierea imobilului situat in Bulevardul POLIGRAFIEI numarul 4, cu numarul cada$tral 3236
de la pozitia Pl/1 a C.f. SPECIALA numarul 6331 a localltatil BUCURESTI SECTOR 1.
Admite inscrierea imoblJului situat in Bulevardul POLIGRAFIEI numarul 4, cu numarul cadastral
3236/2 la Pl/2 a C.F. SPECIALA numarul 6331 din localitatea BUCURESTI SECTOR 1.
Admite radierea INTABULARII dreptului de PROPRIETATE asupra imobilului situat in Bulevardul
POLIGRAFIEI numarul 4, cu numarul cadastral 3236 inscris in Cartea Funciara SPECIALA cu numarul
6331 a localitatii BUCURESTI SECTOR 1 la Pl/1 in favoarea lui PRIMARIA SECTOR 1ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC cu titlu de CUMPARARE la PIii 1.
Admite radierea NOTARI! dreptului de PROPRIETATE asupra imobilulul sltua't in Bulevardul
POLIGRAFIEI numarul 4, cu numarul cadastral 3236 inscris in Cartea Funciara SPECIALA cu numarul
6331 a localitatii BUCURESTI SECTOR 1 la P1/1 in favoarea lui PRIMARIA SECTOR 1ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC cu titlu de RECTIFICARE la PIii 2.
Admlte INTABULAREA dreptului de PROPRIETATE asupra imobilului situat in Bulevardul
POLIGRAFIEI numarul 4, cu numarul cadastral 3236/2 lnscris in Cartea Funciara SPECIALA cu
numarul 6331 a localitatii BUCURESTI SECTOR 1 la Pl/ 2 in favoarea lui PRIMARIA SECTOR 1
ADMINISTRATIA FONDULUI PUBLIC (cu mentinerea rangului conferit de prima incheiere
nr.18609/15.07.2002) asupra cotei de 1/1 cu titlu de CUMPARARE la PIii 6.
Asupra imobilului identificat cu nr. cadastral 3236 in scris sub Pl/1 in CFI 6331, se noteaza
reactualizarea documentatiei cadastrale - cu nr. nou acordat 3236/2, in sensul ca din suprafata de
12686 mp s-a dezmembrat suprafata de 969,67 mp cu nr. cadastral 3236/1 intabulat in CFI 110446.
Asupra imobilului identificat cu nr. cadastral 3236/2 inscris sub Pl/2 in CFI 6331 se noteaza ca
urmare-a-lnstro...!!J�.!tarittlocumentabei 1755 1.03.2011, suprapunerea lmobllulu de su PT/2 �!fu�t
·jn•B?f.t>o 1grafiei nr. 4, cu imbobilul jge,nti,ficat cu nll.0.1
i nr.
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Nr. cerere 210241
Ziua 08
Luna 04
Anul 2011

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA BUCURESTI SECTORUL 1

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
pentru

INFORMARE
Cartea funciara SPECIALA cu nr. 6331 NEDEFINITIVA

· Municipiu BUCURESTI SECTOR 1

A. Partea I - a
Nr.
Crt.
2

Nr. cad sau topo

Descrierea imobilului

3236/2

BUCURESTI SECTOR 1, Bulevardul POLIGRAFIEI
numarul 4. Descriere constructie: 1937 mp suprafata construita la sol. Descriere teren: teren in
proprietate(teren din acte 11716,28 mp, teren din
masuratori 11525,06 mp).

Suprafata

Observatii

11716.28 MP

B. Partea a II-a
Nr.
Nume si prenume proprietar
Crt.
6 PRIMARIA SECTOR 1 -.ADMINISTRATIA
FONDULU! PUBLIC - 1/1 � (cu mentinerea
ra"":··,rw ---n ent de pnma IncheIere
nr H:ltiU\:1/1 ti.U I .:.:'.0U2)

'

.
,

7

lnscrieri privitoare la proprietate

Observatii

lncheiere nr. 171755 / 11.03.2011 in baza.
CONTRACT VANZARE-CUMPARARE nr
1083/ 10.07.2002 emIs de BNP CONST AN TA
POPPER, UOSAR. CAUAS I f-<U nr. 1 /1 /o'::J/
11.03.2011 emis de OCPI BUCURESTI,
SENTINTA CIVILA nr. 1568/ 23.11.2006 emis
de TRIBUNALUL BUCURESTI SECTIA A m .!!..
CIVILA - DOSAR 4058/299/2004, PROCES
\lERBAL nr. 19095/ 26.09.2008 emis de
PRIMARIA SECTORULUI 1 - ADMINISTRATIA
DOMENIULUI PUBLIC se INTABULEAZA
dreptul de PROPRIETATE asupra Pl/ i cu titlu
de eUMPARARE.
Sub numarul 171755 / 11.03.2011 : Asupra
imobilului identificat cu nr. cadastral 3236 in
scris sub Pl/1 in CFI 6331, se noteaza
reactualizarea documentatiei cadastrale - cu nr.
nou acordat 3236/2, in sensul ca din suprafata
de 12686 mp s-a dezmembrat suprafata de
969,67 mp cu nr. cadastral 3236/1 intabulat in
CFI 110446.

Pli 2

'

Pl/ 2
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Dosarul nr. 94651 / 24-10-2018

INCHE!ERE Nr. 94651

Nr înre�1- ...

I; b-�.±1. .

•�• m•�,., legai ue flASPUNS
30 zile d� l3 dat-::i îrrf).r;�t"ă!';i

Asistent: COSTINEL COSTACHE

Registrator: CAMELIA ADAMOV

Asupra cererii introduse de PASCU MIHAIL CLAUDIU domiciliat in Loc. Bucuresti Sectorul 1,
Str Tipografiilor, Nr. 29C, Jud. Bucuresti privind Notare in cartea funciara, in baza:
-Act Notarial nr.2471/24-10-2018 emis de N.P. CRISTINA TANASE;
fiind indeplinite conditiile prevazute la art. 29 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.
7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, tariful achitat in suma de 60 lei, cu
documentul de plata:
-Chitanta externa nr.1645462/24-10-2018 in suma de 60,Chitanta externa nr.1645463/24-10-2018
in suma de 240
pentru serviciul avand codul 242
Vazand referatul asistentului registrator in sensul ca nu exista impedimente la inscriere
DISPUNE
Admiterea cererii cu privire la:
- imobilul cu nr. cadastral 273814, inscris in cartea funciara 273814 UAT Bucuresti Sectorul 1
avand proprietarii: PRIMARIA SECTOR 1 - ADMINISTRATIA FONDULUI PUBLIC in cota de 1/1 de sub
B.2,;
- se radiaza plangerea notata sub C.l, asupra A.1, Al.1 sub C.7 din car-ef�B funciara 273814 UAT
Bucuresti Sectorul 1;
1
,
Prezenta se va comunica părţilor:
DIACONU CRISTINA
PASCU MIHAIL CLAUDIU
,:,

*) Cu drept de reexaminare in termen de 15 zile de la comunicare, care se depune lj.1 Biroul de
Cadastru si Publicitate Imobiliara Sectorul 1, se inscrie in cartea f� ·
solutioneaza de
catre registratoru 1-sef
__
Data soluţionării,

29-10-2018

A_sist

egistrator,

--:+1+..;;...+,-:::�:"''°��
�

Documentul conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
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Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară BUCURESTI
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sectorul 1
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Carte Funciară Nr. 273814 Bucuresti Sectorul 1

94651

24
10
2018

l l l il lill l!Hl l lif1m1ll !lii!!I I
100063715999

A. Partea I. Descrierea imobilului
TEREN Intravilan
Adresa: Loc. Bucuresti Sectorul 1, Bdul Poligrafiei, Nr. 4, Jud. Bucuresti
Nr. Nr. cadastral
Suprafaţa* (mp)
Observa_ţii / Referinţe
Crt Nr. topografic
Al

273814

7.790

Teren împrejmuit;

Construcţii
Crt

Nr cadastral
Nr.

Al.1

273814-Cl

Adresa
Loc. Bucuresti Sectorul 1, Bdul
Poliqrafiei Nr. 4 lud. Bucuresti

Observaţii / Referinţe
S. construita la -sol:17:�7 mp;
S+P+lE.

Cladire administrativa,

B. Partea li. Proprietari şi acte

I

Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale

69493

I

06/08/2018

'

Referinţe

,

Act Notarial nr. 1748, din 01/08/2018 emis de Diaconu Cristina;
- - -Al
Se infi inteaza cartea funciara 273814 a imobilului cu numarull
cadastral 273814/Bucuresti Sectorul 1, rezultat din dezmembrarea [
81
imobilului cu numarul cadastral 243220 înscris in cartea funciara
!
243220;
Contract Vanzare-Cumparare nr. 1083, din 10/07/2002 emis de BNP CONSTANTA POPPER (SENTINTA CIVILA
nr. 1568/23.11.2006 emis de TRIBUNALUL BUCURESTI SECTIA A III A CIVILA - DOSAR 4058/299/2004;PROCES
VERBAL nr. 19095/26.09.2008 emis de PRIMARIA SECTORULUI 1 - ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC;
DOSAR CADASTRU nr. 171755/11.03.2011 emis de OCPI BUCURESTI;);
Al, Al.l
Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin CUMPARARE, cota I
82
actuala 1/1
I
PRIMARIA SECTOR 1 - ADMINISTRATIA FONDULUI PUBLIC. (cu mentinerea rangului conferit
l)
: ... -.
de prima incheiere nr.18609/15.07.2002)
OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 243220/Bucuresti Sectorul 1; -�[)Scrisa pr)n incheierea nr. 171755 din
11/03/2011;

C. Partea III. SARCINI .

lnscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate,
drepturi reale de garanţie şi sarcini
NU SUNT

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
Exlrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro
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Carte Funciară Nr. 273814 Comuna/Oraş//Vlunicipiu: Bucuresti Sectorul 1
început

Punct

Punct
sfârşit

lungime segment

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1

25.18
7.025
0.837
15.9
10.63
38.103
13.541
21.158
62.435
19.487
24.349
3.007
9.573

(•• (m)

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi surjţ rotunjite la 1 milimetru.
*** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu poziţiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest
/
birou.
Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către Aotarul public a actelor juridice prin
care se sting drepturile reale precum şi pentru dezbaterea suc-c�iunilor, iar informaţiile prezentate sunt
susceptibile de orice modificare, in conditiile legii.
S-a achitat tariful de 300 RON, -Chitanta exter.n,a nr.1645462/24-10-2018 in suma de 60,Chitanta externa nr.
1645463/24-10-2018 in suma de 240, penyu serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 242.
Data soluţionării,

29-10-2018

Data eliberării,
_!_!__

Asistent Re�,
COSTINEL COSTACHE L
1
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4
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Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro
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Directorului General al ANCPI nr.
700/2014.

ANEXA NR. 1.35 la regulament

Plan de amplasament si delimitare a imobilului
Scara 1 : 1 OOO

Nr. cadastral

Suprafata masurata a imobilului (mp)

2

10790

I Nr. Carte Funciara

Adresa imobilului

B-dul. Poligrafiei nr. 4

luAT

I sector 1

A. Date referitoare la teren

114 '

Nr.
parcela

1 Cc
5=10790mp

1

Categorie de
folosinta

Suprafata (mp)

Cc

Mentiuni

10790

Total:

Imobil imprejmuit cu gard din beton in nord si est, fara imprejmuire in sud si vest.

10790

135
111

112

°

Î09
"J13

6
13 0s4
10
'ii"
107; 6'

Cod
C1

·s

108

Suprafata construita la sol
(mp)

Destinatie
CAS

1737

B. Date referitoare la constructii

-

Mentiuni
Cladire administrativa, S+P+1E.

��
OOO

Total

1737
Suprafata totala masurata a imobilului=10790mp
Suprafata din act=11716mp.
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Oficiul de Cadastru $i Publicitate lmobiliara BUCURESTI
Biroul de Cadastru �i Publicitate lmobiliara Sectorul 1

Dosarul nr. 8864 / 28-01-2021
INCHEIERE Nr. 8864
Registrator: CAMELIA ADAMOV
Asistent: GABRIELA MIHAELA DINU

Asupra cererii introduse de ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 domiciliat in
Romania privind Rectificare in cartea funciara, in baza:
-Act Administrativ nr.99232/07-11-2018 emis de OCPI BUCURESTI - BCPI SECTOR 1;
fiind indeplinite conditiile prevazute la art. 29 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.
7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, tariful achitat in suma de O lei, cu
documentul de plata:
pentru serviciul avand codul 251P
Vazand referatul asistentului registrator in sensul ca nu exista impedimente la inscriere
DISPUNE

Admiterea cererii cu privire la:
- imobilul cu nr. cadastral 273814, inscris in cartea funciara 273814 UAT Bucuresti Sectorul 1
avand proprietarii: PRIMARIA SECTOR 1 - ADMINISTRATIA FONDULUI PUBLIC in cota de 1/1 de sub
8.2;
- se indreapta eroarea materiala din cuprinsul cartii funciare in sensul mentionarii corecte a
numelui proprietarului tabular de sub 82 asupra A.l, Al.1 sub 8.6 din cartea funciara 273814 UAT
Bucuresti Sectorul 1;
Prezenta se va comunica paf1ilor:

PRIMARIA SECTOR 1 - ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

*) Cu drept de reexaminare in termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Biroul de Cadastru si
Publicitate lmobiliara Sectorul 1, se inscrie in cartea funciara si se solutioneaza de catre registratorul-sef

Data solutionarii,

Registrator,

28-01-2021

CAMELIA ADAMOV

egistrator,
GABRI

MIHAELA DINU

*) Cu exceptia situatiilor prevfizute l�n. /1) din Regulamentul de aviz re, receptie >i inscriere in
evidentele de cadastru �i carte funciara, aprobat prin ODG Nr. 700/2014.

Document care contine date cu caracter personal, protejat de prevederile Regu/amentului (UE) nr. 679/2016 fii Legii 190/2018
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Oficiul de Cadastru $i Publicitate lmobiliara BUCURESTI
Biroul de Cadastru $i Publicitate lmobiliara Sectorul 1

Nr. cerere

Ziua ·
Luna
Anul

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

01

2021

Cod verificare

PENTRU INFORMARE

f
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f
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8864
28

Carte Funciara Nr. 273814 Bucuresti Sectorul 1

11111 1 1m00[1Miiffl1i1 1 1 11

A. Partea I. Descrierea imobilului
TEREN lntravilan
Adresa: Loe. Bucuresti Sectorul 1, Bdul Poligrafiei, Nr. 4, Jud. Bucuresti
Nr. Nr. cadastral
Suprafata* (mp)
Observatii / Referinte
Crt Nr. topografic
Al

273814

Teren imprejmuit;

7.790

Constructii
Crt

Nr cadastral
Nr.

Al.1

273814-Cl

Adresa
Loe. Bucuresti Sectorul 1, Bdul
Poliarafiei Nr. 4, lud. Bucuresti

Observatii / Referinte

s.

Nr. niveluri:3;
construita la sol:1737 mp;
administrativa, S+P+lE.

Clad ire

B. Partea II. Proprietari $i acte
inscrieri privitoare la dreptul de proprietate !]i alte drepturi reale

Referinte

69493 / 06/08/2018
Act Notarial nr. 1748, din 01/08/2018 emis de Diaconu Cristina;
Al
Se infiinteaza cartea funciara 273814 a imobilului cu numarul
cadastral 273814/Bucuresti Sectorul 1, rezultat din dezmembrarea
Bl
imobilului cu numarul cadastral 243220 inscris in cartea funciara
243220·
Contract Vanzare-Cumparare nr. 1083, din 10/07/2002 emis de BNP CONSTANTA POPPER (SENTINTA CIVILA
nr. 1568/23.11.2006 emis de TRIBUNALUL BUCURESTI SECTIA A Ill A CIVILA - DOSAR 4058/299/2004;PROCES
VERBAL nr. 19095/26.09.2008 emis de PRIMARIA SECTORULUI 1 - ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC;
DOSAR CADASTRU nr. l 71755/11.03.2011 emis de OCPI BUCURESTI;};
Al, Al.1 / 8.6
lntabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin CUMPARARE, cota
B2
actuala 1/1
PRIMARIA SECTOR 1 - ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1, (cu mentinerea
1)
ranqului conferit de prima incheiere nr.18609/15.07.2002)

OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 243220/Bucuresti Sectorul 1, inscrisa prin incheierea nr. 171755 din
i
11/03/2011;

C. Partea Ill. SARCINI .·

lnscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate,
drepturi reale de garantie !]i sarcini
NU SUNT

Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
[)ltr,·JS(·' p,>.ntn; informill'e on--line la adre';a epay.ancpi.ro
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Carte Funciara Nr. 273814 Comuna/Ora�/Municipiu: Bucuresti Sectorul 1

Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren
Nr cadastral

Suprafata (mp)*

273814

7.790

Observatii / Referinte

* Suprafata este determinata in planul de proiectie Stereo 70.
DETALII LINIARE IMOBIL

\ �---\

201759

\

259353

t

\

,...,------

243340

..

234514

259179

<

25�657

��/·"

\

·

2586!;6

Date referitoare la teren
Categorie Intra Suprafata
folosinta vilan
(mp)
curti
1
DA
7.790
constructii

Nr

Crt

Tarla

Parcela

-

-

Nr. topo

Observatii / Referinte

Date referitoare la constructii
Crt

Numar

Al.1

273814-Cl

Destinatie
constructie
constructii de
locuinte

Supraf. (mp)
1.737

Situatie
juridica

Observatii / Referinte

5. construita la sol:1737
Cu acte administrativa, S+P+lE.

mp;

Cladire

Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obtinute din proiectie in plan.
Punct
inceput

Punct
sfar$it

Lungime segment

1
2
3
4

2
3
4
5

2.982
47.587
70.564
0.051

<** (m)

Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
E>-tr,·1'+ p,>.;,tn.: 1nforrna,·e on·ll!w la adr,�sa epay.ancpi.ro
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Carte Funciara Nr. 273814 Comuna/Ora$/Municipiu: Bucuresti Sectorul I
Punct
inceput

Punct
sfan;it

Lungime segment
<•• (m)

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1

25.18
7.025
0.837
15.9
10.63
38.103
13.541
21.158
62.435
19.487
24.349
3.007
9.573

** Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiectie Stereo 70 �i sunt rotunjite la 1 milimetru.
*** Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decat valoarea 1 milimetru.
Certific ca prezentul extras corespunde cu pozitiile in vigoare din cartea funciara originala, pastrata de acest
birou.
Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de catre notarul public a actelor juridice prin
care se sting drepturile reale precum �i pentru dezbaterea succesiunilor, iar informatiile prezentate sunt
susceptibile de orice modificare, in conditiile legii.
5-a achitat tariful de O RON,-, pentru serviciul de publicitate imobiliara cu codul nr. 251P.
Data solutionarii,
28-01-2021

Registrator,

Referent,

IHAELA DINU

Data eliberarii,

_!_!_

(parafa $i semnatura)

,

Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
Extrase p,�ntn1 ,nforrna,·e on.. li!1(·' la adre(;a epay.ancpi.ro
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Oficiul de Cadastru �i Publicitate lmobiliara BUCURESTI
Biroul de Cadastru �i Publicitate lmobiliara Sectorul 1

iN$TIINTARE
1n atentia PRIMARIA SECTOR 1 - ADMINISTRATIA DcrMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
avand resedinta 1n 'str ..................................................................., nr..............., bl.............., SC .••...•..•.•.. ,
et.... .'........', ap...........,localitatea ..................................................., judetul .................................
In conformitate cu art. 163 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu
modificarile �i completarile ulterioare, va 1n�tiintam ca la data de . . . . . . . . . ., ora . . . . . ., am procedat la
afi�area prezentei, nefiind 1ndeplinite conditiile de 1nmanare a 1ncheierii din dosarul cu nr. 8864 / anul
2021, aflat pe rolul B.C.P.I. Sectorul 1, cu sediul 1n LOC: BUCURESTI, 8D EXPOZITIEI NR. lA SECTOR 1 Tel:
021/3145119 Fax:031/8166501
Va comunicam ca sunteti 1n drept sa va prezentati dupa o zi de la afi�area prezentei, dar nu mai mult
de 7 zile, pentru 1nmanarea 1ncheierii la sediul subunitatii po�tale . . ....... . Tn zilele lucratoare 1ntre
orele . ..... . . . . De asemenea mentionam ca, 1n cazul 1n care, fara motive temeinice, nu va prezentati
pentru comunicarea actelor 1n term·enul de 7 zile, actele de procedura se vor considera comunicate la
1mplinirea acestui t.tt:..._�D.:.•---·-··-••····, .•• ,.

ADlll�:i���itt��Rako/\1
INTRARE

IE I

p;���;;;�: i���ii�i

Semnatura .....................

/
//
Nr. ....
""
/ ...........-

---.it.�;;-=-=-�-=-�(11;;;-;,,�: -----------------------------------------------

.,,,...

"

c3 OJ

nt 1nsarcinat cu 1nmiinarea: .... . . .. . . . .... -(��;;;�:·

- f,if; �fs�jjpJ�tj_11t, T�!strlrll____

______ Oficiul de· Cadastru !;i Publicitate lmobiliara BUCURESTI
ANGel.
Biroul de Cadastru !;i Publicitate lmobiliara Sectorul 1

;.",',"'::;'-'.t:t;

COMUNICAREA INCHEIERII
Nr. 8864 din data de 28-01-2021

Catre PRIMARIA SECTOR 1 - ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1,
str. .................................................................., nr ............... , bl.............., sc .............. , et............. ,
ap........... ,localitatea ................................................... , judetul ................................., va comunicam,
alaturat, incheierea nr. 8864 din data de 28-01-2021, emisa de catre B.C.P.I Sectorul 1.
Referent, .........................

DOSAR nr. 8864 / anul 2021

DOVADA DE PRIMIRE SI PROCES-VERBAL DE PREDARE

Astazi ............................; luna ............, anul ..............

Subsemnatul, agent ............................ avand de inmanat incheierea nr. 8864, data de B.C.P.I. Sectorul 1, m-am deplasat in
str. .........................., nr ...., bl .... , sc ..., et..., ap...,localitatea ...................... , judetul .........., la adresa numitului/(ei)
PRIMARIA SECTOR l - ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1, unde:
l. Gasind pe ............................ destinatar, sot, ruda cu destinatarul, persoana care locuie$te cu destinatarul, portar,
administrator, serviciul de registratura sau functionarul insarcinat cu primirea corespondentei, serviciul resurse umane,
administratia spitalului, comandamentul unitatii militare, administratia locului de detinere*): a) aceasta a primit, semnand
in fata noastra; b) primind actul, a refuzat sa semneze de primire; c) primind actul, nu a putut sa semneze deoarece
........................................................; d) refuzand primirea, actul a fost depus la cutia po�tala, in aplicarea art. 163 din Codul
de procedura civila;
2. In lipsa cutiei po�tale, trimiterea po$tala a fost avizata �i este disponibila la dispozitia destinatarului la sediul subunitatii
po$tale ................. pentru o perioada de 7 zile; la expirarea termenului de pastrare va fi returnata expeditorului.
3. Motivul inapoierii: a) destinatarul, schimbandu-�i adresa, nu s-a putut afla noua adresa (noua adresa este ....................);
b) destinatar decedat; c) casa demolata; d) teren viran; e) calamitati; f) persoana citata refuza primirea actelor de
procedura $i nu sunt posibilitati de afi$are; g) destinatar mutat de la adresa $i noul locatar nu permite afi$area; h)
destinatar necunoscut; i) adresa incorecta; j) lipsa numar de casa indicat; k) bloc cu mai multe intrari fara indicarea scarii.
Semnatura agentului,

Semnatura primitorului actului _________________________________ .
Calitatea in care a primit actul _______________________________ --·
Act identitate al primitorului ---------------------------------·

*) se vor sublinia cuvintele care corespund modului de indeplinire a procedurii
Document care contine date cu caracter personal, protejat de prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 $i Legii 190/2018
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Oficiul de Cadastru !ji Publicitate lmobiliara BUCURESTI
Biroul de Cadastru !ji Publicitate lmobiliara Sectorul l

Adresa: LOC: BUCURESTI, BD EXPOZITIEI NR. lA SECTOR 1 Tel: 021/3145119 Fax:031/8166501;

COMUNICAREA INCHEIERII
Catre PRIMARIA SECTOR l - ADMINISTRATIA DOMENIULUI P UBLIC SECTOR 1,
str ................................................................... , nr............... , bl.............. , sc .............. , et............. , ap........... ,localitatea
................................................... , judetul ................................. ,
Recomandata
Nr ..........
?tampila cu data sosirii

Localitatea: ................................
Judet (Sector): ................................
Codul po�tal: ................................
Oficiul po�tal: ................................

Comunicare de incheiere
DOSAR nr. 8864 / anul 2021
$tampila cu data prezentarii
DOVADA
Catre,

Oficiul de Cadastru $i Publicitate lmobiliara BUCURESTI,
Biroul de Cadastru �i Publicitate lmobiliara Sectorul 1,

Adresa: LOC: BUCURESTI, BD EXPOZITIEI NR. lA SECTOR 1 Tel: 021/3145119 Fax:031/8166501;

Recomandata
Nr ..........

Localitatea: Sectorul 1

Judet {Sector): BUCURESTI

Codul po�tal: .............................. ..
Oficiul po�tal: ................................

$tampila cu
data inapoierii

$tampila cu
data sosirii

Document care contine date cu caracter personal, protejat de prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 !ji Legii 190/2018
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Consiliul General al Municipiului Bucure�ti
HOTARAR E
privind insu§irea inventarului bunurilor care alcatuiesc
domeniul public al Municipiului Bucure§ti

_

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General, raportul
Directiei Administrare Patrimoniu §i Procesul-verbal al Comisiei speciale
de inventariere din data de 03.04.2008;
Analizand raportul -Comisiei Patrimoniu din cadrul Consiliului
General al Municipiului Bucure�U;
Tinand cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea
publica �i regimui juridic al acesteia, cu modificarile ulterioare �i ale
Hotararii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice
pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al
comunelor, ora!?elor, municipiilor �i jude\elor;
in temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c, art. 45 alin. (3 ), art. 119
�i art. 120 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,
republlcat�; cu moditicarile �i completarile ulterioare,
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI
HOTARA$TE:
Art.1 ·se insu�e�te de catre Consiiiul General al Municipiulu:
Bucure�ti inventarul bunurilor care apaftili domeniului public al Municipiulu·
Bucure�ti, Tntocmit la data prezentei �i prevazut in Anexa care face parte
integranta din prezenta hotarare.
Art.2 lnventarul insu�it_ va fi transmis spre analiza Guvernului
Romaniei.
Art.3 Atestarea apartenentei bunurilor la domeniul public se va face
prin Hotarare de Guvern emisa pentru Municipiul Bucurel?ti.
Aceasta hotarare a fost adoptata in �edinta ordinara a Consiliului
General al Municipiului Bucure�ti din data de 08.05.2008.
SECRETAR GENERAL
PRE$EDINTE DE $EDI .
MUNICIPIULUI BUCURE$TI
lf?,f..)
Tudor Toma

____i.�,
w

Bucuref?ti, OB .....· v..,...,v
Nr.186

- -

B-dul Regina Ellsabeta 47, sectors. Bucur�tl, RomAnla; tel.: +4021305 55 00; www.bycurestl•primar!a.ro

r1�\.,D�
J/A,

✓,?c,1,rftJ. U-/

•2.l!.' ' C•!S'• ctP
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lnventarul b1,11urllor care aldtulesc domenlul publlc al Munlclplulu1 aucurefti
2

!,

1
181

162

S coala nr 192

182

162

Gradinita 'Ir 1 17

183

1 62

Scoala Nr 45 "T,tu
Ma,orescu"

18·1

162

Liceul National
I L CARAGIALE

4

Sir

Munteniei

28

1

Pieta 16 februarie

Str

Petoffi San,:icr

14-16

1

Consulatul ltaliei

Parter + 5 etaje + Subsol Bulevard

Calea Dorobant1lor

163

1

Parter + 5 etaje + SL.bsol Bulevard

Calea Doroban!llor

163

1

Calea Dorobantilor
Sir Roma. Pare
Dorobanti, Case
o,n1il;ulare
Calea Dorobanlilor.

