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Materiale / servicii cost materiale / 

servicii 

previzionat

observații / raport COST

I.

1. proiect de arhitectură-restaurare 0,00 finalizat, realizat pro-bono 

ARA, verificare finanțată ARA

400,00

2. proiect de structură, expertiză tehnică 0,00 finalizate, realizate pro-bono 

Profesional Construct (PC)

0,00

3. proiect de instalații 1.500,00 finalizat, realizat pro-bono 

Master Instal (MI), verificare 

finanțată ARA

600,00

4. studiu geotehnic 1.400,00 finalizat, finanțat ARA, 

verificare Af finanțată 

beneficiar - 400 lei

0,00

5. sondaje de parament 0,00 finalizate 0,00

6. proiect de intervenție de primă urgență 0,00 finalizat, realizat pro-bono de 

ARA, PC, plată beneficiar 

avize, taxă ISC 1 408,74 lei, 

notificare mediu 100 lei

0,00

II.

1. planșeu, șarpantă - dulgherie 21.420,00 finalizate, material procurat în 

proporție de 75% de 

beneficiar

5.813,15

2. dușumele, închideri timpane 10.710,00 nerealizate, material procurat 

de către beneficiar

0,00

3. învelitoare șindrilă 21.120,00 nerealizată, folie, lați 

procurate de către beneficiar

0,00

4. pardoseli cărămidă 4.760,00 nerealizată 0,00

5. zidării, tencuieli 1.640,00 realizate în proporție de 70% 2.347,27

6. termoizolații 3.000,00 nerealizate 0,00

7. tâmplării 6.000,00 nerealizate 0,00

8. baie 6.000,00 nerealizată 0,00

9. scară mansardă 3.000,00 nerealizată 0,00

10. instalații electrice, sanitare 3.000,00 nerealizate, materiale 

procurate în proporție de 50% 

de către beneficiar

0,00

11. instalații termice, boiler 10.000,00 nerealizată 0,00

Total materiale / servicii 59.780,00 9.160,42

Realizarea proiectului  de intervenție

Restaurare și refuncționalizare anexă



Manoperă cost manoperă 

previzionat

observații / raport COST

1. meșteri - dulgher, tâmplar - 2 persoane - 

1 lună

4.640,00 lucrări realizate de voluntari 

coordonați de meșter, 

coordonator

0,00

2. meșteri - zidar - 2 persoane - 1 lună 4.640,00 1 persoană - 1 lună 2.320,00

3. personal specializat (coordonator) - 1 

persoană - 1 lună

1.950,00 1 persoană - 1 lună 1.950,00

4. muncitori necalificaţi (voluntari) 0,00 40 persoane - 2, 1/2 luni 0,00

Total manoperă 11.230,00 4270

TOTAL cost previzionat COST

Cheltuieli (materiale + manoperă) 71.010,00 13.430,42

Organizare de șantier 1.000,00 2.418,08

Cheltuieli masă voluntari 2.000,00 3.808,45

Total cheltuieli AoC 2019 74.010,00 19.656,95


