
Bună ziua, 

vă rugăm să găsiți în attach întrebările cotidianului online www.secundatv.ro adresate 
dumneavoastră referitoare la "Proiectul Consolidare, restaurare și conservare Arcul de Triumf". 

Vă mulțumim, 

Mihai Pâlșu 

Director SECUNDA 

   

RASPUNS: 

Raspundem solicitarii dvs., informandu-va urmatoarele: 

Întrebare 1 

La ce dată a fost dat Ordinul de începere a implementării proiectului  ARCUL DE TRIUMF?  
  
Răspuns 1 

Ordinul de începere a lucrărilor aferente proiectului Consolidare, restaurare şi conservare 
ARCUL DE TRIUMF este din data de 10.01.2014. 
  

Întrebare 2 

Care este data finalizării execuţiei, a implementării proiectului ARCUL DE TRIUMF? 
  
Răspuns 2 

Data finalizării execuţiei lucrărilor aferente proiectului Consolidare, restaurare şi 
conservare ARCUL DE TRIUMF este 31.12.2015.  
  

Întrebare 3 

Care este stadiul lucrărilor de execuţie în prezent - estimare procent total şi pe specialităţi 
(arhitectură, restaurare, structură, instalaţii)? 

  
Răspuns 3 
  

1.  ORGANIZARE DE SANTIER 
a.   Montaj imprejmuiri   100% 
b.   Transport si instalare baracamente   100% 
c.   Amenajare spatii depozitare   100% 
d.   Racorduri si facilitati conexe OS  100% 
e.   Avize si aprobari  100% 
  
2.   PREDARE AMPLASAMENT - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII 
a.   Ridicari topografice a pozitiei constructiei si montarea reperelor de geodezie pe perimetru si 
marcarea cotei 0,00  100% 



b.   Efectuarea masuratorilor pentru determinarea perioadelor proprii de vibratie ale 
monumentului de for public Arcul de Triumf Bucuresti  inainte de inceperea lucrarilor de 
consolidare, de catre o institutie specializata   100% 
 
3.   LUCRARI MONUMENT - LUCRARI DE STRUCTURA 
a. Desfacerea pardoselilor exterioare -   100% 
b. Sapatura interioara si exterioara perimetrala cota - 2,60m -   100% 
c. Trasarea pozitiei si dimensiunilor grinzilor interioare si exterioare ale CPS - 100%   
d. Marcarea pe zidul de contur a pozitiei golurilor in care se vor monta masutele metalice 
e. Executie micropiloti -   100% 
f. Taierea cu filou diamantat a CPI inclusiv montarea masutelor  
metalice  tip 3 si tip 4 - 100% 
g. Armare, cofrare, turnare beton grinzi CPI - 100% 
h. Sapatura  exterioara perimetrala cota -3,70m -  100% 
i. Taierea cu filou diamantat  a CPS inclusiv montarea masutelor  metalice  tip 1 si tip 2 
j. Armare, cofrare, turnare  beton grinzi CPS si perete sprijin - 100% 
k.  Timp de 2-3 luni pentm  CPI, CPS sa atinga rezistentele si modulii de elasticitate proiectati si 
sa se consume deformatiile din contractii  

 
l. Montarea izolatorilor seismici -  0% 
m.  Montarea  amortizorilor seismici -  0% 
n. Cofrare, armare,  turnare placa amortizori - 100% 
o. Inchidere spatiu intermediar CPS-CPI-inchideri laterale-rost elastomeric -   0% 
 
4.   LUCRARI MONUMENT - LUCRARI SCHELA 
a.   Lucrari schela -  100%   
  
5.   LUCRARI MONUMENT- LUCRARI DE ARHITECTURA INTERIOARA 
a.   Lucrari de arhitectura  interioara -  70% 
  
6. LUCRARI MONUMENT- CONSERVARE RESTAURARE DECORATII -   100% 
7. LUCRARI MONUMENT - EXECUTIE SI MONTAJ  BASORELIEF -   100% 
8. LUCRARI MONUMENT - MONTAJ  PLACAJ  MARMURA -   100% 
9. LUCRARI MONUMENT- SCULPTARE TEXT PE PLACAJ MARMURA -  100% 
10. LUCRARI MONUMENT - INSTALATII ELECTRICE 
a.   Instalatii electrice -   75% 
b.   Procurare echipamente instalatii electrice -   50% 
 
11. LUCRARI MONUMENT - INSTALATII SANITARE 
a.   Instalatii  sanitare interioare -  80% 
b.   Demolari instalatii  sanitare -  100% 
c.   Procurare echipamente instalatii sanitare interioare -   70% 
 
12. LUCRARI EXTERIOARE- INSTALATII 
a.   Instalatii sanitare  exterioare -   80% 
b.   Demolari instalatii  sanitare -  100%  
c.   Instalatii electrice -  70% 
  
13. LUCRARI EXTERIOARE - CONSTRUCTII 
a.   Amenajare jardinière -   0% 
b.   Lucrari de sitematizare verticala pavaj, borduri -  0% 
c.   Aducere mediu la starea initiala -  0% 
  



14. RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR 
  
Întrebare 4 

Care este valoarea  cheltuielilor  eligibile şi a celor neeligibile? 

Răspuns 4 
Conform Anexei CERERE DE FINANTARE Punctul 4.2. Surse de finanțare la Contractul de 
finanțare încheiat între Municipiul Bucureşti şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, 
înregistrat in Registrul  Unic  de Contracte al Municipiului Bucureşti cu nr. 2674/08.02.2012 
 

Nr crt Surse de finantare Valoare 

I Valoarea totala a proiectului, din care 30.461.626,92 

a. Valoarea neeligibila a proiectului 1.608.337,66 

b. Valoarea eligibila a proiectului 22.982.021,87 

c. TVA 5.871.267,39 

II Contributia proprie in proiect, din care 2.067.978,10 

a. Contributia solicitantului la cheltuieli eligibile 459.640,44 

b. Contributia solicitantului la cheltuieli neeligibile 1.608.337,66 

III TVA 5.871.267,39 

IV ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA 
22.522.381,43 

 
Întrebare 5 

Consideraţi posibilă finalizarea în bune condiţii a acestui proiect de importanță naţională în 
perioada de timp contractată cu antreprenorul general ROMCONSTRUCT? 

Răspuns 5 

Au fost identificate riscurile generate de întârzierile intervenite în implementarea 
proiectului cu finanțare europeană și sunt inițiate măsuri administrative pentru ca 
cheltuielile eligibile efectuate de către Municipiul București în legătură cu acest proiect să 
fie executate până la data de 31.12.2015 fără a compromite finanțarea. 

La data prezentei, conform stadiului execuției raportat de dirigintele de șantier, sunt în curs de 
finalizare lucrările de arhitectură interioară și de montaj corpuri de iluminat arhitectural. Se 
înregistrează întârzieri la procurarea echipamentelor anti-seismice care generează, la rândul lor, 
întârzieri în execuția sistematizării pe verticală - montare pavaj, borduri. 
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