P+2

,

185

164

186

1 6 3;:,

Scd1u adm,n,strat,v ADP
Sei:tor 1
lmpreimuve gard

187

, ,, 5.

F antana artez1ana

188

1 3 2C

Re1ea telefon,ca

169

1 1 2"

Cab1na pcarta

190

1 122

Rezervor :ampon

t91

, 1 2 ::l

192

1 1 2 -4

193

11 25

194

1 126

195

I I 2'

196

1 ' 2 E

Grup san1:ar public Arc
deTnuml
Grup san,1ar public
Elefterie
Grup sanilar publ,c Th
Aman
Grup san11ar public
National 1
Grup sanilar public bufel
100,na
Grup sanilar public bufet 2

197

I 1 -2 9

198

l 1 2 ,c,

199

1121·

200

13 1

201

122

Clad1re P�nct de lucru
.bnaada 1 ADP
Magaz,e z1d

202

1 22

Magaz,e z,d

203

1 ? .,

Magaz1e z,c,

204

154

Camera b1rour1

:l05

1 54

Camera club

Grup sanilar public
Reuubl1c11
Grup sarnlar pubhc Podul
Grancl
Cladire

- __,,-11

·-'

Sir. Roma, Pare

Dorobantl, Case
oartJculare
S=12686mp

Bd

Pollgrafie,

4

1

.sediul administratrv ADP
Sector 1
sediul adm1rnstral1v ADP
Sector t
sed1ul admin1strat111 ADP
Sedor 1
sediul edministrahv ADP
Sector 1
sediul administrativ ADP
Sector 1
5=60 mp

8d

Pol1grafie1

4

1

Bd

Pohgrafiei

4

1

Bd

Pohgraf1e1

4

1

Bd.

Pohgrafiei

4

1

Bd

Poligrafiei

4

1

�OS.

So5 Kiseloff

s

6

1967

1981

1964, 1981,
1975
2002-2004

proprietate
publica MB
567 111 038,00

,

7,00

S pla,ul lndeperidente,

1

5,00

1

14,00

S=36mp

lntr

Tt1AmanCal
Gnv1te1
lntrarea Heras'.rau

1

4,0Q

S=SOmp

�OS

K1seleff

1

6,00

K1seleff-lon Mincu

1

S=115mp

propnetate
cubltcaMB
proprietate
cubhca.MB
propnetate
publ1ca MB

3 626 076,00

S=55.270mp

Sz71,50mp

7

563,81

Contract

Hotarare

6014/2002

149/2001

propnetate
cublica MB
proprietate
cubhcA MB
propnetate
cublicA MB
propnetate
,0ublica MB
propr1elate
pubhcA MB
CGMB

-

prop11elale
l)IJblicii MB
proprietale
pubhcaMB
propnetate
oublic.\MB
proprietale
cubl1ca MB
proprietate
pubhca MB
proprietale
publicll MB
propnetate
pubhca MB
proprietale
pubhca MB
propnetate
cubhcll MB
proprietate
cublica MB
propr1etate
publica MB
propnetale
cubhca MB
propnetate
publii;.i MB
propnelate
oublica MB

711,00
I

Sir

.

1

Ion Campineanu

,

.

Pnmana Sector 1

Str

Carpah

13

1

1978

S=2196mp

Bd

Ion M1halache

28

1

1974-2003

Punct de lucru brigada 1
ADP
Punct de lucru brigada 1
ADP
Punct de lucru.bri��'.la 1
ADP
Punct de IUCl\.l bngada 1
ADP
Punct de lucru bnga1a 1
ADP

Bd

Ion M1halache

28

1

Bd

Ion Mihalache

28

1

Bd

Ion M1haleche

28

1

Bd

Ion M,halache

28

1

Bd

Ion Mihalache

28

1

22.00
34 675.00
81 705,00

170.817,00
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lnventarul bunurllor care alcatuiesc domenlul public al Municlpiulu1 Bucure�ti
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ANEXA 3

RAPORT EVALUARE TEHNICA
IN VEDEREA RECONVERSIEI IMOBILULUI SITUAT IN B-DUL
POLIGRAFIEI, NR. 4, SECTOR 1, BUCURESTI
IN UNITATE DE INVATAMANT

Februarie 2021

74/196

CUPRINS
DATE GENERALE ...................................................................................................................... 3
DESCRIEREA TERENULUI SI CONSTRUCTIILOR EXISTENTE .......................................................... 4
EVALUAREA CU SCOPUL INDEPLINIRII CERINTELOR DE CALITATE ESENTIALE (STABILITE PRIN LEGEA
NR.10/1995 REVIZUITA 2016)................................................................................................... 5
3.1.

CERINTA «A» REZISTENŢA MECANICA ŞI STABILITATE; .............................................................. 5

3.2.

CERINTA «C» SECURITATEA LA INCENDIU ................................................................................. 6

3.2.1. RISCURILE DE IZBUCNIRE A INCENDIILOR. ................................................................................. 6
3.2.2. CONDIŢII DE SIGURANŢĂ A UTILIZATORILOR ÎN CAZ DE INCENDIU. ........................................... 7
3.2.3. COMPORTAREA LA FOC A CONSTRUCŢIEI. ................................................................................ 7
3.2.4. CONDIŢIILE SPECIFICE ELEMENTELOR ŞI MATERIALELOR, DE CONSTRUCŢII. ..............................11
3.2.5. INTERVENŢIA PENTRU STINGERE. ............................................................................................11
3.3.

CERINTA «D» IGIENA, SANATATE ŞI MEDIU ÎNCONJURATOR; ...................................................11

3.3.1. IGIENA AERULUI. ....................................................................................................................11
3.3.2. IGIENA APEI............................................................................................................................13
3.3.3. EVACUAREA DEŞEURILOR SOLIDE............................................................................................14
3.3.4. ETANŞEITATEA........................................................................................................................14
3.3.5. ILUMINATUL...........................................................................................................................15
3.4.

CERINTA «B» SIGURANŢA ŞI ACCESIBILITATE ÎN EXPLOATARE; .................................................19

3.4.1. SIGURANŢA CIRCULAŢIEI PEDESTRE. .......................................................................................19
3.4.2. SIGURANŢA CU PRIVIRE LA INSTALAŢII. ...................................................................................20
3.4.3. SIGURANŢA ÎN TIMPUL LUCRĂRILOR DE ÎNTREŢINERE. ............................................................20
3.4.4. SIGURANŢA LA INTRUSIUNE ŞI EFRACŢIE. ................................................................................20
3.4.5. MĂSURI PENTRU EXPLOATAREA ÎN SIGURANŢĂ A ŞCOLILOR ŞI LICEELOR FRECVENTATE ŞI DE ELEVI CU
HANDICAP MOTOR. ................................................................................................................20
3.4.6. APTITUDINEA DE UTILIZARE. ...................................................................................................21
3.5.

CERINTA «F» PROTECŢIE ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI; ...............................................................21

3.6.

CERINTA «E» - ECONOMIE DE ENERGIE ŞI IZOLARE TERMICA; ..................................................23

3.7.

CERINTA «G» UTILIZARE SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE ...........................................25
CONCLUZII ..............................................................................................................................25

75/196

RAPORT EVALUARE TEHNICA
IN VEDEREA RECONVERSIEI IMOBILULUI SITUAT IN B-DUL POLIGRAFIEI, NR. 4, SECTOR 1,
BUCURESTI
IN UNITATE DE INVATAMANT

DATE GENERALE
Raport evaluare tehnica in vederea reconversiei imobilului in unitate de invatamant, imobil compus din
teren si constructii, situat in Bucuresti, B-dul Poligrafiei, nr. 4, sector 1, in suprafata de 10790 mp, avand
numarul cadastral 243220.
Prezentul raport are ca scop realizarea unei evaluari preliminare in vederea reconversiei imobilului existent
si prezentarea interventiilor necesare realizarii unei unitati de invatamant, conform normelor in vigoare.
Realizarea acestei evaluari preliminare a avut in vedere urmatoarele normative si legi specifice scopului
prezentului raport (fara a fi limitative):
•

NP010-97 Normativ privind proiectarea, realizarea si exploatarea constructiilor pentru scoli si licee

•

ORDIN Nr. 1955 din 18 octombrie 1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile
pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor

•

P118-99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor

•

STAS 1478-90 Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale

•

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare;

•

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare;

•

Hotararea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a
produselor pentru constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

•

Metodologia de calcul al performantei energetice a cladirilor. Indicativ: MC 001/2006, cu modificari
si completarile ulterioare;

•

Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor. Indicativ:
C107/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
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•

Cod de proiectare seismica - Partea a III-a Prevederi pentru evaluarea seismica a cladirilor existente,
indicativ P 100-3/2013;

•

Cod de proiectare. Evaluarea actiunilor zapezii asupra constructiilor, indicativ CR 1-1-3/2012;

•

Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor, indicativ CR 1-1-4/2012;

•

Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea hidroizolatiilor la cladiri, Indicativ: NP
040/2002;

•

Regulamentul privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza
performantelor de comportare la foc aprobat cu ordinul MTCT-MAI nr. 1822/394/2004, cu
modificarile si completarile ulterioare;

•

SR EN 13499:2004 - Produse termoizolante pentru cladiri. Sisteme compozite de izolare termica la
exterior pe baza de polistiren expandat. Specificatie;

•

SR EN 13500:2004 - Produse termoizolante pentru cladiri. Sisteme compozite de izolare termica la
exterior pe baza de vata minerala. Specificatie;

•

SR EN 14351-1+A1:2010 - Ferestre si usi. Standard de produs, caracteristici de performanta;

•

SR 1907-1/1997 - Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul. Prescriptii de calcul;

•

SR EN 13501-1+A1:2010 - Clasificare la foc a produselor si elementelor de constructi;

DESCRIEREA TERENULUI SI CONSTRUCTIILOR EXISTENTE
Imobilul este compus din teren si constructii, situat in Bucuresti, B-dul Poligrafiei, nr. 4, sector 1, in suprafata
de 10790 mp, avand numarul cadastral 243220.
Amplasamentul are urmatoarele vecinatati:


La Nord: teren A.D.P. – Sector 1, inspre Str. Tipografilor



La Sud : teren A.D.P. – Sector 1, inspre B-dul Poligrafiei



La Vest : teren inspre complexul «PUZDREA »



La Est : Casa Presei Libere

In prezent imobilul este proprietatea Administratiei Domeniului Public Sector 1 si functioneaza ca sediu
central al unitatii administrative.
Cladirea propusa spre reconversie, cu suprafata construita la sol de 1737 mp, este compusa din trei corpuri
alipite care formeaza in plan litera “U”.


Corp “A” cu regim de inaltime S1+S2+P+E1+Pod
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Corp “B” cu regim de inaltime P+E1+Pod



Corp “C” cu regim de inaltime P+E1+Pod

In cadrul corpurilor B si C, la nivelul etajului 1 functioneaza in prezent o Clinica Stomatologica.
Accesul pietonal in cadrul incintei se face direct din str. Poligrafiei.
Accesul carosabil, in prezent, se face indirect din str. Poligrafiei, utilizand poarta de acces si terenul adiacent
din partea sudica, teren care face parte din proprietatea A.D.P. dar nu este integrat in zona studiata.

EVALUAREA CU SCOPUL INDEPLINIRII CERINTELOR DE CALITATE ESENTIALE (STABILITE PRIN
LEGEA NR.10/1995 REVIZUITA 2016)
3.1. CERINTA «A» REZISTENŢA MECANICA ŞI STABILITATE;
Aspectele conceptuale de baza ce se vor avea in vedere la proiectarea cladirii vor fi in conformitate cu P1001/2013 si se refera la realizarea unei structuri simple si compacte, acesta fiind cel mai important obiectiv al
proiectarii. Simplitatea structurala presupune existenta unui sistem structural continuu si suficient de
puternic care sa asigure un traseu clar, cat mai direct si neintrerupt al fortelor seismice, indiferent de directia
acestora, pana la terenul de fundare. Fortele seismice care iau nastere in toate elementele cladirii sunt
preluate de plansee - diafragme orizontale si transmise structurii verticale, iar de la aceasta sunt transferate
la fundatii si teren.
Structura de rezistenta va fi modelata in functie de partiul de arhitectura si va fi conformata sa raspunda
criteriilor de exigenta cerute prin codurile, standardele si normativele de proiectare in vigoare la data
elaborarii proiectului.
De asemenea, structura de rezistenta va fi conformata si in functie de prevederile expertizei tehnice a
structurii de rezistenta care va impune masurile necesare a fi luate pentru ca actuala cladire cu destinatia
de sediu al Administratiei Domeniului Public Sector 1 sa poata fi transformata in cladire de invatamant.
Expertiza va tine seama de clasa de importanta pentru noua functiune a cladirii si va dispune, acolo unde
este necesar, masuri de consolidare generale sau locale. In eventualitatea necesitatii prevederii unor goluri
suplimentare prin peretii cladirii expertiza va impune, iar proiectul tehnic va dispune, măsuri de consolidare
locală pentru a se putea realiza elementele necesare functiunii de cladire de invatamant.
Prin proiectare se va urmari atat incadrarea deplasarilor la starea limita ultima cat si la starea limita de
serviciu in deplasarile admisibile impuse de normativul P100-1.
In eventualitatea in care expertul va considera necesara si consolidarea fundatiilor acestea se vor calcula
pentru a asigura o rigidinate si rezistentă suficientă a lor, pentru preluarea fortelor seismice, dar si
asigurarea ca terenul de fundare să nu cedeze sub presiunea noilor încărcări.
La executia lucrarilor la structura de rezistenta se vor respecta conditiile precizate in Codul de practica a
lucrarilor de beton si beton armat NE 012, a indicatiilor de alcatuire constructiva din normativele in vigoare
si a proiectului in faza Detalii de Executie.
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3.2. CERINTA «C» SECURITATEA LA INCENDIU
Cerinţa de calitate a construcţiilor „SIGURANŢA LA FOC" impun ca soluţiile adoptate prin proiect, realizate
şi menţinute în exploatare în caz de incendiu să asigure:
- protecţia ocupanţilor, ţinând seama de vârsta, starea lor de sănătate ş riscul de incendiu;
- limitarea pierderilor de vieţi şi bunuri materiale;
- împiedicarea extinderii incendiului la obiectivele învecinate;
- prevenirea avariilor la construcţiile şi instalaţiile învecinate, în căzu prăbuşirii construcţiei;
- protecţia serviciilor mobile de pompieri care intervin pentru stingere incendiilor, evacuarea ocupanţilor
şi a bunurilor materiale.
Pentru realizarea acestora, principalele performanţe se asigură pe întreaga durată de utilizare a
construcţiilor, pe baza unor scenarii d siguranţă întocmite pentru fiecare situaţie concretă, având în vedere:
- riscul de izbucnire a incendiilor;
- condiţiile de siguranţă a utilizatorilor în caz de incendiu;
- comportarea la foc a construcţiei în ansamblu şi a principalelor e părţi componente;
- caracteristicile specifice ale elementelor şi materialelor utilizate;
- posibilităţile de intervenţie pentru stingerea incendiilor.
3.2.1. RISCURILE DE IZBUCNIRE A INCENDIILOR.
Încadrarea încăperilor şi a spaţiilor din şcoli şi licee în niveluri d risc, are în vedere activitatea desfăşurată,
densitatea sarcinii termic şi alcătuirea constructivă.
Încăperile şi spaţiile şcolilor şi liceelor se încadrează în următoarele niveluri de risc:
a riscul obişnuit, cuprinzând cea mai mare parte a spaţiilor destinate copiilor, cum sunt cele destinate
dormitoarelor, sălilor de sport, joacă, săli polivalente şi altele similare, în care densitatea sarcinii termice
este mai mică de 420 MJ/mp;
b riscul mediu, cuprinzând în principal încăperi şi spaţii tehnice, cum sunt centralele termice, gospodăriile
de combustibil, bucătării, depozite pentru materiale combustibile etc., în care densitatea sarcinii termice
este cuprinsă între 420 şi 840 MJ/mp;
c riscul mare, în care sunt cuprinse încăperi şi spaţii cu densitatea sarcinij termice peste 840MJ/mp, situaţii
mai puţin întâlnite la astfel de programe funcţionale.
În şcoli şi licee, riscurile de izbucnire a incendiilor trebuie reduse  în condiţiile asigurării funcţionalităţii, prin
limitarea surselor potenţiale de aprindere şi a materialelor şi substanţelor combustibile, încăperile şi spaţiile
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şcolilor şi liceelor , în cea mai mare parte, se încadrează în riscuri obişnuite şi numai unele din încăperi în
riscuri medii.
Este interzisă folosirea sau depozitarea lichidelor ori a gazelor combustibile în alte locuri decât cele special
amenajate, în cantităţi limitate şi fără respectarea măsurilor de prevenire şi stingere specifice.
3.2.2. CONDIŢII DE SIGURANŢĂ A UTILIZATORILOR ÎN CAZ DE INCENDIU.
Asigurarea condiţiilor de siguranţă a utilizatorilor impune stabilirea şi realizarea unor intervale de timp care
să permită corelarea acţiunilor de intervenţie şi salvare, cu dezvoltarea incendiului.
Alarmarea  Timpul de alarmare este funcţie de modul în care se asigură perceperea izbucnirii incendiului
şi realizarea alarmării utilizatorilor. Atunci când se prevăd instalaţii automate de semnalizare a incendiilor,
intervalul de timp nu trebuie să depăşească 30 de secunde, iar în cazul neechipării cu instalaţii automate 
prin măsuri organizatorice  se va asigura supravegherea şi acţionarea de către personalul angajat, în
maximum 60 de secunde.
Imobilul este prevazut cu sistem de detectie incendiu, acesta va trebui adaptat noii conformari a spatiului.
Alertarea  Timpul de alertare a serviciilor de pompieri va fi de maximum 2 minute. Pentru şcolile şi liceele
echipate cu instalaţii automate de semnalizare a incendiului, alertarea se va asigura automat, timpul admis
fiind de maximum 30 de secunde.
Imobilul este prevazut cu sistem de alertare incendiu, acesta va trebui adaptat noii conformari a spatiului.
Supravieţuirea  Timpul de supravieţuire în încăperile şi spaţiile destinate copiilor, se asigură în funcţie de
gradul de rezistenţă la foc al construcţiei şi tipul construcţiei, fără a fi mai mic de:
- 15 minute, în construcţii gradul III de rezistenţă la foc;
- 10 minute, în construcţii gradul III de siguranţă la foc;
- 5 minute, în construcţii gradul IVV de siguranţă la foc.
Evacuarea  Timpul de evacuare a utilizatorilor din construcţii, va fi minimum;
- 5 minute, în construcţii gradul III de rezistenţă la foc;
- 3 minute, în construcţii gradul III de rezistenţă la foc;
- 2 minute, în construcţii gradul IVV de rezistenţă la foc;
Localizarea şi stingerea a incendiilor – cladirea trebuie prevazuta cu hidranti interiori si exteriori.
Propagarea incendiilor la obiecte învecinate  Timpul de propagare a incendiilor la obiecte învecinate,
trebuie să fie mai mare de 30 de minute.
3.2.3. COMPORTAREA LA FOC A CONSTRUCŢIEI.
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Condiţiile de comportare la foc a construcţiei în ansamblu şi a principalelor ei părţi componente sunt
determinate de rezistenţa la foc a acestora.
Incendierea totală (flashover)  Timpul de incendiere totală, va fi de minimum;
- 20 minute, la construcţii gradul III de rezistenţă la foc;
- 15 minute, la construcţii gradul III de rezistenţă la foc;
- 10 minute, la construcţii gradul IVV de rezistenţă la foc.
Etanşeitatea la aer  Volumul de aer ce intră în interior atunci când tâmplăria închiderilor exterioare ste în
poziţie închisă, nu va depăşi un schimb de aer pe oră.
Compartimentarea antifoc  Aria maximă construită la sol, admisă pentru un compartiment de incendiu va
fi, în funcţie de gradul de rezistenţă la foc al construcţiilor, de:
- 2300 m2 pentru gradul III, indiferent de numărul nivelurilor;
- 1.800 m2 pentru gradul III, indiferent de numărul nivelurilor;
- 1.400 m2 pentru gradul IV, cu un singur nivel şi respectiv 1.000 m2 pentru cele cu mai multe niveluri;
- 1.000 m2 pentru gradul V cu un singur nivel şi respectiv 800 m2 pentru cele cu mai multe niveluri.
Limita de rezistenţă lâ |oc a elementelor care delimitează compartimente antifoc sau separă spaţii ale
construcţiei Compartimentele antifoc se delimitează prin pereţi antifoc realizaţi din materiale
incombustibile  clasa Co  având limita de rezistenţă la foc cuprinsă între 3 şi 7 ore, în funcţie de densitatea
sarcinii termice a compartimentelor de incendiu. Pereţii despărţitori ai diferitelor spaţii funcţionale au limite
de rezistenţă la foc şi clase de combustibilitate normate, în funcţie de gradul de rezistenţă la foc al
construcţiei, destinaţia spaţiului respectiv şi rolul elementelor de separare, potrivit reglementărilor. Toate
încăperile destinate copiilor vor fi separate de restul construcţiei prin pereţi cu limita de rezistenţă la foc de
minimum 1 oră.
Limita de rezistenţă la foc a faţadelor şi a acoperişurilor  Pereţii exteriori neportanţi trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii minime de combustibilitate şi limită de rezistenţă la foc, al construcţiei:
* C0  15 minute, în construcţii de gradul I de rezistenţă la foc;
* C2  15 minute, în construcţii de gradul II sau III;
* C3  15 minute, în construcţii de gradul IV;
* C4  fără limită de rezistentă la foc, în construcţii de gradul V.
Acoperişurile se alcătuiesc şi realizează potrivit condiţiilor corespunzătoare gradului de rezistenţă la foc
a construcţiei.
Rezistenţa la foc a structurilor portante  Structura portantă a construcţiei sau a compartimentelor de
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incendiu trebuie să îndeplinească condiţiile minime de combustibilitate şi limită de rezistenţă la foc,
corespunzătoare gradului de rezistenţă al construcţiei respective:

ELEMENTUL
STRUCTURII

GRADUL DE REZISTENŢ

TĂ LA FOC

AL CONSTRUCŢIEI

I
Stâlpi,

C0
coloane 2h30'
, pereţi portanţi:
- nivel curent:

C0

- ultimul nivel:

- Ih30'

Grinzi,
planşee, C0
nervuri, acoperişuri,
lh
terasă:

II

III

IV

C0

C0

C2
30'

2h

lh30'

C0

C0
lh

C0
45'

C2

45'
C1
45'

30'
C2
15'

V
C3

C4

C4


- nivel curent:
- peste subsol:

C0

C0

lh30

lh

C0
lh

C2

C3
30'



In vederea conformarii la foc a elementelor constructive, se va realiza un releveu al cladirilor existente prin
care se va stabili rezistenta la foc a elementelor constructive existente. In baza acestor informatii se vor
stabili masurile de interventie necesare.
Siguranţa refugiilor  Timpul de siguranţă al refugiilor trebuie să fie de minimum:
- 15 minute, în construcţii de gradul III de rezistenţă la foc;
- 10 minute, în construcţii de gradul III;
- 5 minute, în construcţii de gradul IVV de rezistenţă la foc.
Detectarea şi alarmarea  Echiparea şi dotarea cu dispozitive de detectare şi alarmare, precum şi sistem de
anunţare  informare a utilizatorilor în caz de incendiu, se realizează în funcţie de capacitatea şcolilor şi
liceelor şi tipul construcţiei, potrivit reglementărilor.
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Imobilul este prevazut cu sistem de detectie incendiu, acesta va trebui adaptat noii conformari a spatiului.
Alertarea  Pentru anunţarea serviciilor mobile de pompieri în caz de incendiu se asigură mijloacele
corespunzătoare, funcţie de fiecare situaţie concretă, care să permită alertarea în timp scurt.
Imobilul este prevazut cu sistem de alertare incendiu, acesta va trebui adaptat noii conformari a spatiului.
Propagarea fumului  Limitarea propagării uşoare a fumului în spaţii, încăperi, coridoare şi scări trebuie
asigurată prin realizarea unor elemente despărţitoare corespunzătoare (pereţi, planşee) şi prevederea
dispozitivelor de evacuare a fumului în caz de incendiu.
Este necesara configurarea spatiilor in vedere limitarii propagarii fumului in spaţii, încăperi, coridoare şi
scări.
Instalaţiile de stingere  Prevederea instalaţiilor şi a sistemelor de stingere automată a incendiilor se
realizează în funcţie de caracteristicile construcţiilor şi capacitatea acestora, potrivit reglementărilor.
Localizarea şi stingerea a incendiilor – cladirea trebuie prevazuta cu hidranti interiori si exteriori.
Siguranţa căilor de evacuare  Asigurarea timpului de siguranţă şi a capacităţii căilor de evacuare se
determină potrivit reglementărilor, în funcţie de capacitatea maximă simultană şi tipul de construcţie.
- 10 minute, în construcţii de gradul III;
- 6 minute, în construcţii de gradul III;
- 4 minute, în construcţii de gradul IVV.
Capacitatea căilor de evacuare va asigura trecerea numărului de fluxuri de evacuare determinate prin calcul,
fără a avea lăţimi minime de trecere destinate elevilor, mai mici de 0,90 m pentru uşi şi 1,20 m pentru
coridoare şi rampe de scări.
In acest sens, rampele scarilor existente trebuie reconfigurate astfel incat sa respecte latimi minime de
1.20m.
Accesul autovehiculelor de intervenţie  Construcţiile şcolilor şi liceelor vor avea asigurate accese carosabile,
corespunzător dimensionate şi alcătuite, care să permită accesul uşor al autovehiculelor de intervenţie ale
pompierilor, cel puţin la două faţade.
In prezent, incinta unitatii de invatamant nu beeficiaza de acces carosabil, in aces sens este necesar
propunerea si amenajarea unui acces carosabil in cadrul amplasamentului pentru a asigura accesul
autovehiculelor de interventie.
Mijloacele de intervenţie  Construcţiile se echipează şi dotează cu mijloace'de intervenţie în caz de incendiu
conform reglementărilor, în funcţie de tipul de construcţie şi densitatea sarcinii termice. Pentru intervenţie
se prevăd, după caz, stingătoare, hidranţi interiori şi exteriori de incendiu, coloane uscate etc.
Accesul personalului de intervenţie  Pentru accesul personalului serviciilor mobile de pompieri în caz de
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incendiu se stabilesc şi marchează corespunzător traseele pe care aceştia le pot utiliza pentru a ajunge uşor
în diferite părţi ale construcţiei, în funcţie de conformarea acesteia.
3.2.4. CONDIŢIILE SPECIFICE ELEMENTELOR ŞI MATERIALELOR, DE CONSTRUCŢII.
Combustibilitatea elementelor şi materialelor  Combustibilitatea elementelor de construcţie şi a
materialelor componente ale elementelor şi structurilor compozite, va corespunde reglementărilor, funcţie
de gradul de rezistenţă asigurat şi tipul construcţiei.
În construcţiile de gradul III de rezistenţă la foc, principalele elemente constructive trebuie să fie din clasa
Co  cu unele excepţii admiţânduse şi C1  şi în mod diferenţiat la construcţii de gradele IIIV fiind permise
clase de combustibilitate C1 la C4.
Densitatea sarcinii termice  Densitatea sarcinii termice rezultă din materiale şi elemente de construcţie, cu
excepţia pardoselilor lipite şi a tâmplăriei, trebuie limitată la 275 MJ/m\ iar densitatea sarcinii termice totale
rezultă din materiale şi elemente de construcţie, finisaje, mobilier şi alte materiale combustibile adăpostite,
să nu depăşească 840 MJ/m2.
Propagarea flăcărilor  Propagarea flăcărilor pe suprafaţa elementelor şi a materialelor de construcţie
combustibile să se facă cu viteză redusă, respectiv mai puţin de 0,45 m în 10 minute.
Degajarea fumului şi gazelor toxice  Pentru asigurarea condiţiilor de siguranţă a utilizatorilor în caz de
incendiu, elementele şi materialele de construcţie folosite trebuie să nu degaje cantităţi mari de fum şi gaze
toxice prin ardere. în spaţiile accesibile elevilor se va evita folosirea maselor plastice, iar atunci când nu este
posibil vor fi luate măsuri de împiedicare a propagării uşoare a acestuia şi vor fi prevăzute dispozitive de
evacuare automată a fumului.
Gradul de rezistenţă la foc  va fi stabilit în funcţie de combustibilitatea şi limita de rezistenţă la foc a
principalelor elemente de construcţie folosite potrivit reglementărilor; pentru şcoli şi licee se recomandă
utilizarea celor de gradul I sau II de rezistenţă la foc.
Pentru construcţiile de gradul IIIV de rezistenţă la foc trebuie luate măsuri corespunzătoare care să asigure
siguranţa acestora în caz de incendiu.
Tinand cont ca planseul dintre etajul 1 si pod este din alcatuit din elemente din lemn, se vor asigura masurile
corespunzatoare de etanseitate la foc a elementelor sarpantei.
3.2.5. INTERVENŢIA PENTRU STINGERE.
În scopul asigurării intervenţiei operative de stingere în caz de incendiu, pentru fiecare caz în parte se vor
elabora scenarii de siguranţă luând în considerare mijloacele şi forţele proprii existente, precum şi ajutorul
serviciilor mobile de pompieri existente în zona de amplasare.

