
Lapidarium - Întreprinderea minieră Roșia Montană

Raport 2021
Materiale cost 

materiale 

previzionat

observații / raport COST

I. Proiectare

1. Proiect arhitectură, amenajare 

expozițională

0,00 realizat - contribuție probono 

Asociația ARA, prin Programul 

Adoptă o Casă

0,00

2. Proiect structură 0,00 realizat - contribuție probono S.C. 

Profesional Construct S.R.L. (ing. 

Ștefan Geantă)

0,00

II. Lucrări preliminare

3. asigurări piese litice - consolidări 

material, reatașare fragmente, 

biocidare, hidrofobizare

3.000,00 nerealizată, a fost realizată mutarea 

și montarea pe poziție a pieselor - 

lucrări probono S.C. 

Metamorphozys S.R.L. (restaurare) 

și S.C: IERO ECO S.R.L. (utilaj mutare 

piese)

0,00

5. terasamente 1.000,00 realizată - săpătură mecanizată 2.800,00

III. Construcție de protecție

2. confecții metalice 10.000,00 realizată - piese de colț, de 

încastrare, fixare tiranți, întinzători

21.000,00

3. profile de margine metalice 3.000,00 realizată - cornier reutilizat 0,00

4. șorțuri tablă 1.500,00 realizată - tablă zincată 976,00

5. membrană EPDM 3.750,00 realizată 9.299,31

6. strat separație 1.638,00 nerealizată - material achiziționat 1.800,00

7. geotextil 298,00 nerealizată - material achiziționat

8. membrană filtrantă acoperiș verde 1.500,00 nerealizată - material achiziționat

9. fundații beton - neprevizionată 0,00 realizată 9.537,40

10. armături - neprevizionată 0,00 realizată 7.161,00

11. geogrilă taluz - neprevionată 0,00 realizată 1.805,00

12. ziduri de sprijin piatră seacă - 

neprevizionați

0,00 realizată - piatră recuperată 0,00



13. material mărunt - șuruburi, 

conexpanduri, holtșuruburi, piulițe

0,00 realizată 10.740,02

IV. Sisteme expoziționale

1. panouri, etichete 3.000,00 nerealizată 0,00

2. confecții metalice - suporți 2.000,00 nerealizată 0,00

Total materiale / servicii 30.686,00 65.118,73

Manoperă cost 

manoperă 

previzionat

observații / raport COST

1. meșter- dulgher - 2 persoane - 1 lună 6.600,00 realizată - 5 persoane - 2 luni 25.600,00

2. personal specializat (coordonator) - 1 

persoană - 2 luni

5.000,00 realizată - 1 persoană - 2 luni 5.000,00

3. muncitori necalificaţi (voluntari) - 30 

persoane - 2 luni

0,00 realizată - 25 persoane - 2 luni 0,00

4. alpinist utilitar - eliberare vegetație 0,00 realizată - Donație Costel Zainea 

(valoare 1000 lei)

0,00

Total manoperă 11.600,00 30.600,00

TOTAL cost 

previzionat

COST

Cheltuieli (materiale + manoperă) 42.286,00 95.718,73

Organizare de șantier 2.000,00 3.524,10

Cheltuieli masă voluntari 3.000,00 13.586,01

Cost total 

previzionat

Cheltuieli

Total necesar finanțare AoC 2021 47.286,00 112.828,84