3.3. CERINTA «D» IGIENA, SANATATE ŞI MEDIU ÎNCONJURATOR;
3.3.1. IGIENA AERULUI.
În toate sălile în care se desfăşoară procesul de învăţământ (săli de clasă, cabinete, laboratoare etc.) se va
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asigura un volum de aer de minimum 5 m3/pers.
Se recomandă, următoarele concentraţii admisibile în aerul încăperilor, ale noxelor emise în clădirile
destinate şcolilor.

- Dioxidul de carbon provenit din respiraţie, nu trebuie să depăşească concentraţia de 0,010% din
volum, sau 100 ppm, sau 180g/m3.

-Monoxidul de carbon provenit din arderi incomplete, scăpări de gaze nu trebuie să depăşească: 345
mg/m3 (300 ppm)  timp de 5 minute;
100 mg/m3 (88 ppm)  timp de 15 minute nerepetabil în 24h; 10
mg/m3 (10 ppm) expunere continuă.

- Formaldehida provenită din materialele de construcţii nu trebuie să depăşească 120 mg/m3 (0,1 ppm).
Radonul provenit din materialele de construcţii şi din pământ nu trebuie să depăşească concentraţia
de 140 Bg/m3 în medie pe an.

-

Ventilarea spaţiilor.
Toate spaţiile şcolii vor fi ventilate natural. Mijloacele de ventilare trebuie să asigure o premenire a aerului
de cel puţin 3 schimburi pe oră în sălile în care se desfăşoară procesul de învăţământ, viteza curenţilor de
aer nedepăşind 0,3m/s.
In acest sens se vor propune, unde este cazul, goluri noi la nivelul fatadelor pentru a asigura ventilarea
naturala a tuturor spatiilor unitatii de invatamant.
Ventilarea naturală se va asigura cu ajutorul ferestrelor în următoarele condiţii:
- existenţa unor concentraţii admisibile de substanţe nocive (gaze, vapori, praf) ale aerului exterior;
- ocuparea sălilor conform prevederilor din proiect;
- aerisirea sălilor (prin deschiderea ferestrelor) în timpul pauzelor.
În sălile cu ferestre pe două laturi, se va realiza o ventilare naturală, transversală, cu ajutorul ochiurilor
mobile.
În sălile cu ferestre pe o singură latură, nu se recomandă prevederea unor canale de evacuare a aerului
viciat, cu tiraj natural din cauza forţelor ascensionale nesigure şi necontrolabile, a depunerilor de praf,
mucegai sau a inversării temporale a sensului curenţilor de aer.
În sala de educaţie fizică şi sport ferestrele cu parapete sub 2 m, vor fi prevăzute pe o singură latură (numai
latura Nord), pe peretele opus, banda de ferestre va fi situată la partea superioară a încăperii, pentru
asigurarea ventilării transversale.
Se recomandă ca aria ferestrelor mobile (deschiderile de ventilare) să reprezinte cca. 1/10 din aria totală
a ferestrelor.
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Ventilarea mecanică se va asigura la laboratoarele de chimie care vor fi prevăzute cu nişe de lucru. Se va
considera o nişă de 100 m3 de volum de încăpere de laborator cu următoarele condiţii:

-se va utiliza numai aspiraţia individuală;
- debitul de aer aspirat din nişe se calculează pe baza unei viteze în deschidere de lucru de 0,25m/s. Când
numărul de schimburi de aer pe oră este mai mare de 15 se vor lua măsuri speciale de organizare a
introducerii aerului de compensare;

- conductele de aspiraţie se vor executa din materiale rezistente la coroziune şi vor fi izolate termic;
-ventilatoarele de aspiraţie vor fi din materiale plastice.
3.3.2. IGIENA APEI.
Echiparea şcolilor cu instalaţii şi echipamente sanitare se vaface conform prevederilor din temă şi STAS
1478.
Consumurile zilnice specifice de apă rece şi caldă de 60° C vor fi cele prevăzute în STAS 1478 diferenţiate pe
destinaţii şi funcţiuni:

Nr. crt.

Destinaţia clădirii

Necesar specific l/zi pers.
Din care apă caldă
Total apă

1.

Şcoli şi licee

20

5

2.

Săli de sport

50

20

Condiţiile de calitate admise pentru apa potabilă distribuită prin instalaţiile sanitare (apă rece şi caldă) sunt
cele prevăzute în STAS 1342.
Bazinele de înot vor fi umplute numai cu apă potabilă. Pe parcursul funcţionării calitatea apei din bazin nu
trebuie să depăşească următoarele limite:
Minim 7
Maxim 8
20
pH
oxidabilitate(MnO 4K/litru)
amoniac, nitriţi absent sau cel mult în limitele apei de umplere a bazinului
numărul total de germeni
300/ml
numărul germeni coliformi
100/1
concentraţia clor rezidual 0,10mg/l
0,5mg/l
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Evacuarea apelor,

uzate. Apele evacuate la canalizare

vor

respecta prevederile

„Normativului pentru condiţiile de descărcare a apelor uzate în reţelele de canalizare a centrelor populate"
indicativ C9083.
3.3.3. EVACUAREA DEŞEURILOR SOLIDE.
în cadrul şcolilor se va prevedea îndepărtarea manuală, zilnică, sau pe măsura producerii lor, a tuturor
gunoaielor menajere şi depunerea lor în cutii de gunoi (pubele cu capacitatea de 110 l conform STAS 8127).
Necesarul de pubele pentru şcoli, este de 11,5 pubele/100 locuri,în cazul evacuării gunoaielor la fiecare 23
zile.
Depozitarea pubelelor se face pe platforme protejate contra precipitaţiilor atmosferice, a soarelui şi
vântului.
Distanţa minimă dintre platformă şi clădiri este de 10 m, iar amplasarea acesteia se va face de regulă la
limita incintei.
Platformele trebuie să fie înzestrate cu alimentare cu apă şi canalizare.Pentru spălarea şi dezinfectarea
pubelelor trebuie prevăzută în cadrul platformei de depozitare o suprafaţă de cca 5m2.
3.3.4. ETANŞEITATEA.
Etanşeitatea la aer, gaze şi vapori.
Rezistenţa minimă necesară la permeabilitate la aer Ra min a principalelor elemente de construcţie, conform
STAS 6472/7 are următoarele valori:

Nr. crt Elementul de construcţie Ra min m/s
1 Pereţi exteriori, acoperişuri fara pod41,0 x 102xv2Ronec
2. Planşee de pod şi planşee pentru subsol 30,8 x 103Ronec
unde: v= viteza vântului, conform STAS 1907/1 Ronec= rezistenţa minimă necesară la transfer termic,
conform STAS 6472/3.
Etanşeitatea la vapori a închiderilor exterioare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-

-

Dimensionarea elementelor de construcţie (sub aspectul comportării la umezire datorită condensării
vaporilor de apă în interiorul lor) în scopul asigurării unui regim de umiditate normal al elementelor
respective, în' timpul exploatării construcţiilor se va face în conformitate cu prevederile STAS 6472/4.
Acumularea progresivă, de la un an la altul, a apei provenite din condensul vaporilor în interiorul
elementelor de construcţie, în timpul exploatării lor, nu este admisă.
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-

Umiditatea materialelor de construcţii în timpul perioadei reci a anului, nu trebuie să depăşească
valorile maxime admisibile prevăzute în tabelul 1  STAS 6472/4.

Etanşeitatea la apă.
Valoarea presiunii exercitate la vânt la care se asigură etanşeitatea la apă a tâmplăriei exterioare, se
recomandă să nu fie mai mică de 40 kg/m2.
Etanşeitatea hidroizolaţiilor acoperişurilor cu pante până la 7% inclusiv, se consideră satisfăcătoare, dacă
după inundarea cu apă, la care nivelul acesteia va depăşi cu minim 2 cm punctul cel mai ridicat, nu se
constată infiltraţii de apă în interiorul clădirii după 72 ore de încercare conform Normativ C 5685.
Etanşeitatea hidroizolaţiei construcţiilor subterane se consideră satisfăcătoare dacă după 72 ore de la
oprirea epuismentului nu se constată infiltraţii de apă în interiorul clădirii.
3.3.5. ILUMINATUL.
Iluminatul natural.
Încăperile şcolilor trebuie să aibă asigurată direct lumina naturală. Pot face excepţie încăperile la care se
admit şi iluminarea indirectă sau artificială ca vestibuluri, holuri, coridoare, depozite.
În condiţiile ţării noastre.considerând valoarea minimă a iluminării dată de bolta cerească, de 4000 Ix,
valorile minime ale iluminării laterale „E" precum şi a coeficientului de iluminare naturală „e" sunt în
conformitate cu STAS 6221 următoarele:

Categ. de
muncă

Destinaţia încăperilor

Valoarea
laterale

iluminării

E(lx) e(%)
I

Săli desen

140 3,5

II

Săli de clasă, cabinete

80

2,0

60

1,5

laboratoare
III

Săli lectură, biblioteci,
cabinet medical

IV

Birouri, sală sport, bazin de înot

40

1,0

V

Grupuri sanitare, vestiare
coridoare, scări

20

0,5
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VI

Depozite, centrale termice,
hidrofor

10

0,25

NOTĂ: Nu se recomandă iluminatul natural zenital
Realizarea condiţiilor de iluminare se verifică, în mod aproximativ, pe baza raportului dintre aria ferestrelor
încăperilor şi aria pardoselii acestora conform STAS 6221 după cum urmează:

Nr.
crt

Destinaţia încăperilor

Raportuldintre aria ferestrelor
şi aria
pardoselii încăperii

0

1

2

1

Săli de clasă  cabinete

1/3................................1/4

2

Laboratoare

1/3................................1/4

3

Sală de sport  bazin înot

1/5................................1/6

4

Bibliotecă  sală lectură

1/5................................1/6

5

Cancelarie  secretariat

1/6..............................1/10

6

Coridoare

1/8..............................1/10

Factorii de uniformitate a iluminatul natural sau mixt a încăperilor din construcţiile de şcoli trebuie să se
încadreze în următoarele valori:

Nr
crt

1.

Destinaţia încăperilor

Săli de clasă laboratoare,
săli de lectură, cabinet
medical,

Factori de uniformitate
Emin/Emed pe
planul de

E min/ E max Pe
suprafaţa de

lucru

lucru a încăperii

0,65

0,50

cancelarie, birouri, săli de
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sport

2.

Coridoare  scări



0,25 pe supraf. de
circulaţie

La proiectarea iluminatului natural în şcoli se vor avea în vedere următoarele:
Ferestrele se aşează pe una din laturile clasei, mobilierul dispunânduse astfel ca lumina să vină din stânga.
Plinurile dintre ferestre vor fi de maximum 0,5 din lăţimea ferestrei.
Înălţimea parapetului va fi:
-

la săli de clasă 0,85  0.90 m;
la săli sport peste 1,50 m;
la grupuri sanitare peste 0,80 m;
la scăripeste 1,00 m.

Distanţa de la tavan la partea superioară a ferestrei trebuie să fie mai mare de 0.30 m.
însorirea încăperilor şcolilor contribuie la satisfacerea cerinţelor privind iluminatul natural, confortul termic
şi conservarea energiei. Pătrunderea radiaţiilor solare în încăperi este considerată ca benefică pentru
ocupanţi din considerente de sănătate şi psihologice.
Încăperile sunt considerate a fi suficient însorite dacă durata de însorire în ziua de referinţă, primăvara şi
toamna (21 martie şi 23 septembrie), este de peste două ore iar unghiul de incidenţă al radiaţiei directe este
peste următoarele valori: 6° vertical, 20° orizontal.
Pentru diferitele încăperi ale casei de copii se recomandă următoarele orientări

Nr. Destinaţia încăperilor
crt.

Orientări recomandate
N - NE

E

SE

S

SV

1 Săli de clasăcabinete

X

X

X

X

2 Laboratoare biologie

X

X

X

X

V- NV

3 Laboratoarefizică, chimie

X

X

4 Biblioteci

X

X
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5 Săli desen

X

6 Bazin înot

X
X

7 Sală sport

X

X

X

X

X

Posibilităţile de obturare.
Pentru crearea confortului luminos, în scopul reglării iluminatului şi strălucirii prin variaţia cantităţiide
lumină care pătrunde în clase, se vor prevedea perdele transparente, cu proprietăţi dispersante.
În vederea asigurării posibilităţilor de proiecţie, în laboratoare sau cabinete se vor prevedea sisteme de
obturare draperii etc.
Iluminatul artificial.
Nivelurile de iluminare medie pentru iluminatul normal din încăperile de utilizare generală din şcoli şi licee
sunt următoarele:

Suprafaţă de referinţă

Nr.
crt

Denumirea
spaţiului

Nivel de ilumi

0

1

2

3

1

Săli de clasă

300

- pe bănci şi mese

300

pe suprafaţa meselor pe
suprafaţa verticală la 1J5 m de la
pardoseală

300

pe suprafaţa meselor

150

. pe suprafaţa meselor

nare lx

- pe tabla de scris
2

Laboratoare

3

Cancelarie
secretariat

4

Sală de sport

100

la nivelul pardoselii

5

Săli de desen

400

pe planul orizontal situat la 0,85 
1 m de la



pardoseală
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6

Sală
lecturăbibliotecă

300

pe suprafaţa meselor

7

Depozit de
material didactic

30

la nivelul pardoselii

Factorii de uniformitate a iluminării pentru iluminatul normal sunt  cei prevăzuţi la STAS 6646/3.
Iluminatul artificial se realizează prin instalaţii electrice pe baza normativelor şi standardelor de stat
specifice.
În afara prevederilor normativelor şi standardelor de stat se vor avea în vedere următoarele măsuri:
- În sălile de clasă şi laboratoare, corpurile de iluminat vor fi repartizate astfel încât direcţia luminii
artificiale să fie aceiaşi cu direcţia luminii naturale: un rând de corpuri de iluminat se recomandă să fie
aşezat în imediata apropiere a ferestrelor (la cca. 1 m de fereastă). în afară de acest aliniament se va mai
prevedea un şir de corpuri de iluminat la cea 2/3 din lăţimea încăperii.
- În sala de sport vor fi prevăzute corpuri de iluminat cu grătar de protecţie împotriva loviturilor.
- Pentru iluminatul local al tablelor se vor prevedea corpuri speciale cu lămpi fluorescente care au
posibilitatea reglării orientării în plan vertical. Acestea se montează deasupra tablei la o distanţă de perete
de cea 75 cm. Iluminarea, locală a tablei uşurează citirea cât şi evitarea strălucirii din câmpul vizual al
elevilor.
- Se vor prevedea corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente cu repartiţie difuză sau semidirectă a fluxului
luminos cu un grad mare de protecţie contra orbirii în laboratoare, camere preparare, birouri, etc.

3.4. CERINTA «B» SIGURANŢA ŞI ACCESIBILITATE ÎN EXPLOATARE;
În funcţionarea şcolilor şi liceelor se va respecta normativul privind proiectarea clădirilor civile din punct
de vedere al cerinţei de siguranţă în exploatare indicativ CE 195 care se referă la măsuri necesare pentru:

-

siguranţa circulaţiei pedestre;
siguranţa cu privire la instalaţii;
siguranţa în timpul lucrărilor de întreţinere;
siguranţa la intruziune şi efracţii.

3.4.1. SIGURANŢA CIRCULAŢIEI PEDESTRE.
În afară de măsurile prevăzute de normativul CE 195, pentru şcoli şi licee se vor realiza şi următoarele:

-

La ieşirea din incinta şcolilor şi liceelor se vor monta balustrade de protecţie la limita troturarului,
care să limiteze ieşirea bruscă în carosabil;
Platformele de acces în clădire vor fi prevăzute cu balustradă de protecţie, indiferent de înălţimea
denivelării;
Căile de evacuare a copiilor vor fi dimensionate conform reglementărilor generale, asigurânduse
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-

-

lăţimi de trecere majorate cu 0,50 m.
Căile de circulaţie şi evacuare vor fi luminate şi ventilate natural:
În zone cu diferenţe de nivel, este interzisă prevederea a mai puţin de trei trepte.
Uşile coridoarelor nu trebuie să fie batante, ele trebuie să se deschidă în sensul ieşirii din clădire,
vor fi dotate cu mecanisme (resorturi) de autoînchidere lentă şi alcătuite din panouri pline, cu
ochiuri de lumină la partea superioară protejate cu ramă metalică.
Uşile vitrate vor fi prevăzute cu geam securizat pentru a evita posibila accidentare;
Scara trebuie astfel rezolvată încât să asigure un spaţiu liber de trecere fără risc de lovire;
Balustradele scărilor trebuiesc astfel realizate încât să nu constituie o sursă potenţială de
accidentare:
mâna curentă să nu poată fi folosită drept tobogan;
barele verticale ale balustradei nu vor avea interspaţii mai mari de l0 cm.

3.4.2. SIGURANŢA CU PRIVIRE LA INSTALAŢII.
Siguranţa cu privire la instalaţii presupune asigurarea protecţiei utilizatorilor împotriva riscului de
accidentare sau stres provocat de agenţi agresanţi din instalaţii prin:
-

electrocutare;
arsuri sau opărire;
explozie;
intoxicare;
contaminare;
contactul cu elemente de instalaţii;
consecinţe ale descărcărilor atmosferice.

3.4.3. SIGURANŢA ÎN TIMPUL LUCRĂRILOR DE ÎNTREŢINERE.
Siguranţa în timpul lucrărilor de întreţinere presupune protecţia utilizatorilor în timpul activităţilor de
curăţire sau reparaţii a unor părţi din clădire (ferestre, scări, pereţi, acoperişuri, luminatoare, etc.) pe
durata exploatării acestora.
3.4.4. SIGURANŢA LA INTRUSIUNE ŞI EFRACŢIE.
În afară de măsurile prevăzute de normativul CE 195, pentru şcoli şi licee se vor realiza şi următoarele:
-

gardurile perimetrale incintei vor fi dublate de garduri vii;
la partea superioară a gardului se vor prevedea elemente metalice ascuţite sau sârmă ghimpată;
accesele în incintă vor fi asigurate cu sisteme speciale de închidere şi luminate pe timp de noapte;
la şcolile cu mai mult de 16 săli de clasă, accesul principal va fi prevăzut , cu cabină de poartă, cu
post permanent de pază în timpul zilei;
atât gardul cât şi porţile vor fi prevăzute până la h = 70 cm cu elemente opace de protecţie la
intrusiunea animalelor mici.

3.4.5. MĂSURI PENTRU EXPLOATAREA ÎN SIGURANŢĂ A ŞCOLILOR ŞI LICEELOR FRECVENTATE ŞI DE ELEVI
CU HANDICAP MOTOR.
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La proiectarea şi funcţionarea şcolilor şi liceelor se va ţine cont de măsurile prevăzute de normativul pentru
adaptarea construcţiilor de locuit, a construcţiilor şi localurilor publice la cerinţele persoanelor
handicapaţi; indicativ C239.
3.4.6. APTITUDINEA DE UTILIZARE.
Aptitudinea de utilizare se referă la dimensionarea spaţiilor, echiparea şi mobilarea acestora.
Dimensionarea spaţiilor se face.după următoarele criterii:
-

numărul de utilizatori;
tipul de mobilier şi echipamentul utilizat;
modul de aranjare a mobilierului şi echipamentului;
gabaritele convenţionale.

Tipul spaţiilor din şcoli şi licee, numărul de utilizatori pe fiecare tip, mobilierul şi echipamentul necesar,
modul de aranjare a acestora şi gabaritele şi dimensiunile minime sunt prezentate în anexele nr. III şi VI la
XVIII.
Dotarea cu cu aparate, utilaje şi alt material didactic pentru procesu de învăţământ va fi prevăzut în
concordanţă cu normativele de dotări elaborate de Ministerul Învăţământului.

3.5. CERINTA «F» PROTECŢIE ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI;
Limitele admisibile pentru nivelul de zgomot echivalent interior în unităţile funcţionale din şcoli, datorat unor
surse de zgomot exterioare acestora sunt conform STAS 6156 tab. 1 următoarele:

Nr

Unitatea funcţională

cu „Cz"
rb
a

dB(a)

1

Săli de clasă

35

40

2

Biblioteci, săli de studiu

30

35

3

Cabinete medicale

30

35

4

Cancelarii

35

40

5

Laboratoare

35

40

6

Birouri administraţie

40

45

7

Sală educaţie fizică şi sport 45

50

8

Bazin de înot

50

crt.

45
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Izolarea acustică a unităţilor funcţionale din şcoli împotriva zgomotului provenit din spaţiile adiacente se
asigură prin elemente de construcţie (pereţi, planşee, elemente de închidere) a căror alcătuire este astfel
concepută încât să se realizeze atât cerinţele impuse de structura de rezistenţă cât şi de condiţiile de izolare
acustică.
Valorile admisibile ale indicilor de izolare la zgomot aerian 12 (Ea) şi de impact Ij(Ei) sunt cele prevăzute în
STAS 6156  tabelul 5.

Nr Elemente despărţitoare de Nivelul
crt
de
construcţie între
zgomot
perturba
unitatea
spaţii alăturate
t or
coresp.
funcţională
spaţiului
alătura
t dB(A)

1 Săli de clasă Săli de clasă 80
cancelarii
adiacente

2

Săli de
festivităţi
Săli de sport

. 85

90

Valorile admisibile ale indiciilor de
izolare la zgomot aerian şi de impact
pentru elementele despărţitoare de
construcţie

planşee

pereţi
interiori de faţadă

Ia(Ea) I'i(Ei) dB
dB

Ia(Ea)
dB

Ia(Ea) dB

51(1) 60(0)

51(1)



56(+4) 53(+7)

56(+4)



61(+9) 45(+15)

61(+9)



53(+7) 56(+4)



3
4 Biblioteci săli Săli de clasă 80
de studiu
adiacente

56(+4)

5 Săli de

Săli de muzică

,85

56(+4) 53(+7)

56(+4)



Săli de sport

90

61(+9) 45(+15)

61(+9)

-

6 muzică
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Amplasare spaţiilor cu nivel sonor ridicat în incinta şcolilor trebuie astfel făcută încât nivelul de zgomot
interior în unităţile funcţionale să nu depăşească valorile prezentate la punctul 4.6.1. Amplasarea sălilor de
sport în şcoli trebuie făcută de câte ori este posibil, astfel meat în spaţiile adiacente şi deasupra sau dedesubt
să nu fie dispuse săli de clasă
Valorile admisibile ale nivelului de zgomot echivalent interior datorat acţiunii concomitente a surselor de
zgomot şi a agregatelor ce funcţionează în interiorul unităţilor funcţionale (sau activităţilor specifice) din şcoli
şi licee sunt, conform STAS 6156 tab. 4 următoarele:

Nr.crt

Unitatea funcţională Valoarea admisibilă nive lului
de zgomot echivalent i nterio
exprimat în: nr. ordine r
curba
„Cz"
dB(A)

1

staţie hidrofor

85

90

2

centrală termică

85

90

3

post transformare

55

60

4

ateliere

80

85

5

sală de sport

80

85

6

bazin de înot

80

85

Valorile admisibile pentru durata de reverberaţie Tm din unităţile funcţionale ale şcolilor şi liceelor, în
domeniul de frecvenţă de 125 ...4000Hz se determină în funcţie de volumul încăperii şi de tipul acesteia
conform STAS 6156.
Durata de reverberaţie se limitează pentru:
Sala de gimnastică şi sport l ,40;
Bazin de înot 1,20.
În cazul sălilor de sport şi a bazinelor de înot se recomandă aplicarea de tratamente fonoabsorbante la
plafonul sălilor.

3.6. CERINTA «E» - ECONOMIE DE ENERGIE ŞI IZOLARE TERMICA;
Şcolile se încadrează în grupa II, clădiri sociale cu regim normal de temperatură şi umiditate, valorile
temperaturii şi umidităţii relative de calcul a aerului interior fiind 18°C şi respectiv 60%.
Temperaturile interioare convenţionale de calcul ale aerului interior, pentru încăperi încălzite în clădirile
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şcolilor sunt următoarele:

Nr
crt.

Denumirea încăperii

Temperatura
interioar
ă convenţională de
calcul
°C

1.

Săli

de clasă,
cabinete,

18°C

laboratoare
2

Săli educaţie fizică şi jocuri

18°C

sportive
3.

Săli de desen; Biblioteci

20°C

4.

Coridoare, scări

18°C

5.

Birouri, cancelarii, săli lectură

20°C

6.

Cabinete medicale

22°C

7.

Grupuri sanitare

15°C

Temperaturile interioare convenţionale de calcul pot fi considerate temperaturi reale ale încăperilor în
condiţiile când reprezintă media temperaturilor înregistrate timp de 24h la o distanţă de 2m de pereţii
exteriori, la 0,75 m deasupra pardoselii.
Diferenţa maximă între temperatura de calcul convenţională a aerului interior şi temperatura minimă
admisă a suprafeţei "interioare a elementului de construcţie, va fi următoarea:
- pereţi
- acoperişuri
- pardoseli

5,5°C
4,5°C
3,5°C

Protecţia termică minimă necesară pe timp friguros, a elementelor de închidere caracterizată prin
rezistenţa minimă la transfer termic şi realizarea unei temperaturi minime pe suprafaţa elementului, mai
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, mare decât temperatura punctului de rouă, se stabileşte conform STAS 6472^3, pentru regimul normal
de umiditate al încăperilor şi pentru regimul normal de exploatare în timpul încălzirii, regim precizat de
STAS 1907/1.
Clădirile şcolilor, vor fi prevăzute de regulă cu instalaţii de încălzire centrală. Sistemul de încălzire centrală
se va stabili conform Normativului I 13/94.

Grupa

SISTEMUL
termic

Şcoli licee

Apă caldă

Agent Aparate de încălzire

Corpuri de încălzire
tip radiator
sau convectoradiator

Săli

de gimnastică Apă caldă sau fierbinte
aer independente

Agregate pentru
cald

Instalaţiile de încălzire centrală se proiectează şi se realizează pe baza normativelor şi standardelor de
stat specifice.

3.7. CERINTA «G» UTILIZARE SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE
In prezent, imobilul este alimentat cu gaze naturale ce alimenteaza centrala termica a cladirii. Se va
avea in vedere reabilitarea instalatiilor de incalzire respectand Cerinta ”E” astfel incat sa se
incadreze in parametri impusi noii functiuni, pentru o economie de energie si implicit o economie a
resursei gaze naturale.
CONCLUZII
In vederea realizarii reconversiei imobilului in unitate de invatamant se vor realiza interventii
majore atat la nivelul cladirii cat si a terenului privind:
•

recompartimentari interioare si refacerea finisajelor interioare;

•

eventuale consolidari locale in urma realizarii unei Expertize tehnice;

•

realizarea unor goluri suplimentare la nivelul fatadelor conform necesarului de ventilatie si
iluminat natural in cadrul incaperilor destinate elevilor;

•

reparatii si refacerea finisajelor exterioare;
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•

ignifugarea elementelor sarpantei existente;

•

adaptarea sistemului de detectare si alarmare incendiu si implementarea unor sisteme de
stingere a incendiului prevazute cu o retea de hidranti interiori si exteriori;

•

refacerea si inchiderea caselor de scara in cazul scarilor exterioare deschise existente;

•

propunerea unui acces si unei alei carosabile pentru a asigura accesul autospecialelor in caz
de incendiu.

•

reamenajarea terenului in vederea realizarii unor curti de recreere si terenuri de sport;

Data: 04.02.2021

Intocmit:
Specialitate Arhitectura:
Intocmit:
Tehn. Emanuel Mironescu
Arh. Ferche Irina

Specialitate Structura:
Ing. Marius Alecu

Specialitate Instalatii:
Ing. Catalin Stefan
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Bd. Poligrafiei nr.4, Sector 1, Bucure�ti
Tel: 021 319 32 58; 021 319 32 53; Fax: 021 319 32 54
E-mail: secretariat@adp-sector1.ro
Nr.9661/2/15.12.2014

CONTRACT DE INCHIRIERE
I.PARTILE CONTRACTANTE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 cu sediul in Bucuresti,
bd.Poligrafiei nr. 4, sector 1, cod fiscal 4602068 reprezentata prin Director General
Adjunct Dinu Marian Geani, in calitate de LOCATOR
Si
ADMINISTRATIA UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR SI
UNITATILOR §ANITARE PUBLICE (AillPUSP) cu sediul in Bucuresti,
Bd.Poligrafiei nr.4, sector 1, CUI 15248234, reprezentata prin Director Vlad Rosca, in
calitaite clle LOCA TAR

·�

au convenit sa incheie prezentul contract de inchiriere.

i

II. O:BIECTUL CONTR.ACTULUI
Art.2.Adlmi111li§tirafo11 Domenitnllllli Public §ector 1 in c�lllifate de lLOCA TOR
inchiriaza, iar .A.U.lJ:.P.U.§.P., in c:!lllitate de LOC.ATAR ia cu chirie, spatiul cu alta
destinatie situat in Bucuresti, bd.Poligrafiei nr. 4, sector I, in §upirnfalta de 476 9 91 m.p. con§trudie fofo§ifa cun dte§1tnllllatfal de biromri .
Awt.2J.. Spatiul inchiriat va fi folosit exclusiv pentru desfasurarea de catre
LOCA TAR a activitati!or precizate la art.2.
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Destinatia pentru care a fost inchiriat spatiul va putea fi schimbata numai cu
acordul prealabil scris al LOCATORULUI, in caz contrar contractul de inchiriere fiind
considerat reziliat de drept , fara nici o alta formalitate.
Art.2.2.Predarea-primirea spatiului inchiriat este consemnata in procesul- verbal,
semnat de ambele parti, anexa la prezentul contract.

III. DURATA CONTRACTULUI
Art.3. Durata contractului de inchiriere este de 4 (patru) ani, cu incepere de la
data de O1.01.2015 si pana la data de 31.12.2019.
Contractul poate fi prelungit de catre partile contractante prin act aditional
incheiat cu 30 de zile inainte de expirarea termenului prevazut in contract, in conditiile in
care toate obligatiile contractuale au fost respectate de catre parti.
IV. DEFINITII
Art.4 In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel :
a) CONTRACT - prezentul contract de inchiriere, cu toate anexele si orice acte
care prin efectul legii sau prin vointa partilor exprimata inscris fac parte integranta din
contract .
b) LOCATOR si LOCATAR - partile contractante, astfel cum sunt acestea
denumite in prezentul contract;
LOCATOR - parte in contractul de inchiriere care se obliga sa transmita folosinta
unui lucru;
LOCATAR - parte in contractul de inchiriere care beneficiaza de folosinta unui
lucru in schimbul platii unei chirii;
c) PRETUL INCHIRIERII - chiria + TVA-ul platite pentru folosirea spatiuiui cu
alta destinatie construit si a terenului aferent;
d) FORTA MAJORA - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se
datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii
contractului si care face imposibila executarea si, respectiv , indeplinirea contractului;
sunt considerate asemenea evenimente : razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice
alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargo,
enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora, un
eveniment asemenea celor enumerate mai sus, care, fara a creea o imposibilitate de
executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia dintre parti.
e) ZI - zi calendaristica; an - 365 de zile
V. PRETUL SI PLATA CHIRIEI
Art.5. Chiria pentru folosinta spatiului ce face obiectul locatiunii este de 3.100
Euro/luna, conform Anexei nr. 4 pct.8 (zona II) la H.C.G.M.B. nr. 268/2010, dar nu
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mai putin de 13.840 lei (echivalentul in lei la cursul B.N.R. din data inregistrarii
prezentului contract)"
In cazul in care prevederile legale vor impune aplicarea cotei de TVA, valoarea
totala a chiriei va suporta cota de TVA, stabilita de legislatia in vigoare.
Art.5.1.Plata chiriei se face lunar, eel mai tarziu pana la data de 15 a lunii
(inclusiv) pentru luna in curs, in lei la cursul oficial de la data facturarii.
Art.5.2. Pentru prima luna, plata chiriei se va face pana la data de 30 a lunii in
curs .
Art.5.3.Plata chiriei se va face in numerar la casieria A.D.P.Sector 1 sau prin
virament in contul nr RO50TREZ7015006XXX000219 deschis la Trezoreria Sectorului1.
In cazul in care intarzierile depasesc 60 de zile de la data scadenta, pe langa
sanctiunile prevazute la art.5.4. contractul se considera desfiintat de plin drept fara
indeplinirea vreunei formalitati prealabile si fara interventia instantelor judecatoresti,
LOCATARUL avand obligatia sa elibereze neconditionat spatiul si sa-1 predea
LOCATORULUI cu proces-verbal.
Art.5.4.Pentru neplata chiriei la termenele prevazute la art.5.1 si art.5.2.
LOCA TARUL datoreaza penalitati de intarziere in cuantum de 0,2%/zi, incepand cu ziua
imediat urmatoare scadentei obligatiei de plata, pana la achitarea integrala a debitului
datorat;
Art.5.5.Totalul penalitatilor de intaziere datorate de catre LOCATAR poate
depasi valoarea debitului neachitat sau achitat cu intarziere.
Art.5.6.Neutilizarea spatiului in anumite perioade ale anului din motive
dependente de LOCATAR, nu exclude plata chiriei pentru aceste perioade .
Art.5.7.In cazul in care LOCATARUL nu preda spatiul LOCATORULUI in
termen de 3 (trei) zile de la notificarea privind eliberarea spatiului ca urmare a rezilierii
contractului, obligatiile de plata privind chiria si penalitatile aferente curg in continuare
pana la data la care se semneaza procesul - verbal de predare-primire sau se face
evacuarea.
VI. OBLIGATIILE LOCATORULUI
Art.6.Sa puna la dispozitia LOCATARULUI, cu titlu de folosinta, spatiul ce face
obiectul contractului de inchiriere.
Art.6.1.Sa controleze periodic modul cum este folosit (potrivit destinatiei) si
intretinut de catre LOCATAR spatiul inchiriat, putand rezilia unilateral contractul, in
conditiile in care LOCATARUL nu il utilizeaza si nu il intretine corespunzator.
VII. OBLIGATIILE LOCATARULUI
Art.7.1.Sa foloseasca spatiul inchiriat conform destinatiei prevazute in contract.
Art.7.2.Sa plateasca pretul inchirierii stabilit la cap.V, pana la termenele
prevazute la art.5.1. si 5.2.
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Art.7.3.0rice imbunatatiri sau lucrari necesare punerii in functiune si intretinerii
spatiului, se vor face cu fonduri financiare si forte proprii, fara pretentia rambursarii
contravalorii manoperei si a materialelor consumate, la incheierea prezentului contract .
Ele nu se vor face decat cu acordul scris al LOCATORULUI, precum si cu
obtinerea tuturor autorizatiilor legale.
Art.7.4.Chiriasul se obliga sa execute la timp si in bune conditii lucrarile de
intretinere si reparatii, inclusiv la partile de folosinta comuna ale imobilelor, fatadelor,
invelitorilor, centrale termice, coloane comune de alimentare cu apa, instalatii electrice si
de gaze etc.) pe cheltuiala sa, fara pretentii de despagubire din partea proprietarului.
Art.7.5.Este interzis LOCATARULUI sa instraineze dreptul de folosinta prin
subinchiriere, asociere, colaborare, locatie totala sau partiala, inclusiv cesiunea dreptului
de inchiriere, unei terte persoane.
Art.7.6.Sa comunice LOCATORULUI in termen de 15 zile, orice modificare a
contractului de societate si/sau a statutului, precum si schimbarea obiectului de activitate
sau orice alta modificare survenita la O.R.C.B.
Art.7.7. Sa nu aduca modificari la structura interioara si exterioara a cladirii fara a
obtine in prealabil acordul scris al LOCATORULUI precum si autorizatiile si avizele
legale, in conditiile art. 7.4.
Art.7.8.ln situatia in care se vor executa lucarari de consolidare care presupun
incetarea activitatii LOCA TARULUI, acesta va evacua spatiul ce face obiectul
contractului pe perioada executarii lucrarilor si va fi scutit de la plata chiriei prevazute la
art.5.1. din prezentul contract, pentru perioada respectiva.
Art.7.9.ln situatia renuntarii unilaterale, sa comunice LOCATORULUI cu eel
putin 30 de zile inainte, eliberarea spatiului si sa il predea in stare de functionare, pe baza
de proces-verbal (cu toate investitiile existente)
Art.7.10.lmpozitele si taxele locale privind spatiul inchiriat, precum si
cheltuielile cu utilitatile consumate sunt in sarcina LOCATARULUI.
Art.7.11.Locatarul va achita in sistem PAUSAL cheltuilelile legate de consumul
energiei electrice, a gazelor si a apei, astfel :
Energia electrica se va achita pentru un consum estimat de 4.160 KW
Consumul de apa se va achita prin raportare la un numar de 40 de persoane
Consumul de gaze se va achita corespunzator unei suprafete de 412 m.p."
Art.7.12.Neutilizarea spatiului inchiriat in anumite perioade ale anului din motive
dependente de LOCA TAR nu exclude plata chiriei pentru aceste perioade.
Art.7.13.La expirarea termenului de inchiriere, LOCAT ARUL va preda spatiul
inchiriat asa cum 1-a preluat, pe baza de proces-verbal, avand obligatia de a plati daunele
cauzate ca urmare a deteriorarii spatiului si a dotarilor acestuia.ln situatia in care se
constata ca, cuantumul garantiei de buna executie nu acopera valoarea prejudiciului
provocat de LOCA TAR, chiriasul se obliga sa achite diferenta fara nici o obiectiune.

VIII.PACT COMISORIU EXPRES DE GRADUL IV
Art.8.Daca una dintre parti nu isi indeplineste obligatiile asumate, prezentul
contract se considera desfiintat de plin drept, fara indeplinirea vreunei formalitati
prealabile si fara interventia instantelor judecatoresti.
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IX. INCETAREA CONTRACTULUI
Art.9 Incetarea contractului de inchiriere poate avea loc in urmatoarele situatii:
a) prin ajungere la termen, daca partile nu convin in scris prelungirea lui ;
b) prin acordul scris al partilor, in baza unor motive temeinic justificate, cu
conditia instiintarii reciproce in scris, cu eel putin 60 de zile inainte de data incetarii ;
c) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre LOCATAR, prin
reziliere unilaterala de catre LOCATOR, conform art.8;
d) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea
unilaterala de catre LOCATOR, fara plata vreunei despagubiri ;
e) la disparitia dintr-o cauza de forta majora a bunului inchiriat sau in cazul
imposibilitatii obiective a LOCATARULUI a-1 exploata, prin renuntare, fara plata.
f) la deschiderea procedurii Iichidarii judiciare sau a falimentului impotriva
LOCATARULUI.
Art.IO.La expirarea termenului de inchiriere, LOCATARUL se obliga sa
elibereze spatiul si sa il predea LOCATORULUI pe baza de proces-verbal, in stare de
functionare, in caz contrar, obligatiile de plata stabilite prin contractul de inchiriere curg
pana la efectiva predare sau evacuare a spatiului.
Art.11.ln situatia nerespectarii clauzelor contractuale, LOCATARUL are
obligatia sa elibereze spatiul inchiriat in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii
notificarii A.D.P. Sector 1.
Art.12.ln cazul refuzului de a evacua de buna voie spatiul inchiriat,
LOCATOR UL are dreptul sa-1 evacueze fortat pe LOCATAR, fara autorizare
judecatoreasca si fara punere in intarziere.
X. LITIGII
Art.13.Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de
inchiriere se vor rezolva pe cale amiabila, in caz contrar fiind de competenta instantelor
judecatoresti romane de drept comun.
Art.14. Dreptul aplicabil partilor contractuale este dreptul romanesc
XI. FORTA MAJORA
Art.15.Forta majora exonereaza partile de raspunere pentru neindeplinirea totala
sau partiala a obligatiilor ce le revin , conform prevederilor din contract
Cazul de forta majora se va comunica celeilalte parti de catre partea interesata, in
termen de 5 zile prin telex, fax, telefon, urmat de o scrisoare recomandata sau mentiunea
constatarii evenimentului de acest gen de catre organele competente.
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Art.16i.In conditiile in care forta majora conduce la o decalare a obligatiilor
partilor mai mare de 6 luni, partile se vor reuni pentru a hotari asupra executarii clauzelor
contractuale in viitor.
In cazul disparitiei sau a imposibilitatii de exploatare din cauze obiective a
spatiului ce face obiectul prezentului contract, justificate de parti, contractul isi inceteaza
valabilitatea la solicitarea uneia din parti.
XII. DISPOZITII FINALE
Art.17.In cazul aparitiei unor situatii ce impun masuri administrative ale
Administratiei Publice Centrale sau Locale ori a unor hotarari judecatoresti ce vizeaza
modemizarea, mutarea, demolarea, evacuarea zonei de amplasare, LOCA TARUL este de
acord ca prezentul contract sa inceteze de drept, fara nici o alta formalitate, prin simpla
notificare, LOCATOR UL fiind absolvit de orice raspundere fata de LOCATAR.
Art.18.LOCATORUL isi rezerva dreptul iar LOCATARUL este de acord cu
modificarea prezentului contract conform hotararilor C.G.M.B ce vizeaza
reglementarea raporturilor contractuale privind spatiile c111 alta destinatie decat
aceea de locuinta aflate in administrarea municipalitatii.
Art.19.0rice modificare a prezentului contract se poate face numai prin act
aditional semnat de ambele parti.
Art.20.Prezentul contract de inchiriere impreuna cu Anexa I, reprezinta vointa
partilor si constituie titlu de creanta.
Art.21.LOCATORUL nu este raspunzator de schimbarea regimului juridic al
spatiului, ca urmare a unor reglementari legale adoptate dupa semnarea preze11tului
contract iar LOCATARUL nu este in drept sa pretinda nici un fol de despagubiri de la
LOCATOR sau de la eventualul proprietar.
Art.22.Prezentul contract de inchiriere a fost incheiat in 2 (doua) exemplare si
intra in vigoare la data de 01.01.2015.
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Anexa or.I
la Contractul de inchiriere nr.9661/2/ 15.12.2014

PROCESVERBAL

de predare-primire a spatiului cu alta destinatie din Bucuresti
bd.Poligrafiei nr.4, sector 1
I.In conformitate cu Contractul de inchiriere inregistrat sub nr. 9661/2/15.12.2014
se incheie prezentul proces-verbal de predare- primire intre A.D.P. Sector 1, in calitate de
Locator, care preda si A.I.U.P.U.S.P.prin reprezentantul sau Director Vlad Rosca, in
calitate de Locatar care preia in folosinta spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta
astfel :
2.lnventarul incaperilor ce compun spatiul inchiriat este mentionat pe cele 4
schite, anexa la prezentul proces- verbal.
3.Starea in care se preda si se primeste spatiul cu alta destinatie din Bucuresti,
bd.Poligrafiei nr.4, sector 1, se prezinta astfel
a) pereti si tavane zugravite, podele placate cu gresie
b) usile prevazute cu sisteme de inchidere si incuiere, ferestre termopan
c) instalatie electrica in stare de functionare (prize, intrerupatoare, locuri de
lampa, aplice, etc)
d) instalatia de incalzire (radiatoare) in stare de functionare
Acest proces-verbal s-a incheiat astazi 15.12.2014, in doua exemplare din care
unul a fost predat chiriasului.
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Fl lo2oi&lf
Nr.20455/..................
.

ACT ADITIONAL NR.1
LA CONTRACTUL DE INCHIRIERE NR. 9661/2/15.12.2014

Avand in vedere

-dispozitiile Cap.III art.3 din Contractul de inchiriere nr. 9661/2/15.12.2014
-cererea A.U.I.P.U.S.P. privind prelungirea contractului de inchiriere, inregistrata la sediul A.D.P.
Sector 1 sub nr. 20455/ 17.12.2018
PARTILE CONTRACTANTE:

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 cu sediul in Bucuresti, bd.Poligrafiei nr. 4,
sector 1, cod fiscal 4602068 reprezentata prin Director General Alin Vieru, in calitate de LOCATOR
Si

ADMINISTRATIA UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR SI UNITATILOR
SANITARE PUBLICE (AUIPUSP) cu sediul in Bucuresti, Bd.Poligrafiei nr.4, sector 1, CUI 15248234,
reprezentata prin Director Romeo Aurelian Clinciu, in calitate de LOCATAR
au convenit sa incheie prezentuI Act AditionaI Ia ContractuI de Inchiriere nr. 9661/2/15.12.2014

Art.]. Perioada de valabilitate a Contractului de inchiriere nr. 9661/2/15.12.2014, se prelungeste cu inca 4
1i, respectiv pana la data de 31.12.2022.
Art.2 Prezentul Act Aditional va intra in vigoare incepand cu data de 01.01.2019.
Art.3. Toate celelalte prevederi ale contractului de inchiriere nr. 9661/2/15.12.2014, raman neschimbate.
Art.4. Prezentul Act Aditional s-a intocmit in 2 (doua) exemplare originate, cate unul pentru fiecare parte
contractanta si con ituie parte integranta a contractului de inchiriere nr. 9661/2/15.12.2014.
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ANEXA 5
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Nr.7277/3/ 03.f0.2014
CONTRACT DE COMODA T

INTRARE NA . ...•�.............

Capitolul I - P ARTILE CONTRACT ANTE
Art. 1. - ADMINISTRA TIA DOMENIULUI PUBLIC SRC.TOR 1, cu sediul in Bucure�ti, B-<lul
Poligrafiei nr. 4, cod fiscal 4602068, reprezentata prin domnul Dinu Marian Geani, director general adjunct, in
calitate de COMODANT;

COMPLEXUL MULTIFUNCTIONAL CARAIMAN; cu sediul in Bucure�ti, str. Caraiman nr.33A,
sector 1, tel./fax.021/224 41 22 A, cod fiscal 23410107, cont iban RO17TREZ70124660271XXXXX,
reprezentat prin doamna Angelica Juracopschi, director executiv, in calitate de COMODAT AR;
Capitolul II - OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 2. - Comodantul, titular al dreptului de proprietate, transmite dreptul de folosinta gratuita asupra
spatiului in suprafata utila de 640 mp, amplasat la et. I al corpurilor A si B din cladirea ce constituie sediul
·ministrativ al comodantului, situat in bd.Poligrafiei nr.4, sector 1, astfel cum este delimitat in planul anexa la
prezentul contract de comodat.
Spatiul ce face obiectul imprumutului de folosinta va fi utilizat in scopul desfasurarii unor servicii de
· medicina dentara, conform H.C.L.S. I nr.158/25.09.2014.
Capitolul III - TERMENUL CONTRACTULUI
Art 3 (J)Coroodaatul asigttt=a �emodatmalui fotosinta gratuna asupra spatmlu1 prevazut la art. 2 pe o
durata de 2 (doi) ani, cu incepere de la data semnarii prezentului contract.
(2) La expirarea perioadei prevazute la alin. (1), paqile pot conveni prelungirea acestuia, in conformitate
cu prevederile legale tn vigoare.
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Capitolul IV - OBLIGATIILE PARTILOR
Art. 4. - Comodantul se obliga:
a) sa puna la dispozitia comodatarului bunul dat 1n folosinta, liber de orice sarcini, la data semnarii
contractului;
b) sa suporte riscul pieirii fortuite a bunului;
c) sa controleze modul in care este folosit si intretinut spatiul ce face obiectul prezentului contract ;
Art. 5. - Comodatarul se obliga:
a) sa foloseasca �i sa 'intretina spatiul ca un bun proprietar; sa obtina toate avizele �i autorizatiile
necesare functionarii 'in imobil,
b) sa nu foloseasca spatiul decat in conformitate cu destinatia prevazuta la art.2 alin.2 din contract;
c) sa nu cesioneze catre terte persoane drepturile si obligatiile ce fac obiectul prezentului contract, decat
cu acordul expres al comodantului ;
d) sa achite contravaloatea utilitatilor consumate (energie electrica, apa, gaze naturale, etc.) fie in baza
contoarelor individuale (daca exista ) fie in baza consumului estimat de catre comodant, proportional cu
suprafata ocupata,cu numarul persoanelor care isi desfasoara constant activitatea in spatiul pus la dispozitie si
�u dotarile existente : instalatii de iluminat, aparatura electrica si electronica;
e) sa solicite expres comodantului acordul pentru orice amenajare interioara sau exterioara a spatiului ce
va face obiectul folosintei gratuite;
f) comodatarul are obligatia de a permite periodic comodantului sau reprezentantilor acestuia accesul in
imobilul care face obiectul prezentului contract, tn vederea verificarii starii acestuia.
g) sa asigure curatenia �i igienizarea 1n interiorul imobilului <lat in folosinta gratuita, pe toata durata
contractului de comodat;
-h) sa restituie la data incheierii contractului imobilul preluat conform art. 2 din prezentul contract.
Capitolul V - iNCETAREA CONTRACTULUI
Art. 6. - (l)Prezentul contract inceteaza prin acordul de vointa al partilor sau prin expirarea termenului
pentru care a fost incheiat.
(2) In situatia in care una dintre parti nu-�i executa obligatiile esentiale enumerate la art. 4 �i art. S din
conventia partilor, cealalta parte o va notifica in scris ( prin scrisoare recomandata) punandu-i in vedere sa se
conformeze dispozitiilor contractuale, in caz contrar, prezentul contract urmand sa inceteze de plin drept, rara
!O alta formalitate si fara a apela la instantele de judecata.
(3) Rezilierea contractului nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile
contractante.
Capitolul VI - RASPUNDEREA
Art. 7. - Comodatarul raspunde pentru deteriorarea sau pierderea - in tot sau in parte - a spatiului

Capitolul VII - FORTA MAJOR.A
Art. 8. - (1) - Forta majora apara de raspundere partea care o invoca.
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(2) Partea contractanta care invoca forta majora, o poate face opozabila celeilalte parti cu conditia
informarii despre aparitia cauzei de forta majora in eel mutt 5 zile de la aparitia acesteia adaugand o confirmare
a unor autoritati competente care sa certifice realitatea �i exactitatea cauzei.

Capitolul IX - NOTIFICARILE iNTRE PARTI
Art. 9 - (1) - In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de catre o parte contractanta
celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a
prezentului contract.
(2) In cazul tn care notificarea se face pe cale po�tala, aceasta va ft transmisa prin scrisoare recomandata
cu confirmare de primire.
(3) Notificarile verbale nu se iau tn considerare de catre nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate
prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.
Capitolul X - LITIGII
Art. 10 - "Litigiile dintre partile contractante, in cazul in care nu vor fi rezolvate pe cale amiabila, vor fi
solutionate de instantele judecatore�ti competente.
Capitolul XI - CLAUZE FINALE
Art. 11. - Orice modificare a clauzelor prezentului contract se face in scris, prin act aditional.
Prezentul contract a fost incheiat astazi 03.10.2014, in 2(doua) exemplare originate, cate unul
pentru fiecare parte semnatara .

COMODATAR

COMODANT
COMPLEXUL MULTJFUNCTIONAL

c�

J)irector Ex�
Angelica Jura.��lt:��J..-s,,
Sef Serviciu Financia-r Contabilitate
Iancn Flore
�U--L-1/
Avizat,

/

\.

Director Economic
Duta Liana Roxana �
.,
�

----

acbizitii pu blice ,resurse umane
Simona Stratulescu

f

3
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l\R�""ICIPIUL BUCGRESTI
CONSILIL"I.. LOCAL SECTOR l
ADMINISTRAIL\ DOMENIULtl: PUBLIC SECTOR l

Bd. Poligrafiei nr.4, Sectcr 1, Bocnrelti
Tel: 021 319 32 58; 021 319 32 53; Fu: 011 3Jl9 3:? S4l
E-mail: secretariat@adp-sectorl.re

COMPLEXUl MULTIFUNCTIONAL
CARAIMAN

Nr. 17426/ 21.09.2020

ACT ADITIONAL NR. 3
LA CONTRACTUL DE COMODAT NR. 7277/3/03.10.201

_ 01-OCi 2020
il---·IN°TAARE NR. . 'f-:JC 3_

Avand in vedere:
- dispozitiile Cap. III art. 3 alin. (2) din Contractul de comodat nr. 7277/3/03.102014
- prevederile art. 2146-2157 din Noul Cod Civil
- cererea de prelungire a contractului de comodat, inregistrata sub nr. 1912/17.09.2020
- art. 2 din HCLSl nr. 158/25.09.2014
PARTILE CONTRACTANTE:
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 cu sediul in Bucuresti, bd. Poligrafiei
nr. 4, sector 1, cod fiscal 4602068 reprezentata prin Director Adjunct Ionut Tiberiu Caracote, in calitate
de COMODANT
si
COMPLEXUL MULTIFUNCTIONAL CARAIMAN, cu sediul in Bucuresti, str. Caraiman nr.
33 A, sector 1, cod fiscal 23410107, reprezentata prin Director General Juliana Livia Gomes in calitate
de COMODATAR
au convenit sa incheie prezentul Act Aditional l:ai Contractul de Comodat nr. 7277 /3/03.10.2014
Art.] Perioada de valabilitate a Contractului de comodat nr. 7277/3/03.10.2014, se prelungeste pe
o perioada de 3 ani, de la data de 03.10.2020 pana la data de 03.10.2023.
Art.2 Prezentul act aditional va intra in vigoare incepand cu data de 03.10.2020.
Art.3 Toate celelalte prevederi ale contractului de comodat raman valabile.
Art.4. Prezentul act aditional s-a intocmit in 2 (doua) exemplare originate, cate unul pentrufiecare
parte contractanta si constituie parte integranta a contractului de comodat nr. 7277/3/03 .10.2014
/ Q--oN',ANt,<1
COMODATAR,, --�,�,ul Bucu,,.
COMPLEXUL MULTIF NQT��,.&o',:;;
'%.
CARAIMA
2,1
'i�
1
DIRECTOR GE E�L
Juliana Livia G me�" "'

� ;9-r,
[\�V
.-

·_-:

1

�

I

�
!) ..1/.,f I,
tirunc,-.('\� \lr
'"<> �

.\v

otezatu

SEF SERVICIU FINAN�����"�
CONTABILITATE �
Florentina Iancu <:::jl{:r,,t,tl,e,,
/
AVIZ DE LEGALITATE,
SEF SERVICIU JURIDIC CONTENCIOS, RESURSE UMANE
Simona Stratules
�
Red. Cons. Jur. Ruxandra Becherescu

J<&�
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ANEXA 6

MINISTERUL SA.NA.TATU
DIRECTIA DE SANA.TATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURE

t--

Adresa: str. Avrig nr.72-74, sector 2, Bucure�ti - Romania
Cont: RO70TREZ70023660 I 20XXXXX - D.T.C.P.M.B.
Tel: 021.252.79.78; 021.252.32.16/ Fax: 021.252.55.20
Site: www.dspb.ro/ e-mail: dspb@dspb.ro
MEDICINA MUNCIi
Tel: +4021 3104315 /Fax:+4021 3104317 /e-mail:medicinamuncii@dspb.ro
MM 213/11.12.2017
/,/_ i>IR:E;CJ(}� EXE
;, · •
Gabriela A.ugh

1:,

':··'
J

•

"':

�.

.

t • •,�..�":, \

�EF COMPARTIME
E.F.R.M.V.M
Dr.AngelicaChirica

BULETIN DE EXPERTIZA
161/11,12.2017
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul. Poligrafiei nr. 4 sector 1
Urmare adresei 1nregistrata la D.S.P.-M.B. la nr. 19979/2017prin care s-a
solicitat expertiza locurilor de munca pentru acordarea sporurilor in conformitate cu
HG 569/2017.
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Angajatorul a pus la dispozitie urmatoarele documente solicitate pentru expertiza :
Buletine de analiza a factorilor de rise
Fi�e de identificare a factorilor de rise profesional
Raportul medicului de medicina muncii care asigura supravegherea starii de sanatate
a lucratorilor conform HG 355/2007 completat cu HG 1169/2011
Registrul de evenimente
Regulamentul de ordine inetrioara
Planul de prevenire si protectie pentru securitate si sanatate in munca
PREZENTAREA REZULTATELOR

CRITERIILE DE EXPERTIZARE conform Art.4
SERVICIUL MECANIZARE
A) HALA DE PRODUCTIE
• Existenta factorilor nocivi si modul lor de actiune

I. Ozonul- este un gaz iritant pentru toate mucoasele.ln contact cu mucoasele
umede pune in liberate oxigen in stare nascanda , care prin actiunea sa oxidanta
distruge celulele tesutului.Expunerea lucratorilor la ozon, prezinta rise de
imbolnaviri profesionale: Astm bronsic iritativ,Fibroza pulmonara conform
HG 955/20 IO ,Anexa cu bolile profesionale cu declarare obligatorie si Boli legate de
profesie:
- afectiuni respiratorii cronice nespecifice conform HG 955/2010 Anexa nr. 15.
Legea 319/2006, legea sanatatii si securitatii muncii, Cap.II Art.5, lit.r, define�te
Boala legata de profesie ,, Boala cu determinare multifactoriala la care unii
factori detereminanti sunt de natura profesionala.
2. Oxizii de azot- iau na�tere prin absorbtie de energie 111 timpul activitatii de
sudura. Este un gaz iritant pentru caile respiratorii. Prezinta rise de 1mbolnaviri
profesionale:Astm bron�ic iritativ, Fibroza pulmonara conform H.G. 955/2010 �i
boli legate de profesie - afeqiuni respiratorii nespecifice conform H.G. 955/2010
Anexa nr. 15.
3. Mangan ---este un toxic cumulativ, actioneaza timp 1ndelungat asupra sistemului
nervos central si periferic.
4. Oxidul feric - este iritativ pe caile respiratorii.
5. Toluen - determina fenomene narcotice si iritative. Determina 1mbolnaviri
profesionale- Intoxicatii acute si cronice, Astm bron�ic iritativ conform H.G.
955/2010.
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• Intensitatea de actiune a factorilor nocivi sau asocierea acestor factori.
-Ozonul, oxizii de azot si toluenul depa�esc valorile limite din H.G.359/2015
Mentionam ca ozonul, oxizii de azot, manganul, oxidul feric, toluenul, se asociaza.
• Durata de expunere -8 ore zilnic conform Regulamentului intern.
• Structura si nivelul morbiditatii in raport cu specificul locului de munca:
Conform Registrului de evenimente a fost inregistrat:
Un caz de morbiditate prin accident de munca urmat de incapacitate de munca.
Un caz de boala legata de profesie:lombalgie datorita posturii incomode in timpul
activitatilor de sudura.

CONCLUZII
Se intrunesc 4 factori de rise din cei prezenti la Art.4.

B) GARAJ AUTO
• Existenta factorilor nocivi si mecanismul de actiune a acestor factori asupra
organismului.
1. Oxidul de carbon -patrunde in organism pe cale respiratorie �i se combina cu
hemoglobina formand carboxihemoglobina care determina hipoxie anemica.
2. Benzine -au actiune iritativa pe caile respiratorii.
• Intensitatea de actiune a factorilor nocivi
Oxidul de carbon depa�e�te valoarea limita din H.G. 359/2015.
Benzinele depa�esc valoarea limita din H.G.359/2015.
• Durata de expunere la actiunea factorilor nocivi-in medie 8 ore pe zi
• Structura si nivelul morbiditatii in raport cu specificul locului de munca:
-au fost raportat un caz de boala legata de profesie conform HG 955/2010 Anexa 15.

CONCLUZII
Se intrunesc 4 factori de rise din cei prezenti la Art.4.
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C) STATIE ALIMENTARE CARBURANTI
• Existenta factorilor nocivi si mecanismul de actiune
Benzine - au actiune iritativa pe caile respiratorii
• Intensitatea de actiune a factorilor nociviBenzinele depa�esc valoarea limita din H.G. 359/2015
• Durata de expunere la actiunea factorilor nocivi: - 8 ore zilnic.
• Structura si nivelul morbiditatii in raport cu specificul locului de munca:
-a fost raportat un caz de boala legata de profesie conform HG 955/2010
Anexa 15: Sindrom iritativ cai aeriene superioare.
CONCLUZII
Se intrunesc 4 factori de rise din cei prezenti la Art.4.

D) ATELIER TAMPLA.RIE
• Existenta factorilor nocivi si mecanismul de aqiune a acestora
asupra organismului.
Pulberi de lemn au actiune - iritativa
-alergizanta
Pulberile de lemn pot determina 'imbolnaviri profesionale - Astm
bronsic alergic, Cancer de sinusuri �i boli legate de profesie- afectiuni respiratorii
nespecifice conform H.G. 955/2010.
• Intensitatea de actiune a factorilor nocivi sau asocierea acestor
factori.
Pulberile de lemn depa�esc valoarea limita din
H.G. 359/2015
• Durata de expunere- 8 ore zilnic conform Regulamentului de ordine
interioara.
• Structura si nivelul morbiditatii in raport cu specificul locului de
munca.
-A fost rapaortat un caz de Boala legata de profesie- afectiune
respiratorie nespecifica.
CONCLUZII
Se intrunesc 4 factori de rise din cei prezenti la Art.4.
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E) CAMERA PREPARARE, AMESTEC PENTRU FIXARE ELEMENTE
METALICE

• Existenta factorilor nocivi si mecanismul de actiune a acestora
asupra organismului.
Pulberi cu continut de cuart ( nisip) - patrund In plamani pe cale
respiratorie, se activeaza macrofagele care nu pot digera pulberile de
cuart determinand distrugerea macrofagelor cu fibroza pulmonara
ulterioara.Pulberile
de
cuart
pot
determina
Imbolnaviri
profesionale:Fibroza pulmonara, Silicoza, Cancer bronhopulmonar
conform H.G. 955/2010.

• Intensitatea de actiune a factorilor nocivi sau asocierea acestor
factori.
Pulberile de cuart depa�esc valoarea limita din
H.G. 359/2015.
• Durata de expunere- 8 ore zilnic conform Regulamentului de
ordine interioara.
• Structura si nivelul morbiditatii in raport cu specificul locului de
munca.
A fast rapaortat un caz de Boala legata de profesie -Hernie de disc datorita posturii
incomode a lucratorilor In timpul prepararii amestecurilor.
CONCLUZII

Se intrunesc 4 factori de rise din cei prezenti Ia Art.4.
F) SPATII VERZI

Personalul desfa�oara activitati In Camera preparare solutii insecticide cat �i pe teren (strazi,
bulevarde) pentru montarea stalpilor, gardurilor, semnelor de circulatie �1 repararea lor,
prezentand rise de accidentare .Activitatea se desfa�oara In pozitii incomode.
• Existenta factorilor nocivi si mecanismul de actiune a acestora asupra organismului.
Malathion ( In camera preparare solutii insecticide) inhiba actvitatea colinesterazei
determinand intoxicatii grave.
Postura incomoda
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• Intensitatea de actiune a factorilor nocivi sau asocierea acestor factori.
Malathionul depa�e�te valoarea limita din H.G. 359/2015.
• Durata de expunere- 8 ore zilnic conform Regulamentului de ordine interioara.
• Structura si nivelul morbiditatii in raport cu specificul locului de munca.
Au fost raportate 4 cazuri boli legate de profesie - afectiuni osteo- musculo
scheletice datorate posturii incomode.

CONCLUZII

Se intrunesc 4 factori de rise din cei prezenti la Art.4.

G) BIROURI

• Existenta factorilor nocivi si mecanismul de aqiune a acestora asupra organismului.
Campul electromagnetic care este compus din unde electrice si magnetice care
transfera energia mediilor biologice si o transforma in energie cinetica
moleculara, iar rezultatul final va fi cresterea energiei termice.
Postura incomoda statica prelungita cu presiune in muschii paravertebrali datorita
contractiei prelungite pentru a mentine postura.
• Intensitatea de actiune a factorilor nocivi sau asocierea acestor factori.
Intensitatea campului electric depa�e�te valoarea limita din H.G.
520/2016 la toate locurile de munca unde s-au efectuat masuratori.
• Durata de expunere- 8 ore zilnic conform Regulamentului de ordine interioara.
• Existenta unor conditii de munca ce implica suprasolicitare nervoasa care determina
rise de 'imbolnavire sau accidentare.
Se lucreaza cu publicul
Yolumul mare de lucrari
•

Structura si nivelul morbiditatii in raport cu specificul locului de munca.

Au fost raportate 6 cazuri de boli legate de profesie datorita
suprasolicitarii neuropsihice:
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o Hipertensiune arteriala - 3 cazuri
o Cardiopatie ischemica - 3 cazuri

CONCLUZII
Se intrunesc 5 factori de rise din cei prezenti la Art.4.

CONCLUZII
Angajatorul a asigurat conditii obi�nuite de lucru in timpul efectuarii
determinarilor de noxe cu toate instalatiile in functiune.
Expertiza a avut in vedere prevederile Art.3 existenta unor indici de morbiditate Ia
locurile de munca respective.
RECOMANDA.RI
Se vor aplica masurile din Planul de prevenire si protectie pentru Securitatea si
Sanatatea in munca.

COORDONATOR MEDICINA MUNCIi
DR. MARIA COSMA
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AREXMAN CONSTRUCT

So[utia de care ai nevoie...

RINA SIMTEX

ISO 9001 REGISTERED c.Js21.1
150 14001 REGISTERED M .1210.1

J

---1-1�.u. k�.uu'f,O----

Nr. 1611094 / 9 noiembrie 2016

BULETINUL DE MASURARE
A CAMPULUI ELECTROMAGNETIC
Beneficiar: Administratia Domeniului Public sector 1 - Bucuresti
Consiliul Local Sector 1
Bd. Poligrafiei nr. 4, Bucuresti
Scopul masurarii:
Masurarea valorii campului electromagnetic mediata pe un interval de 6 minute, in
unitatile centrale �i/sau teritoriale ale beneficiarului nominalizate ,n anexa 1, parte
integranta a prezentului buletin de masurare.
Valoarea de declansare a actiunii, AL, pentru expunerea la campuri electrice si
magnetice prevazuta ,n HG 520/2016 sunt prezentate ,n anexa 2, reprodusa pentru
informare.
Distanta minima de masurare este 3A.
Caracteristicile aparatului de masura:
TES 593
10 MHz - 8.0 GHz
lzotropic, tridimensional
Digital, triaxial
± 1.0 dB (la 1 Vim si 50 MHz)
± 1.0dB (50MHz ... 1.9 GHz), ±2.4d8(1.9GHz ... 35GHz)
±1.0dB f>S0 MHz
semnale sinusoidale, aparatul situat la distanta fata de surse,
elementul sensibil orientat catre surse, temperatura
ambientala 23 ± 3 ° C, umiditate relativa 25% ... 75%
0.1mV/m, 0.1 µAlm, 0.1 µW/m2 , 0.001 µW/cm2

Tipul aparatului de masura:
Domeniul de masura:
Caracteristici directionale
Metoda de masura:
Eroarea absoluta
Frecventa raspunsului
Deviatie izotropica
Conditii de masura:
Rezolutie:

Valorile masurate sunt consemnate ,n anexa 1.
SC AREX AN CONSTRUCT SRL
Director
. � ;Dr. ing. Mi cea MANOLESCW
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LA BULETINUL DE MASURARE A CAMPULUI
ELECTROMAGNETIC Nr. 1611094
Locatiile in care s-au efectuat masuratorile si valorile masurate ale campului electric
Nr.
crt
OBIECTIV
(locatia)
1.

Administratia
Domeniului
Public sect. 1

Bd. Poligrajiei
nr. 4,
Bucuresti

r

Servicii/birouri
din incinta locatiei unde
s-a efectuat masurarea
Director Economic Adjunct

Banda de
frecventa
(MHz)

Intensitatea
campului
electric AL(E)
[Vm- 1 J (RMS) Obs.
mediata la 6
minute
63.25

Serviciul Resurse Umane 1

62.92

Serviciul Resurse Umane 2

62.17

Serviciul Parcaje 1

62.33

Serviciul Parcaje 2

62.49

Serviciul Parcaje 3

62.31

Casierie

61.95
10 - 400

Dispecerat

63.48

Director General

62.96

Secretariat

63.05

Sef Serviciu Tehnic

62.38

Birou Juristi 1

62.49

Birou Juristi 2

61.95

Contabilitate 1

62.01

Contabilitate 2

62.13

Depasesc
valoarea

AL

Valorile mast�rate la obiectivele vizitate depasesc in toate locatiile valoarea admisa
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- continuare LA BULETINUL DE MASURARE A CAMPULUI
ELECTROMAGNETIC Nr. 1611094
Locatiile in care s-au efectuat masuratorile si valorile masurate ale campului electric

Nr.
crt
OBIECTIV
(locatia)
1.

Servicii/birouri
din incinta locatiei unde
s-a efectuat masurarea
Contabilitate 3

Banda de
frecventa
(MHz)

Intensitatea
campului
electric AL(E)
[Vm- 1 ](RMS) Obs.
mediata la 6
minute
62.35

Birou Administrativ 1

61.88

Birou Administrativ 2

62.37

Birou Administrativ 3

62.79

Serviciu Tehnic - Achizitii 1

63.12

Administratia Serviciu Tehnic - Achizitii 2
Domeniului Serviciu Tehnic - Achizitii 3
Public sect. 1
Sef Serviciu Mecanizare

62.95

Contabil Sef

62.43

10 - 400

62.19

Bd. Poligrajiei
nr. 4,
Spatiu tehnic
Bucuresti
Serviciul Inspector 1

62.98

Serviciul Inspector 2

62.17

Biroul Audit

62.29

Serviciu Drumuri

Depasesc
valoarea

AL

63.08
62.75

61.88

Valorile masurate la obiectivele vizitate depasesc in toate locatiile valoarea admisa
n conformitat1� cu HG nr. 520/2016 (tabelul 2) valoarea de declansare a actiunii, AL, pentru
9xpunerea la bampuri electrice si magnetice mediata la 6 minute pentru gama de frecventa
10-400 MHz d!ste de 61 V/m.
f

•--:,
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ANEXA2

LA BULETINUL DE MASURARE A CAMPULUI
ELECTROMAGNETIC Nr. 1611094
"
AL pentru expunerea 1 a campun
. e1 ectnce �1 magnetice cu firecvente cupnnse mtre 100 kHz-300 GHz
Densitatea de putere
Gama de frecvente
Inductia magnetica
Intensitatea campului
electric AL (E) [Vm- 1] AL (M) [µT]
AL (S) [Wm-2]
(RMS)
(RMS)
2 ' 0 X 106 /f
100 kHz :S f< 1 MHz
6,1 X 102
6
2' 0 X 10 /f
1 :Sf< 10 MHz
6'1 X J 0� /f
61
10 ::; f< 400 MHz
0,2
400 MHz ::; f< 2 GHz
3 X 10-J f1/:i
1, 0 X 10-) f½
L
4' 5 X 10-l
1'4 x lO
2 :Sf<6 GHz
2
I ,4 X 10
50
4 ' 5 X }0-l
6::; f :S 300 GHz

Nota B1-1 : f este frecventa exprimata in hertzi (Hz).
Nota Bl-2: [AL(E)]2 �i [AL(B)]2 trebuie calculate ca medie pentru o perioada de �ase minute. Pentru
impulsuri RF, densitatea de putere de varf mediata pe durata impulsului este de eel mult 1 000 de ori
mai mare decat valoarea respectiva AL(S). Pentru campurile cu frecvente multiple, analiza se bazeaza
pe insumare, dupa cum se explica in ghidul menfionat la art. 13.
Nota B1-3: AL(E) �i AL(B) reprezinta valorile maxime calculate sau masurate la nivelul pozitiei
corpului lucratorului. Aceasta duce la o evaluare conservatoare a expunerii �i la respectarea automata
a ELV in toate conditiile de expunere neuniforma. Pentru simplificarea evaluarii respectarii valorilor
limita de expunere (ELV), desfii�urata potrivit prevederilor Sectiunii I a Capitolului II, prevazute la
art.10-18 in conditii specifice neuniforme, ghidul mentionat la art.13 vor prevedea criterii de
calculare a mediei spatiale a campurilor masurate, pe baza dozimetriei stabilite. in cazul unei surse
foarte localizate, situata la cativa centimetri de corp, respectarea ELV se determina pe baza
dozimetriei, pentru fiecare caz in parte.
Nota B1-4: Densitatea de putere este calculata ca medie pe orice suprafata de 20 cm2 de zona expusa.
Valoarea medie a densitatilor spatiale maxime de putere pentru 1 cm2 nu trebuie sa depa�easca de 20
de ori valoarea de 50 Wm-2 . Densitatile de putere cuprinse intre 6 �i 10 GHz trebuie calculate ca
medie pentru orice perioada de �ase �inute. Peste 10 GHz, densitatea de putere este calculata ca
medie pentru orice perioada de 68/f1'0) minute (unde f este frecventa exprimata in GHz) pentru a
compensa scaderea progresiva a adancimii de patrundere odata cu cre�terea frecventei.
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lnstitutul National de Cercetara-Oezvoltant si lnceroiri pesttlu Etectrotehnicl
IC M ET Craiova
Laborator Etalonari

CERTIFICAT DEETALONARE nr.
Calibration certificate

Obiect
0/Jjeq
Fabricant
Manufacturer

Misuritor de c6mp electromagnetic
TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP.
Taiwan

Marca etakmare
Calbration marl<

006-02.12

Acsst cartilicst � elalonars
documenteazfJ trasabllstea
reiulalelor prezt1ntate Is Sistemul
lntemafional dlJ unlifi (SI).
Tr8Sl:ibltati18 m&suriitodor este

________________________ realzatl§imentJnutA ptfn &talonlri

Tip
Type

periodce; In conformitate cu SR EN
ISO/CEI 17025:2006.
lncettitudinea standard de mllsurare
-------· - - ----------------- a fast determinat4 tn conformitate cu
100217917
Seria/Nr.
EA4-02.
Serial number
Este recomandet ca utilzstorul sl
asigure tNtalonarea la intervale de
__ ____
_____ ______ . _ _ _ _ ___-- -.----_
AREX M AN CONSTR U CT S R L.
CJ ient
documents

TES-593

Customer

Bucure,ti, RomAnia

==·certmcate

the traceabiJty of the presented

____________ ____________ results to the lntemellonal System of

unn (SI).
Contract/C-da nr.
21861/ 09.02.2012
The mesurement trt:1Ce-tflblity is
Contract/Order
no.
------------------------ achieved and maintained by
Nr. de pagini certfflcat
3
periodcalf calbration according to
Number of pages of oertilicete

SR EN ISOICEJ 17025:2005.
The standafd uncettainty of
__ _ _ - _ _ _ _· _____1_0- -2- 2-0_1_2 __________ � has been dstermined
eta lo n a n ;
Da ta
o. .
accading to the user to assume the
D,act,
-�A of_,:,,,._..__
f.itZIIUlal.llJI I
f9CBlbnJt.ion el reasonabJ8 fime
intervals.

Nota: Acest certificat de etalonare nu poate fi reprodus decat in totafitate. Certificatul de
etalonare fara semnaturi Ji ftampita nu este valabiL

Note: This calibration certificate may not be reproduced other than in full. Calibration certificate without

signatures and seal is not valid
$tampifA
Data
\\ E
Date Of isSue
.
\ C
_.....'\1
012

=;-�.

.

·

.

;-,M.1J.101Sl� }113.02.2

$ef Laborator Etaloniri

Executant Etatonare

Ing. lone! OUMBRAVA

Ing. George MIHAi

Head of the Labonltofy

¼_�,��)I

id--_

Person performing the calibration

lnstitutul NaJional de Cercetare-Dezvoltare si fncercari pentru Electrotehnica
I C M E T Craiova

2'::: �\�
y�

Laboratorul Etalontri

,a�nr. 118A, 200746Craiova, RomSnia
404889: _0351 - �, �ax: 025! - 415482
t.ro
���·ro, �.ro,
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Laboratorul Etalonari

Paglna 2/3
Page 2of3

CERTIFICAT DE ETALONARE nr. 006-02. 12
Descrierea obi.ectutut:
Object description

Mtsuritor de ctmp efectromagnetic. Tip TES-593
Domeniul de frecventa : 10 MHz + 8 GHz
lntensitatea maxima a campului misurat: 108 vim
Temperatura de func;ionare: 0 0c + 50 °c

Metoda de etalonare:

- Comparatia cu un etalon de transfer, tip TFS 11
- Sonda instrumentului de etatonat a fost atezata in centrul unui volum
de camp uniform de (100x100x100) mm3 , la o distanta de 1 m fats de
varfuf antenei, pe un suport ne-metalic. Valorile masurate au fost
citite prin intermediul unei camere video, de mid dimensluni, ce
asigura transmisia prin fibra optica catre monttorul aflat in camera de
comanda, in afara campului electromagnetic de inatta frecventA.
lnformatiite de pe afi,ajul TES 593 au fost citite pentru fiecare
frecventa specificata in tabehJt 1.

Etaloane utiUzate:

Generator de
semnal
Amplificator de
putere
Cuplor
directional dual
Senzor de

Calibration methOd

Measurement standard

__p�ere

Misuritor de
putere

Antena hibrida
de banda farga

Conditii de mediu:

Environmental conc:Jmons

Rezultatele etalonarii:
Calibration results

Rohde&Schwarz

SMY02

826856/037

AmplifJ&r Research

24562

Amplifier Research

100W1000M
1
DC 3002

Rohde&Schwarz

NRV-251

Rohde&Schwarz
Rolf Heine
Hocnfrequentztechni
k
Rotronic

HygroTennometru
Temperature:
Umiditate relativa:

NRVS

24632
828172/017
-826149/041

-·--

HL 1000

98007

HYG-O

02581 077

c1a±1)�c
(59 ± 1) %

a) Etalonare in fracventi
Etalonarea TES 593 s-a efectuat in domenrut frecvef11a
(200+1000) MHz, ta nivelul de referinfi at cimputui de 25 Vim.
Rezuftatele masuratorii fi factom de coreqe pentru TES - 593 sunt in
Tabeh.Jt 1.
Tabetuf 1
Frecventa
f
MHz

200
300
400
500
600

Valori afifate de
Factor de corectie pentru
EUT al dientului
instrumentuJ de muurare
a intensi�i cAmpuJui
Eref/EEUT
l
e ectric
EEUT
Vim
27.78
0.903
15.46
1.613
28.66
0.875
19.46
1.288
32.80
0.758
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Laboratorul Etalonari
CERTIFICAT DE ETALONARE nr. 006-02. 12

Pagln.a 3/3
Page3of3

26.93
56.05
121.50
66.89

700
800
900
1000

0.929
0.445
0�205
0.375

b) Verificarea liniarititfi

Liniaritatea s-a detenninat ta frecventa de 500 MHz ,i cu intensita1i
ale camputui etectromagneticintre 15 Vim ti 65 Vim.
Rezuttatele masuraforii sunt prazentate in Tabelul 2.
TabeJuJ2
lntensitatea <anpukJi
efectric de referinti
EREF
Vim
15
25
35
45

55

65

lncertitudinea de
misurare:
Measurement uncettainty

Conformitatea cu o
specificatie:
Compliance with a
specification

Valoti afi'8te de
instrumentul de
masurare a intensita1ii
c-.Ampufui eledric
EEUT
Vim
12.66
26.50
43.78
55.44

58.12
52.88

Factor de corec\fe
pentru EUT al dientufui
Eref/EEUT

1.185
0.943
0.799
0.812
0.946
1.229

± 1 dB.
Nota:
lncertltudinea cleclaratll ests incertitudinea extinslJ obfinulS prin multiplicarea
incertitudinil standard a mlsur4rii cu factorul de acoperire J< = 2 care, pentru o
distributie normallJ, oorespunde la un nivel de fncredere de aproximativ 95 %.
Obiectul supus etalonarii CORESPUNDE specificatiei tehnice.

Nota: Rezultatete etalonarii se refera numai la obiectul etalonat
Note: Calibration results refers only to the object to be calibrated
Executant etatonare
Person performing the calibration
Ing. George MIH�
lncheierea certificatului de etalonare
End of calibration certificate
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ANEXA 8

,-;af.ti C�RAltoJ\AN •. :t lt 6. OCT. 2014 �
=2 3

INTRARE NR. :..�:.:::.••:......
CONSILI L LOCAL SECT R 1 BUCURESTI
Compl xul Multlfunct onal Caralman
Str. Caralma1, nr.331, Sfctor Se tor lBucure�tl Tel. Fax; 021.22.tel[fax: 021[2244.073,
ar· i an.ro; www.cmcaratman.ro

e-mp,U:

OCOL DE C l.ABORARE
ti\rfirii Consiliul i Locnl Secto 1 Bucure ti nr158 din 25.09.2014 'intre:

Con1plexul Multifunofionnl Carnim · - cu sediul T strada Caraiman, nr 33 A, sector l, Bucure�ti,
numit fn continuare C.M. Caraiman, repreze tat legal prin irector Executiv Angelica Juracopschi, pe de o
parte;
·
Si
Universitatea de MedicinA §i Farm ie Carol Da ila din Bucure§ti - Facultatea de Medicina
strada Dionisie Lupu, nr. 37, Bucure�ti,
Dentar4, numitA fn continua.re U.M.F. a And sediul 1
reprezentatil legal prin Acad.Joane! Sinescu, calitate de ector

I.
Obiectul Protocolului
ObiectuJ General al rezentului r tocol constli in fmbunatii irea stiirii de sdndtate oralii a
0ru urilor v1,/11erabile de
e ra a sector ui 1 Bucure ti rin asi urarea accesului la servicii de
slfn4tate dentarli de calitate non-discrimina orli.

Obiective specijice:

Crearea unui Centru de exce eniA destinat eservirii populatiei defavorizate, cu domiciliu
J.
1n Sectorul l Bucure$ti, cu servicii medicale entare de nive european.

2.

Crearea unui centru didactic ct!stinat perfecti nm-ii medicilor rezidenti �i studentilor U.M.F.

Implementarea unui plan de ptofilaxie �i pre entie dentara sociala, bazat pe nevoile sociale
entA sociala.
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tint!, domiciliate in sectorul 1 Bucure$ti, s! asigure acLiviL tea de progra,nare �i informarc a pacientilor, tn
colaborare cu persoana desemnat! 1n calitat de coordonato · din partea ll.M.F;
SA asigure selectarea $i includ rea in prograr· a cazurilor eligibile $1 stt notifice, conform
procedurilor stabilite, coordonatorului de pr iecl desemnat in partca LJ.M. F;
SA contribuie alaturi de U.M. . la elaborar u rnulcrialelor pron1otionale necesare pcntru
informarea populatiei sectorului I privind i portanta asigu ari i unei stttri de s!n!tate optime;
Sa participe la elaborarea $i im lementarea de proiccte �i programe pe tema educaiiei pcntru
sWiatate orala pentru comunitatea sectorului I Bucure$ti:
Sa stabileasca impreuna cu U. .. r. un pachet de servicii de baza gratuite pentru persoanele
incluse in programul de fumizare a serviciil r;
Sa susfina activitatea U.M.F. pri punerea la di poziiia proiectului de aparatur! medicala (patru
unituri dentare pe parcursul celor doi ani de olaborare) ;
Pune la dispozitia U.M.F., exc usiv pentru d ·rularca proiectului, 1n mod gratuit, spafiul in
suprafata de 640 mp, situat in Bulevardul oligraflei , nr 4, Sector I Bucure$ti, spatiu necesar acordarii
serviciilor de medicina. dentara $i desm$urari activittl.tii de nva\41nant,·
asigura costurile cu utilitatile pen ru spatiul pus a dispozitia proiectului;
asigura serviciile de curatenie a s atiului pus la ispozitia proiectului;
,
infonneaza, din timp, U.M.F. cu rivire la oric activitate sau initiativa care ar putea afecta sau
influenta negativ desfa�urarea corespunzato e a proiectulu ;

2.

Drepturile si obligafiile U.

F.- Facultate de Medicina Dentara :
asigura managementul funcf onar i cabi netelor e medicina dentara, m calitate de furnizor de
servicii medicate;

desemneaza un cadru didactic c e sa asigure c ordonarea activitatii rezidentilor $i studentilor
Facultafii de Medicina DeAtara, va asigur instruirea �i onitorizarea personalului necesare unei bune
d�sfa$urari a activitatii $i v a asigura comunic rea cu parten rul de proiect;
.a,sigura dotarea cabinetelor medi ale cu aparatu ii, instrumentar $i mobilier 'in conformitate cu
prevederile legale in vigoare, resursele u ane $i materi le necesare, pentru tndeplinirea. obiecti,,elor

prezentului protocol.
raspunde pentru buna desfa$urarea a activitatii $i pentru calitatea actului medical;
raspunde pentru asigurarea conditiilor de igiena. i sterilizare in cabinetele medicale;
raspunde pentru prejudiciile cauz e pacientilor onform nonnelor raspunderii profesionale ;
participa Ia activitatea de infor are a asistenµ or sociali �i a asistentilor medicali comunitari
din Sectorul I privind proiectul comun de i' bunatatire a s arii de sanatate a persoanelor incluse in grupul

finta> domiciliate in Sectorul I Bucure�ti;
_
tine o evidenta stricta a serviciilo medicale ofe ite pacientilor $i 'intocme$te rapoarte periodice
lui;
pe care le pune la dispozitia parteneru
program a cazur1lor dup prealabila verificare a eligibilitatii de c�tre
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lType te>CtJ
informeazA partenerul cu privi e la orice acl vilalc sau ini\ialivli care ar putea afecta sau
influenta desfa§urarea corespunzatoare a pr iectului;
particip! la elaborarea de proi cte $i progra ,c 1n vedcrc1:1 cducatiei pentru sanatate oralli,
materiale informative, bro�uri, pentru comu itatea sectorul ii I 8ucure$li;
beneficiazA de acces nerestricti nat in spatiul in supraf'a\a de 640 (sasesutepatruzeci) mp,
situat in Bulevardul Poligrafiei , nr. 4, Se or I Bucure$t . prccun, $i de acces nelimitat la utilitatile din
acest spatiu pentru implementarea obiective r proiectului;
"

-

efectueaz! activitl1ti medicate, ctivitliti acade ice, de cercetare, de perfectionare, specifice
inva�mantului superior, organizeaz! schi buri de expe ien\a. conferinte, congrese, simpozioane, etc
conform obiectivelor protocolului de colabo are;
raspunde de utilizarea eficientA a esurselor pus la dispozitia proiectului.
-

m.

Obligafii comune ale parte rilor

- Sa execute obligatiile asumate prin P otocolul de co aborare cu buna credintli. $i maxima diligenta.;
- Sa pastreze $i sa respecte datele cu aracter confiden\ial, intimitatea $i demnitatea beneficiarilor,
ce fac obiectul prezentului Protocol de colab rare, in condit ile legi;
- Sa garanteze fiecare tn parte, ca activitl1tile de fa$urate in cadrul serviciilor preva.zute in
Protocolul de colaborare, sli fie in oonfi-itate cu st ndardele $i metodologiile de organizare $i
functionare prevlizute de legislatia tn vigoar ;
- S!1 promoveze proiectul �i rezultatele acestuia.
- Fiecare dintre pa.qi t�i pl1streaz� ·pro rietatea asupra bunurilor puse la dispozitia proiectului.
- S11 dispunl1 asupra propriilor resurse 1nanciare, mat riale $i umane, tn vederea realizarii scopului
propus fara ingerinte, in conditiile legii;

IV.

A.MENDAMENTE

- Pat1ile au dreptul, p e durata derularii Protocolului dp colaborare, de a stabili modificarea clauzelor
acesteia prin act aditional cu acordul ambelo parii;
- Pfil"tile contractante vor aplica princi iile parteneri tului in cadrul tuturor activita\ilor desfa$trrate
separat sau tmpreuna;
- Nici una din pa.rti nu are dreptul sa initieze activitati au actiuni tn cadrul colaborruii, care implica �i
resp ons abil itaii pen tru cealalta part e, fara ac dul acesteia;
- Mediatizarea prezentului Protocol de olaborare se � realiza tn conditiile stabilite de comun acord;
_ Promovarea reciproca a imaginii se v realiza in cadr-iI activit!tilor des�urate in parteneriat.

V.

COMUNICARI

I

_ Orice comunicare tntre pAlti, referito e la indeplin ,rea prezentului Protocol de colaborare, trebuie

s� fie transmis� in scris.

132/196

•

•

•

- Implementarea conventiei va fi su pendati1 111 pc ·ioc1uu de ac\iune a rortei 1najore, dar £"Ara a
prejudicia drepturile ce se cuveneau plirtilor ana la apariti acesteia.
- Partea care invocli1forta major!, are bligatia sli no i lice celelalte p!1rti, imediat �i ln mod complet,
despre producerea acesteia �i de a lua rice masuri
re ii stau la dispozitie in vederea limit!rii
consecintelor.
- Orice rmprejurare, independent! de ointa partilor, intcrvenitli dup!1 data semn!rii conven!iei, care
impiedica executarea acesteia �i este inv cala ,n tern,e de 6 luni, este consideratli fo11A majora �i
exonereazA partea care o invocA.
- DacA forta majorli actioneazli sau se stimeaza ca v actiona o perioada mai mare de 6 I uni, fiecare
parte va avea dr.eptul sa notifice celeilalte lirti 1ncetarea de drept a prezentei conventii, f1ra ca vreuna
dintre p!rfi sa poatli pretinde celeilalte daune interese.

VII.

REZILIEREA PROTOCO ULUI

a.
Netndeplinirea sau indeplini a defectuoas a prevederilor prezentului protocol de catre
una dintre pru-ti;
b.
Prin stabilirea acestui lucru e comun acor 1ntre parti - cu mentionarea in scris a datei
rezilierii prezentului protocol.

VIII.

INCETAREA �I MODIFIC REA PROT COLULUI

Incetarea acestui protocol se va face as el:
a.
expirarea perioadei pentru car a fost 'fnchei protocolul, daca termenul nu a fost prelungit
d e paqi;
b.
obiectul protocolului a fost ati�s;
c.
hotararea definitiva �i irevoca ila a unei inst nte judecatore�ti;
d.
foija majora, in conditiile Cap 6;
la inifiativa finanfatorului - a unnare a i I posibilitatii justificate a realizArii obiectului
e.
protocolului, cu o notificare prealabil! de 60 e zile (terme rezonabil in cuprinsul c!ruia U.M.F. s! poatA
rocesul didactic nu este afectat de aceasta
sa-$i ridice apar�tura,. mobilierul etc), $i umai daca

initiativa.

IX.

. SOLUTIONAREA LITIG..........,OR

Litigiile nascute in Jegatura cu inch ierea, execu ea, modificarea �i incetarea ori alte pretentii
decurgand din prezentul protocol, vor fi supu e unei proced ri prealabile de solutionare pe cale amiabila:
• oricand c u acordul paz1ilor;
ntare pre labila a partenerului de 45 de zile, tennen ce
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•

in situatia producerii unor fapte au7..atoar(' de pr�judicii 1natcriale, ca urn,are a neexecu�rii
corespunzAtoare a obligatiilor asumate pri acest prolocol liccarc caz generator de prejudicii va fl cercetat
de c�tre o comisie alcatuit� din repreze tanli ai par�i or i,nplicate, in vederea slabilirii cuantumulw
prejudiciului produs �i modalitatile de r cuperare a ac ·stuia 111 conformitate cu prevederile legale in
vigoare, precum �i masuri de prevenire a u or astfel de cv nirncnlc.

X.

DISPOZITII FINALE �I RANZI1'()ltll

- Acest protocol se supune legislatiei omane;
- Prevederile prezentului protocol se or completa c prevederile legistatiei in vigoare din domeniu;
- Limba care guverneaza prezentul pr tocol este lim a romana;
- Prezentul protocol va fi interpretat c nfo1m legilor din Romania;
Durata colaborarii

XI.

Prezentul proto.col de colaborare se i cheie pe o per oada de 2. (doi) ani, cu drept de prelungire, prin
act adiJional, dupa evaluarea rezultatelor.

XII.

Intrarea in vigoare

Prezentul protocol de colaborare intra in vigoare du a aprobarea acestuia de catre ulti1na dintre parti.
Prezentul protocols-a mcheiat azi, in exemplare o iginale, cate unul pentru fiecare dintre parµ.
niversitatea de Medicina �i Farmacie Carol
Davila din Bucure�ti

Complexul Multifuncfional

I

Caraiman

- Facultatea de Medicina Dentara

Aviz de legalitate,
Aviz de legalitate,

Sef Serv. Juridic-contencios,
e
n
a
m
e
u
s
r
u
s
e
r
,
e
c
li
b
u
p
achizitii
Simona Stritulescu
•• •
••••••••
••••••
••
•••••
•••••••
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CONSILIUL LOCAL SE TOR 1 BUCURE�TI

n

,..

ill ?,-

J>r, .il '�;..,;;- -._,

COMPLE UL MULTIFUN TIONAL CARAIMAN
Servici I J idic Conten ios, Resurse Umane
Str. ar man nr.33 °, S ctor 1, Bucure�ti

tel/fax:021/2 4.13.07

Operator ate cu caracte· perso11al nr. 9607
_
e-n1ail: ·uridic a c11cara1n1an.ro

COMPLEXUL MULTIFUNCTIONAL

CARAIMAN

2 8. DEC. 2017

•

I

ACT ADITIONA
NR. 3
•

INTRARE NR.

._________-r,:"a-bROTOCOLUIJ DE COI.,AilOR RE Nr. 3334/16.10.2014,
incheiat in baza Iiotara�ii Consiliului Local Sector 1, Bucure�ti,
•

n . 158/25.09.2 14
Parfile semnatare ale Protocol 1lui
COMPLEXUL MUL'l'IiFU�C'flONAL ARAIMAN, cu sediul in Bucuresti, str.
Caraiman, nr. 33A, Sector 1, cod tiscal 23410 I 17, nun1ita in continuare C.M. Caraiman,
reprezentata legal prin Director Exequtiv- Gon1es I 1liana-Livia, pe de o parte

�·

I

EDICINA I FARMACIE "CAROL DAVILA"UNIVERSITATEA D�
FACULTA'fEA DE MEDICINA EN'l'ARA,. u sediul tn Bucure�ti, str. Dionisie Lupu,
nr. 37, Sector 1, cod fiscal 419291 , nu1nita in <io11tinuare U.M.F., reprezentata legal prin
Rector- Acad. Sinescu Ioanel, pe de alta parte,
de comun acord convin a�up continuarii rotocolului de Colaborare incheiat, dupa
cun1 urn1eaza:
Art. l In conforn1itate cu prevedeQile Capitolul �I, durata Protocolului se prelunge�te cu 36
de luni, 'incepand cu data de 03.10.2017.
Art. 2 Prezentul Act Adition�I co rstituie parte integranta din Protocolul de Colaborare sus
menfionat, toare celelalte prevederi tan1anand nes hin1bate.
I'

Prezentul Act Aditional a tpst incheiat tn doua exen1plare originale, cate un
ul pcntru
fiecare parte.

I
•

1
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CONSILIUL LOCAL s�:CTOR I uucu�
COMPLEXUL MULTIFl,'NCTIONAL CARAIMAN
Str tamima.n nr.JJ-. Sec1or I. Bucutt$fi

ACT AOJ'IIONAL NR. 4

F

I• PROTOCOLUL OE COLA00R,\R£ N,.33:µ/16.10.2014,
incht i.at in b:11.11 Hol:lr:irli Con$ili u ui Loe-al Sc-c1or I. t3uc.urq:ci.1
l
nr.158/25.09.2014

I

r:,o:::..,
=-::
:,,.
=cc-,,cc
""
.,.
,_.,,
....,..,""'
w.
CA_-,..UU,N

Cll
0<

I I .OCl 1121/

..-.........

Partlll' ,tmoat:arT •It Proto<:olului:

��

COMPL£XlL MLLII ..\J/\CTIO�At CARAIMA.N, c-u sedfol lo Bucuresti, .)Ir
C.araimM, nr. 33A. :s�1or 1 cod 11�a1 23410l07, num1ra in (on1fnU11� C.M C.o.miman,
rcpttzent ,ua l c�tl prin D1ro:tor (ieneroJ. \!(Imes ltd13n:l•Livi11. pcdt. o parir
,1
UNl\'•RStr,f-\Tf..A OF. \IEIJICl�A $1 FAR.i\1.AClE ..CAROL DAVILA'"·
FAClt,TATE.\ 0£ MEUICINA 1>E�TARA..cu )(Cfiu.l in 8�1i. su- . 0fon1sic Lupu.
nr 17, St-ctor I, cod fisc-al 4192910, nunutJ in corm nlllllt U.M F.. teprekntatA legal prin
Reesor- Pmf Uni , .O r .Jing11 Vion:-1. pr dt altll path·,
de comun aeon! con\in .uupr.1 conltnulrii Proro<:olului dt C<il.llbomn incheia1. dup3
cwn u.rmeaz.:i.:
An.J In �fonnitalc cu prt!,·edcriJC' Co.P1to lul XI, durau Pnnocolul1.11 sc prelungt$tc cu 36
de lum, lnccpind C!U d.tw de OJ.10.!0:?0,
Ar1, 2 Prettntul A� Adi 1fon;II WCL\Utulic psrte lnt��nntldin Pro1ocolul de Col� su�
mtn;torulL lO.Stl:' ct'lc: l;1hc rn.-n·dcri nlman.ind u�chimba1e
Prczrntul ·\ti Ad11imW ultbtinc.hctal ln dou! t\trup l,i.n, oriilnalt.c:�tc WlUI �nlru
fterQtt paltt".

I
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ANEXA 9
MUNICIPIUL BUCURE�TI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTJ\RARE
privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a unui drept de superficie asupra terenului in
supra/aJii de 3000 m.p. situat fn b-dul Poligrafiei nr.4, Sector 1
Vazand expunerea de motive a Primaru)ui Sectorului 1, precum �i raportul de specialitate
al Administratiei Domeniu)ui Public Sector I nr.7640/22.05.2018;
Avand 1n vedere raportul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea
ordinii publice, respectarea drepturilor �i libertatilor cetatenilor �i patrimoniu,
In conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa
pentru e)aborarea actelor normative, republicata, cu modificarile �i completarile ulterioare;
Potrivit art. 693-702 din Noul Cod Civi I, cu modificarile �i completarile ulterioare;
Luand 'in considerare Contractul de vanzare-cumparare nr.6014/25.06.2002 autentificat
sub nr.1083/01.07.2002 prin care Administratia Domeniului Public Sector I a devenit proprietar
asupra imobilului situat 1n b-dul Poligrafiei nr. 4 compus din teren 111 suprafata de 12686 111.p.
avand numarul cadastral 243220 �i tinand cont de prevederile Sentintei civile nr.
1568/23.11.2006 aferenta dosarului civil nr. 4058/299/2004 atlat pe rolul Tribunalului Bucuresti
Sectia a III-a Civila prin care s-a dispus ca ADP Sector 1 sa lase 1n deplina �i linistita posesiune
suprafata de teren de 969, 77 mp precum si a procesului-verbal nr. I 9095/26.09.2006;
Avand in vedere adresa Curtii de Conturi a Romaniei nr.3732112.04.2018 'inregistrata la
Primaria Sectorului 1 sub nr. 14749/13.04.2018 prin care se solicita demararea demersurilor in
vederea preluarii 1n folosinta a unui teren in suprafata de 3000 m.p. 111 vederea constituirii unui
drept de superficie.
In temeiul art. 45 alin. (3), art. 80, art. 81 alin. (I) si art. 115 alin. (1),
Iit. b) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile �i
completarile ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTARA�TE:
Art. 1. - (1) Se aproba constituirea cu titlu gratuit in favoarea Curtii de Conturi a
Romaniei, a unui drept de superficie asupra terenului situat in 6-dul Poligrafiei nr. 4, rn suprafata
de 3000 mp, dezmembrat din suprafata totala de 11.716,23 m.p., identiticat conform planului de
amplasament �i delimitare a corpului de proprietate anexat prezentei hotarari de consiliu, 111
vederea realizarii obiectivului de investitii "Sediul Curtii de Conturi a Romaniei'�.
(2) Terenul mentionat la alin. ( 1) se afla in proprietatea privata a Administratiei
Domeniului Public Sector 1.
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ant.

Art. 2. - ( 1) Dreptul de superficie mentionat la art. I se constituie pe o durata de 99 de

(2) in conformitate cu prevederile art. 694 din Noul Cod Civil, la expirarea termenului
mentionat la alin. (I), dreptul de superficie poate ti reinnoit.
(3) Dreptul de superficie poate fi instrainat, in conformitate cu prevederile legate in
vigoare.
(4) Dreptul de servitute de trecere subterana, de suprafata sau aeriana se constituie pe
intreaga durata de existenta a obiectivului identificat la art. 1.
Art. 3. -Administratia Domeniului Public Sector I va proceda Ja dezmembrarea suprafetei
totale de 11.716,23 m.p., �i individualizarea suprafetei de 3000 m.p.
Art. 4. - Se imputernice�te Primarul SectoruJui 1 �i Directorul General al Administratiei
Domeniului Public sa semneze, in numele �i pe seama Administratiei Domeniului Public al
Sectorului 1, conventia de constituire a dreptului de superficie mentionat la art. I, in forma
autentica, conformitate cu prevederile prezentei hotarari.
Art. 5.- ( 1) Primarul Sectorului I, Administratia Domeniului Public Sector 1, Directia
Juridica vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
(2) Serviciul Secretariat General, Audiente va asigura comunicarea prezentei hotarari
tuturor entitatilor mentionate la alin. (I) precum �i lnstitutiei Prefectului Municipiului Bucure�ti.
Aceasta hotarare a fost adoptata azi, 04.06.2018, 1n �edinta ordinara a Consiliului Local
al Sectorului 1, convocata in temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr.
215/2015, republicata, cu modificarile �i completarile ulterioare.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Oliver Leon Paiu�i

Nr.: 157
Data: 04.06.2018
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DUPLICAT

S-a so/icitat autentificarea prezentului inscris:

DIN DATA DE 01.08.2018

ADMINISTRA'flA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 BUCURE�TI,
Proprietar

si

CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI
Superficiar

CONTRACT DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE SUPERFICIE

1
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��,

Acest contract de constituire a dreptului de superficie (denumit in continuare ,,Contractul") a fost inche�
astazi, 01.08.2018, (,,Data Semniirii") de ci'ltre �i intre:
:"�

>

\'\�
it)r,c

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. Administrafia Domeniului Public Sector 1, municipiul Bucure�ti, cu sediul ih�
Bucure�ti, B-dul. Poligrafiei nr. 4, sector 1, avand cod fiscal 4602068, reprezentata legal de domnul
DANIEL TUDORACHE, Primarul Sectorului 1, mun. Bucure�ti si de domnul ALIN VIERU,
Directorul General al Administratiei Domeniului Public, Sectorul 1, mun. Bucure�ti, ambii fiind
imputemiciti prin Hotararea Consiliului Local a Primariei sectorului 1, mun. Bucure�ti, nr.
157/04.06.2018, sa semneze prezentul contract, in calitate de proprietar al terenului situat in
Municipiul Bucuresti, Bulevardul Poligrafiei nr. 4, Lotul 2, Sector 1, identificat cu numarul cadastral
273815, campus din teren intravilan avand categoria de folosinta curti constructii, cu o suprafata
totala de 3.000 mp., conform masuratorilor cadastrale,
denumit m continuare
,,PROPRIETARUL" pe de o parte,
SI

1.2. Curtea de Conturi a Romaniei, cu sediul in mun. Bucure�ti, Str. Lev N. Tolstoi nr. 2224, sectorul 1, cod fiscal 4265922, cont 2351101204265922, Directia Trezorerie, reprezentata legal de
domnul MIHAi BUSUIOC, Pre�edintele Cuqii de Conturi a Romaniei �i de domnul GHERASIM
VASILE, Consilier de conturi, Departamentul Juridic, in calitate de beneficiar al dreptului de
superficie, denumit in continuare ,,SUPERFICIARUL" pe de alta parte,
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucure�ti nr.
157/04.06.2018 prin care s-a aprobat constituirea cu titlu gratuit, in favoarea Cuqii de Conturi a
Romaniei, a unui drept de superficie asupra terenului situat in Municipiul Bucuresti, Bulevardul
Poligrafiei nr. 4, Lotul 2, Sector 1, identificat cu numarul cadastral 273815, compus din teren
intravilan avand categoria de folosinta curti constructii, cu o suprafata totala de 3.000 mp.,
conform masuratorilor cadastrale, pentru o perioada de 99 (nouazecisinoua) de ani, rezultat in urma
dezlipirii/dezmembrarii imobilului situat in Municipiul Bucuresti, Bulevardul Poligrafiei nr. 4, Sector
l, campus din teren intravilan avand categoria de folosinta curti constructii, in suprafata totala de
10. 790 mp., conform masuratorilor cadastrale �i in suprafata totala de 11.716,23 mp., conform actelor
de proprietate, identificat cu numarul cadastral 243220 �i Constructia C1 - Cladire administrativa
S+P+ IE, existenta pe terenul mai sus mentionat, cu o suprafata construita la sol de 1.737 mp.,
identificata cu numarul cadastral 243220-C1, intregul imobil-teren �i constructia C1, fiind intabulat in
Cartea Funciara nr. 243220 a Sectorului 1, Mun. Bucure�ti, lotul de teren in supra(ata de 3. 000 mp.,
situat in Municipiul Bucuresti, Bulevardul Poligrafiei nr. 4, Lotul 2, Sector 1, identificat cu numarul
cadastral 273815, fiind individualizat conform planurilor de amplasament si delimitare a corpului de
proprietate anexate hotararii de consiliu, in vederea realizarii obiectivului de investitii "Sediul
Curtii de Conturi a Romaniei", anexata prezentului, au convenit incheierea prezentului contract
de constituire a dreptului de superficie, in temeiul art. 693 si urm. din Codul civil si in
urmatoarele conditii:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Proprietarul, constituie, cu titlu gratuit, in favoarea Superliciarului, un drept de superlicie
asupra terenului in suprafata masurata de 3.000 mp., situat in Municipiul Bucuresti, Bulevardul Poligrafiei
nr. 4, Lotul 2, Sector 1, identificat cu numarul cadastral 273815, cu unnatoarele laturi si vecinatati: la Nord - pe
o latura de 62,44 m. �i pe o latura de 24,35 m., cu proprietatea Administrati_ei Domeniului Public Sector 1, mun.
2
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Bucure�ti, identificata cu numarul cadastral 273814; la Est - pe o latura de 19,76 m. + 19,74 m + 24,48 m., cu B
dul Poligrafiei, sectorul 1, mun. Bucure�ti; la Sud - pe o latura de 57,62 m., cu teren aflat in administrarea A.D.P.
;.;, tor 1, mun. Bucure�ti, iar la Vest - pe o latura de 25,44 m.+ 11,84 m., cu proprietatea identificata cu numarul
al 2 5865_7 �i pe o la�a de 19,49 m. cu proprietatea Administratiei Domeniului Public Sector 1, mun.
. _
1
·1,
ftr �t1, 1dentificata cu numarul cadastral 273814.
i; ' � (denumit mai jos "TERENUL")
. ' • � 2.2. Dreptul de supe,jicie se constituie in vederea construirii Seditdui Cur(ii de Conturi a Romliniei, care
'"'a se amplasa pe Ter� precum si in vederea amplasiiru pe solu/, si in subsohd Terenu/,ui a parciirilor,
,Jtt\\• �
U fl ipamentelor si instaJafiilor conexe necesare, cum ar fl cahluri/e e/ectrice de transmisie ale energiei electrice,
echipamente de comwuca(ii, condude, etc., precum si orice s-ar dovedi necesar pentru exploatarea si mtre(inerea
construc(iei
2.3. Terenul ramas neocupat de constructie va putea fi folosit numai de catre Superficiar, care va avea
acces spre construcfie, direct din B-dul. Poligraf,e� sector 1, mun. Bucurqtl
2.4. Dreptul de superficie constituit, cu titlu gratuit, in favoarea Superficiarului, asupra Terenului,
presupune existenta simultana a unui drept de folosin(ii. in favoarea Superficiarului asupra terenului, precum si a
unui drept de proprietate apaqinand Superficiarului asupra cladirii si instalatiilor ce urmeaza a fi construite pe
Teren). Astfel, dreptul de proprietate asupra construcµei ce va fi edificata de catre Superficiar pe Teren
unneaza a fi dobandit de catre Superficiar pe masura realizarii acesteia si unneaza a fi intabulat astfel in
Cartea Funciara la momentul finalizarii construcµei si intocmirii procesului-verbal de recepµe la
tenninarea lucrarilor.
2.5. Proprietarul declara ca terenul ce face obiectul prezentului mscris provine din dezlipirea /dezmembrarea
imobilului situat in Municipiul Bucuresti, Bulevardul Poligrafiei nr. 4, Sector 1 , compus din teren
intravilan avand categoria de folosinta curti constructii, in suprafata totala de 10. 79 0 mp., conform
masuratorilor cadastrale �i in suprafata totala de 1 1.716,23 mp., conform actelor de proprietate,
identificat cu numarul cadastral 243220 �i Constructia Cl - Cladire administrativa S+P+ lE, existenta
pe terenul mai sus mentionat, cu o suprafata construita la sol de 1 . 73 7 mp., identificata cu numarul
cadastral 243220- Cl, intregul imobil-teren �i constructia Cl, fiind intabulat in Cartea Funciara nr.
243220 a Sectorului 1, Mun. Bucure�ti, in 2 (doua) Loturi distincte conform Actului de
dezlipire/dezmembrare autentificat sub nr. _/01. 08.2018 de notar public Cristina D iaconu, cu sediul
biroului in mun. Bucure�ti �i a fast dooondit ai facfurl }Erte dintr-o suprafata initia]a de 12.686 mp. , impreuna cu
canstrucpa edi:ficata � acesta, in lma Contractului de vanzare autentificat sub nr. 1083/0U:X52002 de B.N.P. Poi:rer
Constanta, de la Comµmia Naponala a Imprirneriilor ,,Coresi" SA, care la randul ei era proµietara a imobilului (teren
canstrucpi'), in ooza HG. 96/1999 si a Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate seria Ml1 nr. 0082 eh'rerat de
Ministerul Culturii in ooza Legii nr. 15/1990 si a HG. 834/19()1. Ulterior ca unnare a reactualizarii documentatiei cadastrale �
canfonn Sentintei civile nr. 1568 pununtafil in �ta publica din da1a de 23.112006 in Dosar nr. 405&29()/2004 de
Tnbunalul Bue� Sectia a ill-a civila, rfunasa definitiva � irevocabila, a Deciziei Civile nr. 347/17.052007 pronuntafil de
Curtea de �l Bue�-Seq:ia a IV-a Civila, precum ¢ canfonn Procesului verhtl incheiat la data de 26.092008 incheiat in
vederea executarii de buna voie a obligatiilor stabilite in sarcina AD.P. Sector 1 µin Titlurile executorii menponate anterior, din
suprafata totala de 12.686 mp., identificata cu numarul cadastral 3236 � intabulata in Cartea FlIDCiara nr. 6331 a sectorului 1,
mtn1. Bue� a fast dezrnembrata in 2 (doua) loturi, astfel: un lot campus din teren intravila in suprafc$1 de 969,67 mp.,
identificata cu numarul cadastral 3236"1 �i in1abulata in Cartea FlIDCiara nr. 110446 a sectorului 1, mtn1. Bue� � un lot
campus din teren intravilan in suprafata de 11.716 mp., identificata cu numarul cadastral 243220 � Construcpa Cl-Cladire
admmistrativa S+P+lE, existenta � acesta, cu o suprafata canstruita la sol de 1.737 mp., identificata cu numarul cadastral
243220-Cl, lot intabulat in CarteaFlIDCiaranr. 243220 (Nr. CF vechi: 6331_2) amtn1. Boc� sectorul 1.

__

ct

1

Ill DURATA CONTRACTULUI

3.1. Contractul de superficie se incheie pentru toata durata de existenta a construqie� dar nu mai mult de
9'J de ani, cu inrepere de an, 01 august 2018 , data autentificarii prezentului inscris �i in condifiile prevazute in acest
Contract La implinirea termenului, dreptul de superficie poate fi reinnoit, in acel�i conditii
Predarea Terenului de la Proprietar catre Sq:crficiar, are loc astazi, data autentificarii, ram indeplinirea altor
fonnalifil!i.

3
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IV.OBLIGATIILEPARTILOR
4.1. Drepturile Proprietarului
4.1.1. Proprietarul va folosi Terenul astfel

meat sa nu stfutjeneasca exploatarea Terenuluide ciure Superficiar.

.

"
�
4.2.1. � pi_cxlea T�ul,la tennenul convenit �i si garanteze Superficiarului folosinpl � si utila a Terenului, .
.,
·
s1 nnpo1nva eVIcµunn proveruta atat din fapta sa sau a tertilor.
4.2.2. Sa permita accesul Superficiarului la side la Teren.
4.2.3. Sa se abpna de la mice fupt rersonal, care ar avea drept consecinta tulburarea dreptului de folosinta \
�I.
Superficiarului asupra bunului.
��� t
4.2.4. Proprietarul declara ca dreptul de proprietate asupra terenului care face obiectul prez.entului contract, nu
este sechestrat, nu este grevat,de alte sarcini sau servituti, cu exceppa mscrierilordin Partea a III -a a Cfut:ii FilllCiare sub C8,C9
�i C10, ce urrneaza a fi radiate, nu este promis spre vanzare, unor terte �' nici prin acte autentice, nici prin mscrisuri
sub semnatura privata, nu face obiectul vreunui litigiu, al vreunei actiuni posesorii sau al vreunei cereri formulate in
temeiul Legii nr. 10/2001, nu s-au transmis sau constituit alte drepturi reale cu privire la acesta, a.flandu-se, in mod
continuu, in proprietatra si posesia sa, de la dooondire si µma in prezent, astfel cum rezultadin Extra.5ul de carte funciara
p:ntlu autentificare nr. 67411 din 30.07.2018 elirerat de ANCPI- Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bue�
sector 1.
4.2.5. Proprietarul va sprijini Superficiarul in scopul solicitarii si olJtinerii oricaror avize, autorizapi si aµuoori
necesare edificarii constructiei si racordarii acesteia la utilitap.

4.2.Obligatiile si declaratiile Proprietarului

o

JI,

J'

4.3. Drepturile Superficiarului

a). de a construi si exploata nestingherit � Teren o constructie, conform celor aratate mai sus; Proprietarul
acorda, in mod expres, Superficiarului dreptulde a modifica structura construcp.ei.
b). dreptu1 de a solicita si de a obpne Autorizapa de Construire, precum si orice avize ar fi necesare �nu olJtinerea
acestei autorizat:ii.
c). dreptu1 de a racoroa construcpa la retelele de utilitati publice si/ sau pivate si de a i'ncheia si obpne orice acte
si autoriz:¢ii in ace& scop.
d). dooondeasca folosinta asupra Terenului, in legatura cu exercipul dreptului de proprietate asupra construqiet
precum si in scopul obpnerii oricaror autorizapi si lucrari de mtrepnere, repnatie,demolare si reconstructie a acesteia.
e). de a amplasa� solul si in subsolul Terenului echiµunentele si instaJatiile conexe necesare, acestea fiind cablurile
electrice de transmisie a energiei electrice, echipamente de comunicatii, conducte, etc., precum si orice s-ar dovedi necesar
�nu exploatarea si mtret:inerea construq:iei.
f) sa depoziteze materialele de constructie� Teren, rara a avea nevoie de aproooreaProprietarului.
g). va detine p:ntlu totdeauna dreptul de proprietate asupra construcp.ei si echiµunentelor aferente acesteia, montate
� Teren, iar Proprietarul le rec�� deplin ace& drept
h). de a folosi caile de acces existente � ajunge la side a pleca de la Teren.

4.4. Obligatiile Superficiarului

a). sa rreia si sa foloseasca Terenul � toata durata Contractului ca posesor de buna-credinta, purtfuxl raspunderea
p:ntlu toate plgllrele pnxlusedin culµi. proprie;
b). sa indeµmeze materialele excavatede� Teren.
c). sa se supuna din toate punctelede vedere legilor in vigoare aplicabile regimului constructiilor si firnizarii de utilitati,
Proprietarul fiind exonerat de orice rii.5pundere in legatura cu� legis]atiei in vigoare.
d) sa i'ncheie contracte cu firnizorii de utilifilti si sa:resµxte obligat:iile asumate prin contracte;
e) sa arate in futa instantei titularul dreptuluide proprietate asupra terenul� in situatia lil10f litigii ce au ca obiect dreptul
de µuµietate;
f) sa �te destinapa �nu care terenul i-a fost dat in folosinta, in ooza dreptului de superficie.

4
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V. INSTRAINAREA DREPTULUI DE SUPERFICIE.

5.1. Superficiarul poate dispune, in mod liber, de dreptul lui, in conditiile prevazute de art. 695 alin. 4 din
Codul Civil, numai fmpreuna cu construcfia, fa.ra acordul prealabil al Proprietarului;
5.2 Toate drepturile si obligatiile Superficiarului se vor transfera la noul Superficiar, fara consimtamantul
�--·"'
� 1 Proprietarului, prezentul Contract avand putere deplina.
,�� �� 3 Schimbarea denumirii sau modului de organizare al Superficiarului nu reprezinta mstrainarea sau
�a eptului de superficie.
· J;:r.

..

��(1

Qc-

��
' it�\\��� • INCETAREA CONTRACTULUI
�
;
6.1. Contractul de Superficie mcete� prin radierea din cartea funciara, in urmatoarele situatii:
c. t • �
a) expirarea termenului, daca paqile nu hotarasc prin act aditional prelungirea sau achizitionarea
terenului;
b) prin consolidare;
c) prin acordul de vointa, exprimat in scris, al pfu-tilor contractante;
d) prin renuntarea de catre Superficiar la dreptul de superficie.
6.2. In situatia mcetarii contractului prin expirarea termenului, daca nu are loc remnoirea contractului,
Superficiarul va ramane proprietar al constructiei, fiind obligat sa plateasca Proprietarului pretu} terenului la
valoarea de circulatie a terenurilor construite, din momentul mcetarii contractului. Proprietarul va fi obligat sa
vanda Superficiarului terenul pe care se afla amplasata constructia, precum si o suprafata necesara exploatarii si
asigurarii accesului spre aceasta, la pretul mentionat anterior.
6.3. Paqile contractante au convenit faptul ca dreptul de superficie nu mceteaza in situatia pieirii
constructiei, aceasta putand fi reconstruita.
· -.

VII.CLAUZE SPECIALE
7.1. Succesori

Prezentul Contract se refera la Proprietatea ce face obiectul prezentului mscris si se aplica Terenului.
7.2. Invaliditate Parpala
Daca vreuna din prevederile prezentului Contract, va fi considerata nevalida, ilegala sau neaplicabila,
printr-o decizie definitiva si irevocabila a unei instante judecatore� competente, prevederile care raman vor fi
aplicabile si efective, neafectate de decizie.
7.3. Litigii
Prezentul Contract este formulat sub incidenta si va fi inteqretat in concordanta cu legile romane in vigoare. Pfutile
sunt de acon:l sa i'ncerce sa rezolve orice disputa care rezulta in legatlml cu prezentul Con1ract pe cale amiabila, prin negociere.
In cazul in care rezolvarea nemtelegerilor nu este JX)Slbila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre solt4ionare
instantelor cornp:1ente de pe raza municipiului Bucure¢
Litigiile ce decurg din acest contract, inclusiv cele referitoore la validitatea, interpetarea, execu1area ori desfiintarea
prezentului con1ract se vor solutiona de instanta judecatoreasca coII1JX1en1a
7.4. Publicitate
Fonnalitatile cu privire la mscrierea dreptului de StJIXT,ficie m favoarea Superficiarului asupra imobilului mai sus
descris la Oficiul de Cadastru si Publici1ate Imobiliara Bucllleyi, sector 1 - Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate
Imobiliara, vor fi indeplinite prin grija biroului notarial in confonnitate cu alin. 1 al art. 54 din legea cada5trului � a publicifiltii
imobiliare nr. 7/19%, modificata prin Legeanr. 7112011.
Proprietarul declara ca este de acon:l � solicita inscrierea dreptului de superficie m favoarea Superficiarului asupra
Terenului. Superficiarul declara ca este de acord � solicita inscrierea dreptului de superficie m favoarea sa asupra
Terenului.

5
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VIl1 CLAUZE FINALE

8.1. In sensul prezentului Contract, orice notificare/comunicare intre µ1rti va fi considerata valabil fudeplinita daca va
fi transmisa celeilalte pfuti in scris, la sediile mentionate in prezentul contract, prin scrisoare recomandata cu confumare de
primire si printr-un alt mijloc de comunicare ce asigura trimiterea textului si confirmarii primirii acestuia
8.2. Anexele la prezentul contract fac refte integranta din acesta.
G.,
83. Prezentul contract reprezinta vointa Paqilor si mlatura orice alta futelegere prealabila, verrala sau scrisa ·
() �
acestea
-,�
��
aqi
8.4. �odificarea prezentului Contract este valabila numai daca este efectuata in scris si sernnata de ambele P .
,
85. In confonnitate cu cerintele Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European �i al Consiliului din 27 t:t <.,,
aprilie 2016 privind proteqia persoanelor fizice in ceea ce priv� prelucrarea datelor cu caracter personal si privind h'bera
circukqie a acestor date �i de abrogare a Directivei 95/46"CE (Regulamentul general privind protectia datelor - RGPD) � ale
Legii notarilor p.Jblici �i activitatii notariale nr 36/1995 republicata, µ1rtile contractante declara cii sunt de acord cu prelucrarea
datelor personale, re care le-au finnizat sau re care le-a :fumizat, clupa � un membru al familiilor acestora ori o alta rersoana,
m vederea mtocmirii actului notarial �i cu fumizarea infonnajiilor referitoare la datele personale � la continutul actului notarial,
catre autoritaple abilitate de lege, la cererea acestora.
8.6. Not Paqile, prin reprezentant �i m nume propriu, cunoscand prevederile Codului Penal (privitoare la infractiunea
de fals fn declarafiz), declaram cii am citit prezen1ul contract, notarul explicandu-ne conpnutul �i efectele lui juridice �
constatand cii acesta exprima vointa noastra, il semnfun mforrnam care acesta a fost redactat �i stanrim la autentificarea �
asumandu-ne mtreaga raspurrlere cii dec1amtiiJ.e inseratem continutul actului sunt reale, astfel meat, m caz de litigiu, eviqiune
sau orice a1te nemfelegeri ce s-ar putea i� nu avem nici un fel de pretentii de nici o natura, inclrniv µurimoniala, fata de notarul
public ce a efectuat autentificarea actului, drept pentru care sernnam maijos.
8.7. Taxele ocazionate de autentificarea prezentului Contract au fost calculate la valoarea de 2CJ>/o, reprezentand
dezmebramantul dreptului de proprietate, respxiiv la suma de 351.600 (treisutecincizeccyun�) EURO,
reprezentand suma de 1.627.310,28 (unmilion;;asesute<louazec�isutezeceleeydouazeceyoptbani) LEI , calculat
exclusivmvedereataxelor notariale la uncursBNRde 1 Euro = 4,6283 Lei(0l.08.2018).
8.8. Redactat, procesat � autenti:ficat de Societate Profesionala Notariala ''VERITAS", cu sediul m mun. Bucurey:i,
Strada Avram Iancu nr. 7A, sector 2, futr-un exemplar original care n1mane in artriva biroului notarial �i 7 (�) duplicate, din
care unul va n1mane in artriva biroului notarial..

Dfa

Proprietar,

Superficiar,

Primarul sectorului 1, mun. Bucur�ti,
DANIEL TUDORACHE,
S.S.

Curtea de Conturi a Romaniei
MIHAi BUSUIOC
Pr�edintele Curfii de Conturi a Romaniei
S.S.

Director General al Administrafiei Domeniului Public Sector 1 Bucur�ti
ALINVIERU,
S.S.

6

Departamentul Juridic
Consilier de Conturi
VASILE GHERASIM
S.S.
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Notar public CRISTINA DIACONU
Societate Profesionala Notariala "VERITAS"
LicenJa de funcJionare nr. 734/1703/04.08.2013,
CIF RO 31350588
Municipiul Bucure�ti, Str. Avram Iancu nr. 7A, sector 2
Telefon: 0728.898.800; 0723.27.90.98, Fax: 031/816.39.28
Email:bnpaveritas@gmail.com,bnpdiaconucristina@gmail.com

INCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 1749
Anul 2018, luna August, ziua 01
Eu, CRISTINA DIACONU, notar public, la cererea expresa a partilor, m-am deplasat la sediul
Cuqii de Conturi a Romaniei din Municipiul Bucure�ti, Str. Lev N. Tolstoi nr. 22-24, sectorul 1, unde am
gasit pe:
DANIEL TUDORACHE, cetatean roman, identificat cu CI seria RX nr. 642677, eliberata de
SPCEP Sector 1, la data de 09.01.2015, valabila pana la data de 27.02.2025, CNP 1640227400017,
Primarul sectorului 1, municipiul Bucure�ti,
ALIN VIERU, cetatean roman, identificat cu CI seria RX nr. 848211, eliberata de SPCEP Sector 1,
la data de 28.01.2016, valabila pana la data de 14.12.2026, CNP 1871214394060, Director General
Administratia Domeniului Public sector 1, mun. Bucure�ti, ambii imputerniciti in baza Hotararii
Consiliului Local al Primariei sectorului 1, mun. Bucure�ti nr. 157/04.06.2018,
BUSUIOC MIHAi, cetatean roman, identificat cu CI seria VP nr. 001745, eliberata de DEPABD, la
data de 23.07.2014, valabila pana la data de 28.05.2024, CNP 2740528450021, Pre�edintele Curtii de
Conturi a Romaniei,
GHERASIM VASILE, cetatean roman, identificat cu CI seria RR nr. 674298, eliberata de Politia
Mun. Bucure�ti, la data de 31.05.2010, valabila pana la data de 27.01.2070, CNP 1500127400671, Consilier
de Conturi, Departamentul Juridic
care, dupa ce au citit actul prezentul inscris, au declarat ca i-au inteles continutul, ca cele
cuprinse in act reprezinta vointa lor, au consimtit la autentificarea prezentului inscris �i au semnat
unicul exemplar.
In temeiul art. 12 lit. b. din Legea nr. 36/1995, republicata, cu modificarile �i completarile
ulterioare
SE DECLARA AUTENTIC PREZENTUL INSCRIS.
S-a perceput onorariul i'n suma de 9.650 lei, plus 1.833,50 lei TVA, ce urmeaza a fi achitat cu OP conform Facturii
nr. 01SPN0226/2018,
S-a perceput taxa aferenta intabularii i'n cartea funciara, i'n suma de 8.137 lei, ce urmeaza a fi achitat cu OP conform
Facturii nr. 01SPN09227/2018.
NOTAR PUBLIC
CRISTINA DIACONU
S.S.
,,Prezentul duplicat s-a intocmit in 7 (�apte) exemplare, de CRISTINA DIACO U, notan
data autentificarii actului, are aceea# forJa probanta ca originalul �i cons ituie tit/
condiJiile legii. "
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ACEASTA FILA
RAMANE ALBA

147/196

,,

,,,.--�

ANEXA 10
Oficiul de Cadastru �i Publicitate lmobiliara BUCURESTI
Biroul de Cadastru �i Publicitate lmobiliara Sectorul 1

,ANCPI

CARTE FUNCIARA NR. 273815
COPIE

,�.i•.\tl� '\1111"-.H\
U I
I � D ' '\. I II t
�I
,1 illC 11\r& IIIOlllll\l\

Carte Funciara Nr. 273815 Bucuresti SectonJ l

A. Partea I. Descrierea imobJlului

TEREN lntravilan

Adresa: Loe. Bucuresti Sectorul 1, Bdul Poligrafief, Nr. 4, Jud. Bt.Jrur�):J
/•ll,,
Nr. Nr. cadastral
Suprafata* (mp)
··o� s,,rvatii / Referinte
,·.
Crt Nr. topografic
_
l
' '
Al
3.000
Teren imprejmuit; .,..,j>-,.
273815
•L

-�

B. Partea II. Proprl�tarl $1 acte
.,..,._.......

inscrieri privitoare la dreptul de proprietat� fi alte drepturi reale
1
.•

Referinte

Act Notarial nr. 1748, din 01/08/2018 emis de Diacenutristina;
Se infiinteaza carte-a fur;iciara 27 815 a mebllului cu numarul
cadastral 273815/Bucuresti Sectorut :I,_, eZ\llltat din dezmemE>rc1rea
Bl imobilului cu numc1n1I rc1rla<;;tral �4�??0
tnc:rrlc; in rc1rtea. _funda a

Al

69493 / 06/08/2018

24�20;

_I .J'-...

-- ------, -c=..-;;',-'-,,-�=-o
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Curilract Vanzart:!-Cumpdrdre r11. 1083, tJilt 1.0 7/2002 e111i::. de BNP C NSTANTA POPPER (SENTINTA CIVIL.A
nr 1568/23.11.2006 cm1!:; de TRIBUNALUL BU URl:::5-fl SECT IA A 111 A !Vil.A DOSAR 4058/21)1)/2004:PROCES'
!VERBAL nr. 19095/26.09.2008 emis de PRIMARIA SECTORVLUI l - ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC:
0OSAR CADASTRU nr. 71755/1 .03c?
,emfs de 0CPI, BUC-URESTl.l,
11 tabulare, drept de PROPRJET TE, dobendit prin CUM ARARE, co a
Al/ B 6
7
6 I <'le' .al 1/l
1
• 11'\1t1a 1

!

l

l)

Act nr. -;

P IM

M

I

M

rana1,1(� tonfcri ci D Im n h i r l'Jr1J 6�Q9/ �.07. 0021
OD!iCJ.RVAT/11 pc,11/tf tramu;rls• dfo CF :i!43ll0/Duaurestl 51J1;tof!I.I/ l, fr,.sal'/•• prin incheierH nr. 171755 din
1J.JO31201l·
L

�=

o:'.111

Al

,_ :.....;:: "':,': i-R
.::
::eA 63'.31, se Aetea?a FeaE�t:Jali?area doeumeffitat-iei q1dasva1e w nt=.
83 1lou acordat 3236/2. 1r sen:sul ea diA s,upfafata de U68e
... : ::
dezn'tembrat Sj:iprafot� ae 969.67 mp eu rir. e.adas�al 3236/1 lnt�bulat
.ftt-€FH1-0446.
,.... - ·r-

f

,.:;__, ,.,,

..,,
--...._

-,- '-

---z-· u• rr,- -�_:_ ... ': r--· ·-- -�

1------- 1 hll3;,9RP,

-:i.

-

_.,_

.... ::--�--- _...___

er S<;ctorul 1,

it'f;se�.B p1Vtt fr,cMeie'4e6 ,,,, l7175-5

6-'"

Act Administrat )J nr, .li.06J.O, din 05/07/2018 emis de ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR l;
--�
Al
B4 -; netea�l,ra<:t��llii!t1fCi,'1 infurm�tiil�f tehriice
:..�..-teFeii "'· 59412 clift'
..-, ..... ...., .... ,.., ....,,..,.,_ ,...#
-,--

::: ;;:_,::...

•··-··--···-

- -

-

, Act Admlri_IDratlv nr. 61577, din 12/07/2018 emis de OCPIB;

.

/\1

UJ ,e l'll!lteere r,ror,unere�de dezmernbrere a lrndbilulu�Mttt"'t
685�.
... -.�1'1-r �-.-.-ll"l

.. -· ·--· ·-- -,

-, _.f:J229fBtJe_

--

-· �, ..

!""

',/!"'

8865 / 28/01/2021

· Act Administrativ nr. 99231, din 07/11/2018 emis de OCPI BUCURESTI - BCPI SECTOR 1:
se lndrfiaJDta eroarea matcriala din cuprinsul c;art1I funciarc in scnsul
86
mentioMilriJ !"nrPrtP ;:i n11mPl11i nronrlPtnr11h1i t;:ih11l;:ir c1P ._,1h R'/;)

C. Partea Ill. SARCINI
inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate,
drepturi reale de garantie �i sarcini

69493 / 06/08/2018

Document care contine date cu caractcr personal, protcjatc de prcvcderi/e Legii Nr. 677/2001_
F) 1 r n•;e 1.1enl.1 u 1n1orma, e on-l1n� lr1 ;-idric>c;n E'!pr1y.ancpi.ro

l

Al

- -

-

Referinte
Pagina 1 din 4
Formuldr ver�iunea 1 l

148/196

,,

Carte Funciara Nr. 273815 ComunalOra§/Municipiu: Bucuresti Sectorul 1
inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate,
drepturi reale de garantie $i sarcini

Referinte
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Act Notarial nr. 1749, din 01/08/2018 emis de Diaconu Cristfri'a;
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Carte Funciara Nr. 273815 Comuna/Ora!j/Municipiu: Bucuresti Sectorul 1

Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren

,..

Obse_rva�il / Referlr,te

Nr cadastral

273815

3.000

"'soprafata est_e detertninata In planul de protect.le Stereo 70.
bETALll l.lNl�RE IMOBIL

- 2.:,as:r,r
4

2�15

2581556

· l!>ate referitoar� la teren
Nr

Crt

l

Categorie lntrai ,Suprafa�
foJosint!: vJlal(
(mp)
curti
Dt_ 3.00©
constru.ctlJ

Tarla

Parcela

-

.

Nr. topo

Observatii / Referinte

Lungime Segmente
1) Valorlle lunglmilor segmentelor sunt obtinute din proieqie in.., plan .
Plinct

inceputi,

Punct
sffir!jit

-4 �

,.�

3Y'

4
5
6

2
3
4
5
6
7

Lunglme segment
,.. (m)

"

'
..

-

5.034
7.539
7.4
3.195
16.567
24.349

/:luLumcnt CiJrc uar1J1'11a ci;1L11 LU Lillild'11 µ,m,,m,./, prot&jatil d& pt&v&derile Legii Nr. 677/2001
Extrase pentru mformare on-line la adreSa'epay.ancpl.ro

P.iiJin;:i '1 rlin 4
Formular versiunea 1.1
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Carte Funciara Nr. 273815 Comuna/Ora$/Municiplu: Bucuresti Sectorul 1
Punct
inceput

Punct
sfar$it

Lungime segment

7
8
9
10
11
12

8
9
10
11
12
1

19.487
62.435
11.837
25.506
57.697
19.359

... (in)

0

.. LunglmUe segmentelor sunt determinate in pla1n�I de proleciie Stereo 70 1l sunt rotunjite la 1 millmetru.
- Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt�aimi I decat valoarea 1 milimetru.

-

Document ct1re contine date cu caracter pef3onol. protl?]ute.da ptevedcrllc LCgit'Nr. 677/2001.
'
Ex:trase pentru mformare on-line la adresa epay.ancpl.ro

'1
Pag/na 4 din
---Formular1 versiunea 1.1
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ANEXA 11
BUNURI SEDIU ADP SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei, nr.4, sector 1, Bucuresti
Denumire

Nr.

crt.

Valoare

Data
intrarii

1

Teren sediu ADP (suprafata construita 1899 MP)

7.505.700,00

31.07.2002

2

Teren sediu ADP (suprafata libera 9817.23 MP)

38.801.800,00

31.07.2002

3

Amenajare curte ADP

4

Cladire sediu ADP

5

Consolidare subsol 3 sediu

6

Scari de acces sediu

7

Sistematizare verticala

8

Acoperis sediu ADP

9

Statie pompare sediu ADP

10 Fantana arteziana sediu ADP
11 Gard sediu ADP 1
12 Linie telefonica sediu ADP
13 Rezervor tampon
14 Seara acces sediu ADP
15 Cabina paza
16 Cabina poarta
17 Aparat aer conditionat ( 55 bucati )
18 Centrala termica sediu ADP
19 lnstalatie electrica sediu ADP
20 Post trafo sediu ADP
21 Sistem UPS
22 Tablou electric
23 Nisa electrica generala bransare sediu ADP
24 Paratraznet + centura sediu ADP
25 Platforma pentru persoane cu handicap
26 Tablouri electrice

557.471,61

31.12.2003

4.530.900,00

30.12.2003

249.800,00

31.05.2004

36.300,00

31.08.2004

152.200,00

31.12.2004

2.112.000,00

31.12.2012

138.600,00

31.12.2006

22.309,85

31.12.2003

333.000,00

31.12.2003

17.735,64

30.06.2004

242.600,00

31.12.2004

140.300,00

16.12.2013

8.736,49

31.12.2006

8.727,85

31.10.2003

138.164,95

05.05.2017

309.223,93

30.11.2004

186.894,14

31.12.2011

473.512,79

31.12.2005

142.800,00

02.11.2020

46.625,38

31.10.2004

56.713,33

31.12.2007

29.419,94

31.05.2005

31.178,21

18.12.2013

177.758,10

20.12.2019

27 Sistem control acces
28 Sistem detectare incendiu sediu ADP

311.587,22

19.12.2017

51.200,28

30.11.2011

29 Sistem supraveghere antiincendiu
30 Sistem supraveghere video metropolitan si centru de comanda

312.846,03

01.09.2020

3.304.469,35

31.05.2018

31 Sistem supraveghere video metropolitan si centru de comanda - extindere
32 Sistem supraveghere video metropolitan si centru de comanda - extindere

728.280,00

04.12.2018

1.227.806,30

02.05.2019

3.696.675,50

20.12.2019

109.912,38
79.049,00

21.07.2015
30.09.2011

33 Sistem supraveghere video metropolitan si centru de comanda - extindere
34 Sistem supraveghere video sediu ADP
35 Extindere si modernizare retea calculatoare
TOTAL

66.272.298,27
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ANEXA 12

SISTEM METROPOLITAN
DE SUPRAVEGHERE VIDEO
2020 – RADIO NETWORK SRL

153/196

INFRASTRUCTURA EXISTENTA - SISTEM DE SUPRAVEGHERE

SISTEM DE SUPRAVEGHERE

8 buc. NETWORK VIDEO RECORDER PROFESIONAL
1130 buc. CAMERE IP
RACK 42U pentru centralizarea NVR-uri si SWITCH-uri
Centru comandă și control
16 LCD-uri 140cm 4K pentru afisarea camerelor LIVE
2 TASTATURI HIKVISION pentru monitorizare si control
100 locații cu sistem de supraveghere
Parcurile:KKiseleff, Bazilescu, Venus, Baneasa, Automatica, Brancusi, Bratianu, Calinescu, Ciresoaia, Dionisie Lupu, Gara de Nord, Iorga, Izbiceni,
Cazzavillan, Maica Teofana, Piata Presei, Regina Maria, Tetrat.
Pasajele:Pasaj Grivita, Pasaj Turda.
Sedii Administrative:Sediu ADP - Poligrafiei, Sediu ADP - Odai, Sediu ADP - Straulesti, Sediu ADP - Spații Verzi, Sediu ADP - Tramvai 41
Locuri de joaca: Adalin, Amman, Amzei, Atena, Baiculesti, Braescu I, Braescu II, Braescu III, Bucurestii Noi, Buzdugan, Cantili, Capalna, Chiscani,
Chitila, Cluj, Cotnari, Cuza, Delavrancea, Dirijorului, Dorobanti, Dridu, Elena Vacarescu, Faurei, Feroviarilor, Ficusului, Garlei, Golescu 17-19, Golescu
23-25, Grivitei, Grivitei 188, Grivitei 212, Grivitei 224, Grivitei 228, Grivitei 230-232, Harghita, Ibis, Irisa, Lisabona, Maguricea, Mihalache 70, Mihalache
84-92, Mihalache 150, Mihalache 158, Mihalache 166, Mihalache 172, Mihalache 315-317, Mihalache 327, Mihalache 331, Pajurei 2-4, Pajurei 11-13,
Pajurei 16, Parcului, Petrila, Piata Pajura, Piata Romana, Pietei, Plevnei 11, Popisteanu, Prunaru, Somesul Rece, Somesul Rece 33, Stalpeanu, Subcetate
72, Teatru Masca, Teodor Neagoe, Tonitza, Topraisar, Troleu 86, Vasile Parvan, Veronica Micle, Vorniceni, Witting
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Sistemele de supraveghere video metropolitane cu urmatoarele caracteristicii:
-

NVR (Network Video Recorder):
- 256 camere per NVR;
- capacitate de stocare minim 30 zile (cu motion detection activ);
- Infrastructură de comunicație date cu viteză Gigabit.

-

Camere video IP profesionale:
- Iluminare IR (infrarosu) 40 metri;
- Rezoluție pentru înregistrare 2560 x 1440;
- Nivel ridicat de calitate a imaginii (4 Megapixeli);
- Detecție la mișcare.

3
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“Buchet” alcătuit din 4 camere pe fiecare stâlp ce oferă un unghi total de vizualizare de 320 grade.

4
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DIAGRAMA EXTINDERE SISTEM DE SUPRAVEGHERE METROPOLITAN - EXEMPLIFICARE

CENTRU DE COMANDA SI CONTROL

5
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RACK 42U SI SISTEM DE CONTROL ECHIPAMENTE RACK cu MONITOR RACK-abil

6
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CENTRU DE COMANDA SI CONTROL - EXEMPLIFICARE

7
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DISTRIBUTIE CAMERE PARCURI SECTOR 1

Pajura-Faurei

ajura Nr. 2-4
24
P-ajura

Piata Pajura

8
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DISTRIBUTIE CAMERE PARCURI SECTOR 1

PARC KISELEFF

9
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DISTRIBUTIE CAMERE PARCURI SECTOR 1

PARC BAZILESCU

10
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DISTRIBUTIE CAMERE PARCURI SECTOR 1

PARC VENUS

11
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DISTRIBUTIE CAMERE PARCURI SECTOR 1

PARC BĂNEASA

12

164/196

DISTRIBUTIE CAMERE PARCURI SECTOR 1
PARC AUTOMATICA

PARC BRĂTIANU

PARC BRÂNCUȘI

PARC CĂLINESCU

13
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DISTRIBUTIE CAMERE PARCURI SECTOR 1
PARC CIREȘOAIA

PARC DIONISIE LUPU

PARC EVA

PARC GARA DE NORD

14
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DISTRIBUTIE CAMERE PARCURI SECTOR 1
PARC IORGA

PARC CAZZAVILLAN

PARC IZBICENI

PARC MAICA TEOFANA

15
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DISTRIBUTIE CAMERE PARCURI SECTOR 1
PARC PIAȚA PRESEI

PARC REGINA MARIA

PARC TETRAT

TOTAL SISTEM METROPOLITAN DE
SUPRAVEGHERE VIDEO:1.130 CAMERE IP

16
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Fluxul video instant sau înregistrările video se pot accesa în timp real de personalul ce asigură
pază folosind o tabletă și/sau un monitor conectat la NVR prin infrastructura de reţea wireless
locală.

17
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EXEMPLIFICARE MONITORIZARE CENTRU DE CONTROL SI COMANDA – 1 DISPLAY

18
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EXEMPLIFICARE MONITORIZARE – 1 CAMERA

19
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DISTRIBUTIE CAMERE PARCURI SECTOR 1
Nr. Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Denumire
ADP Sediu

Nr. Cams
52

ADP Spatii Verzi

8

ADP Odai

24

ADP Sere

12

ADP Straulesti

20

ADP Tramvai 41

4

ADP Pasaj Grivita

8

ADP Pasaj Turda

8

ADP Parcare Baiculesti

14

Parc Automatica

20

Parc Baneasa

60

Parc Bazilescu

124

Parc Brancusi

12

Parc Bratianu

4

Parc Calinescu

4

Parc Cazzavilan

8

Parc Ciresoaia

8

Parc Dionisie Lupu

4

Parc Eva

24

Parc Gara de Nord

20

Parc Iorga

24

Parc Izbiceni

8

Parc Kiseleff

196

Parc Piata Presei

24

Parc Regina Maria

36

Parc Teofana

4

Parc Tetrat

12

Parc Venus

52

LJ Adalin

4

LJ Amman

4

LJ Amzei

8

LJ Atena

4

LJ Baiculesti

4

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

LJ Braescu I

4

LJ Braescu II

4

LJ Braescu III

4

LJ Bucurestii Noi

4

LJ Buzdugan

8

LJ Cantili

4

LJ Capalna

4

LJ Chiscani

4

LJ Chitila

4

LJ Cluj

4

LJ Cotnari

4

LJ Cuza

8

LJ Delavrancea

4

LJ Dirijorului

8

LJ Dorobanti

4

LJ Dridu

4

LJ Elena Vacarescu

4

LJ Faurei

4

LJ Feroviarilor

4

LJ Ficusului

4

LJ Garlei

4

LJ Golescu 17-19

4

LJ Golescu 23-25

4

LJ Grivitei

4

LJ Grivitei 188

4

LJ Grivitei 212

4

LJ Grivitei 224

4

LJ Grivitei 228

4

LJ Grivitei 230-232

4

LJ Harghita

4

LJ Ibis

8

LJ Irisa

4

LJ Lisabona

4

LJ Maguricea

4

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

LJ Mihalache 70

4

LJ Mihalache 84-92

4

LJ Mihalache 150

4

LJ Mihalache 158

4

LJ Mihalache 166

4

LJ Mihalache 172

4

LJ Mihalache 315-317

4

LJ Mihalache 327

4

LJ Mihalache 331

4

LJ Pajurei 2-4

4

LJ Pajurei 11-13

4

LJ Pajurei 16

4

LJ Parcului

4

LJ Petrila

4

LJ Piata Pajura

8

LJ Piata Romana

8

LJ Pietei

4

LJ Plevnei 11

4

LJ Popisteanu

4

LJ Prunaru

4

LJ Somesul Rece

4

LJ Somesul Rece 33

4

LJ Stalpeanu

4

LJ Subcetate 72

4

LJ Teatru Masca

8

LJ Teodor Neagoe

4

LJ Tonitza

8

LJ Topraisar

4

LJ Troleu 86

8

LJ Vasile Parvan

4

LJ Veronica Micle

4

LJ Vorniceni

4

LJ Witting

12

TOTAL:

1130
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VĂ MULŢUMIM
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ANEXA 13

Rețele Wireless Publice
Primaria Sector 1
1
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De ce Wi-Fi!?

Mobilitatea a generat un nou stil de viață și de muncă, cu avantajul accesului la internet, la aplicații și la date, de
oriunde și oricând. Utilizatorii la rândul lor, văd mobilitatea ca o condiție a normalității și sunt permanent tot mai
exigenți cu calitatea acesteia.
Prin urmare, rețelele Wireless, cea mai rapidă formă de transfer rapid de fișiere, evoluează. Acestea trebuie să
asigure pe de o parte o arhitectură facilă, pe de altă parte maximum de calitate și siguranță a informației.
Tonka Solutions dispune de un portofoliu extins, care acoperă toate necesitățile de realizare și dezvoltare a unei
rețele wireless publice.
O rețea wireless publică trebuie să confere siguranță. Pentru o funcționare optimă este esențial
ca echipamentele care o susțin să fie stabile și sigure, să asigure o acoperire cât mai bună și un semnal
puternic.
Soluțiile prezente în portofoliul Tonka Solutions, beneficiază de atuul experienței și inovației tehnologice
și asigură conformitate cu standardele și tehnologiile wireless din domeniu.

2
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Echipamentele pe care le folosim.
Rețelele wireless publice, create pentru Jocurile Olimpice (Londra 2012) și Campionatul Mondial
de Fotbal (Brazilia 2014), au la bază aceleași echipamente folosite de Tonka Solutions.
Cele mai înalte standarde tehnice, cele mai ridicate performanțe.
Tehnologii wireless de ultimă generație.
Suportă un număr total de ultilizatori, peste media altor sisteme existente.
Nivel de securitate avansat.
Portal captiv personalizat.
Soluție unică în România.

3
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Tehnologii Wi-Fi patentate
BeamFlex
BeamFlex este o tehnologie beamforming bazată pe un sistem de antene
foarte elaborat. Spre deosebire de antena omnidirecțională, care transmite
semnalul în toate direcțiile, BeamFlex direcționează semnalul
transmis către dispozitivul de recepție pe cea mai bună cale catre acesta.
Astfel crește performanța și aria de acoperire a semnalului dat de un
Access Point. Aceasta tehnologie este compatibilă MIMO si WAVE 2.

MU-MIMO
Multi-User, Multiple-Input, Multiple Output – Această tehnologie permite
ca un Access Point să comunice simultan cu mai multe echipamente
compatibile MU-MIMO, ducând la îmbunătățirea performanței și
eficienței unei retele Wi-Fi.

4
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Tehnologii Wi-Fi patentate
Beamforming
Beamforming este o tehnică folosită de Acces Point-uri pentru a-și focaliza
semnalele radio în direcția clienților cu care comunică, pentru a obține o
capacitate și o fiabilitate mai bună. Cu tehnologia revoluționară BeamFlex
și BeamFlex + Adaptive Antenna, puteți oferi beneficii tuturor clienților.
Astfel, spectrul de frecvențe RF rămâne mult mai curat, iar rețeaua dvs.
oferă o mai bună fiabilitate și o capacitate de transfer marită.

Înainte de BeamForming

După BeamForming

Nota: zonele gri exemplifica lipsa completa a semnalului wireless.

5
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Diferențe majore față de competitori
Acoperire wireless

SOLUȚIE COMPETITORI

SOLUTIA NOASTRA

Nota: zonele gri exemplifica lipsa completa a semnalului wireless.

6
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Solutie la cheie
TRASEU SUBTERAN REALIZAT PRIN SĂPĂTURĂ DIRIJATĂ PENTRU
CABLAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ ȘI COMUNICAȚII DE DATE
CUTII METALICE DE CONEXIUNI IP65

ROUTERE, SWITCHURI, MEDIA CONVERTOARE INDUSTRIALE
SISTEM DE ADMINISTRARE SI RAPORTARE
CONTROL CENTRALIZAT
ACCESS POINT-URI CLASĂ INDUSTRIALĂ
UTILIZATORI FINALI

7
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Tipuri de echipamente folosite
• CABLU FTP industrial, rezistent condiții meteo extreme, protecție la descărcări electrice, separator
integrat anti-crosstalk, mufe de legătură profesionale cu împământare.
• FIBRĂ OPTICĂ single mode/multimode, protecție UV, metal free.
• CUTIE METALICĂ grad de protecție standard IP65, conexiuni prin presetupe.
• ROUTERE ȘI SWITCHURI industriale, conexiuni gigabit, rezistente la temperaturi extreme, cu alimentare
de tip PoE (Power over Ethernet) pentru echipamentele conectate.
• ROUTERE capabile de o rutare susținuta de pâna la 2 milioane de pachete pe secunda (pot susține cu
ușurință traficul pentru mii de clienți conectați simultan).
• MEDIA CONVERTOARE gigabit.
• ACCESS POINT-URI categoria carrier class menite să funcționeze în condiții extreme la capacitate
maximă și cu performanțe ridicate, suportând de la mii la zeci de mii de clienți conectați simultan.
• REȚEA gigabit end-to-end – pentru acces foarte rapid la Internet pentru mii/zeci de mii de clienți.

8
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PROIECTE REALIZATE ȘI FUNCȚIONALE
CERINȚĂ:
Access gratuit la internet în interiorul parcurilor de pe raza sectorului 1, București.
ÎNDEPLINIRE:

Acoperire WiFi în 22
O suprafață totală >

parcuri si 72 locuri de joaca in locatii din
Sector 1 Bucuresti.

3.000.000 mp acoperită integral cu semnal WiFi. Rețea

wireless tip “mesh” + conexiune fizică între echipamente.
Conexiune internet gigabit.
Trafic securizat și filtrare de conținut necorespunzător pentru minori.
*Spre deosebire de alte încercari nereușite de realizare a unor rețele WiFi publice precum cele din 2012 realizate
în parcul Herăstrău și
Cișmigiu din București, toate proiectele realizate de noi sunt funcționale oferind o
9
experiență unică de utilizare.
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Referință națională – Sisteme wireless publice - LOCATII SECTOR 1 - REALIZATE ȘI FUNCȚIONALE
Nr. Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Denumire

Nr. AP - uri

Parc Automatica

2

Parc Baneasa

7

Parc Bazilescu

26

Parc Brancusi

2

Parc Bratianu

1

Parc Calinescu

2

Parc Cazzavilan

1

Parc Ciresoaia

1

Parc Dionisie Lupu

1

Parc Eva

3

Parc Gara de Nord

8

Parc Iorga

2

Parc Izbiceni

1

Parc Kiseleff

36

Parc Piata Presei

6

Parc Regina Maria

4

Parc Teofana

1

Parc Tetrat

2

Parc Venus

10

LJ Adalin

1

LJ Amman

1

LJ Amzei

1

LJ Atena

1

LJ Baiculesti

1

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

LJ Braescu I

1

LJ Braescu II

1

LJ Braescu III

1

LJ Bucurestii Noi

1

LJ Buzdugan

1

LJ Cantili

1

LJ Capalna

1

LJ Chiscani

1

LJ Chitila

1

LJ Cluj

1

LJ Cotnari

1

LJ Cuza

1

LJ Delavrancea

1

LJ Dirijorului

1

LJ Dorobanti

1

LJ Dridu

1

LJ Elena Vacarescu

1

LJ Faurei

1

LJ Feroviarilor

1

LJ Ficusului

1

LJ Garlei

1

LJ Golescu 17-19

1

LJ Golescu 23-25

1

LJ Grivitei

1

LJ Grivitei 188

1

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

LJ Grivitei 212

1

LJ Grivitei 224

1

LJ Grivitei 228

1

LJ Grivitei 230-232

1

LJ Harghita

1

LJ Ibis

1

LJ Irisa

1

LJ Lisabona

1

LJ Maguricea

1

LJ Mihalache 70

1

LJ Mihalache 84-92

1

LJ Mihalache 150

1

LJ Mihalache 158

1

LJ Mihalache 166

1

LJ Mihalache 172

1

LJ Mihalache 315-317

1

LJ Mihalache 327

1

LJ Mihalache 331

1

LJ Pajurei 2-4

1

LJ Pajurei 11-13

1

LJ Pajurei 16

1

LJ Parcului

1

LJ Petrila

1

LJ Piata Pajura

1

LJ Piata Romana

1

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

LJ Pietei

1

LJ Plevnei 11

1

LJ Popisteanu

1

LJ Prunaru

1

LJ Somesul Rece

1

LJ Somesul Rece 33

1

LJ Stalpeanu

1

LJ Subcetate 72

1

LJ Teatru Masca

1

LJ Teodor Neagoe

1

LJ Tonitza

1

LJ Topraisar

1

LJ Troleu 86

1

LJ Vasile Parvan

1

LJ Veronica Micle

1

LJ Vorniceni

1

LJ Witting

1

TOTAL:

188

10
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Referință națională – Acoperire Wireless
Rețeaua wireless este de tip full mesh cu auto configurare și “vindecare” (AP-urile se reconfigurează în funcție de nevoi pentru a
asigura acoperirea completă, chiar dacă o parte din ele pierd legatura fizică cu rețeaua sau aceasta se defectează).

INAINTE

DUPĂ

INAINTE

PARC - Bazilescu
INAINTE

PARC - Kiseleff
DUPĂ

PARC – Băneasa

DUPĂ

INAINTE

DUPĂ

PARC – Venus
11
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Referință națională – Acoperire Wireless
INAINTE

DUPĂ

INAINTE

PARC - Automatica
INAINTE

PARC – Brâncuși
DUPĂ

PARC – Brătianu

DUPĂ

INAINTE

DUPĂ

PARC – Călinescu

12
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Referință națională – Acoperire Wireless
INAINTE

DUPĂ

INAINTE

PARC – Cireșoaia
INAINTE

PARC – Dionisie Lupu
DUPĂ

PARC – Eva

DUPĂ

INAINTE

DUPĂ

PARC – Gara de Nord

13
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Referință națională – Acoperire Wireless
INAINTE

DUPĂ

INAINTE

PARC – Iorga
INAINTE

PARC – Izbiceni
DUPĂ

PARC – Cazzavillan

DUPĂ

INAINTE

DUPĂ

PARC – Maica Teofana

14
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Referință națională – Acoperire Wireless
INAINTE

DUPĂ

PARC – Piata Presei
INAINTE

INAINTE

DUPĂ

PARC – Regina Maria
DUPĂ

PARC – Tetrat

15
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Exemple – Instalare access point-uri WiFi
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Exemple – Instalare access point-uri WiFi
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Raportare detaliata – Exemplu 1
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Raportare detaliata – Exemplu 2
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Raportare detaliata – Exemplu 3
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Referință internațională – Sisteme wireless publice

PROIECTE INTERNAȚIONALE
ÎN CARE AU FOST FOLOSITE ECHIPAMENTELE WiFi DIN SOLUȚIA PREZENTATĂ
2012 London Summper Olympic Games

ADI Logistics

Douglas County School District

Scandic Hotels

Royal College of Music

Sheraton LAX

University of Lausanne

Atlantic Aviation

San Francisco Unified School District

City of San José

University of Georgia

Sundance Film Festival

Central Utah Clinic

Time Warner Arena

SevenHills Hospital

SkyFii: Queen Victoria Building

Beijing BISS International School

Sydney Entertainment Centre

21
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VĂ MULȚUMIM
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ANEXA 14

Document final1zat

ECLI: RO: JDS 1 B: 2016:001.017093

ROMANIA
JUDECATORIA SECTORULUI l BUCURE�TI
Dosar nr. 40069/299/2016
SENTINTA CIVILi\ NR. 17093
�edinta din camera de consiliu de la 11.10.2016
Instanta constituita din:
Pre�edinte: MONICA POP
Grefier: FLORICA TOROPOC
Pe rol se afla solutionarea cauzei civile ce are ca obiect cererea forrnulata de petentul
SINDICATUL ANGAJATILOR ADMINISTRATIEI PU BLICE LOCALE SECTOR l.
privind inregistrarea modificarii sediului.
Fara participare parti.
Procedura este legal 1ndeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de �edin\f t dupa care.
lnstanta retine cauza spre solutionare.
INSTANT A.
Asupra cauzei civile de fata. retine urmatoarele:
Prin cererea iniegistrata pe rolul acestei instan\e la data de 04 .10.2016, sub nr.
40069/299/2016. SINDICATUL ANGAJATILOR ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE
SECTOR 1 a solicitat inregistrarea in Registrul Special al sindicatelor. a modificarii sediului.
In dovedireu cererii, petentul a depus la dosar urmatoarele foscrisuri: c�rere legal
timbrata, Hotararea din 07.09.2016 a Adunarii Generale- atestata sub nr. 173/07.oq.2016 de
av. Cus Septimiu Sorin, tabel nominal cu membrii participanti. dovada noului sediu.
A fost ata�at dosarul nr. l 13297/299/2015 al Judecatoriei Sector l Bucure�ti. prin care
s-a acordat personalitate juridica petentului.
Analizand actele �i lucrarile dosarului. instanta constata ca in Adunarea Generala a
membrilor de sindicat de la data de a fost modificat.
Fi ind indeplinite conditiile prevazute de art. 20 din Legea nr. 62/2011. instanta
urmeaza a admite cererea �i a dispune 1megistrarea noului sediu.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:
Admite cererea formulata de petentul SIND1CA n11_
ANGAJATILOR
�
ADMINISTRATlEI PUBLICE LOCALE SECTOR 1. cu sediul in Bucure ti. sector 1. $0s.
Chitilei nr. 165, �i sediul ales in Bucure�ti, sector 1. b-dul Poligrafiei nr. 4. Corp A. cam. 23.
Dispune inregistrarea, in Registrul Special aflat la grefa Judecatoriei Sectorului I
Bucure�ti, a modificarii sediului in Bucure�ti. sector 1. b--dul Poligrafiei nr. 4. Corp A. cam.
23.
Cu drept de apel in termen de 15 zile de la comunicare. ce se va depune la Judecatoria
Sectorului l Bucure�ti.
Pronuntata in �edinta publica. azi. 11.: 0.2016; _
I •}t.t ��,t
PRE$EDfNTE.
I'#

I'

I ,''1:-'.. UI
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