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MEMORIU JUSTIFICATIV 
 
 

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTI�II 

 
1.1 Denumirea obiectivului de investi�ii 

 

„AMENAJARE TEREN DE PE CARE AU FOST DEMOLATE SPATII COMERCIALE IN 
ZONA GARII, COMUNA POIANA CAMPINA, JUDETUL PRAHOVA” 

 
 

 

1.2 Ordonator principal de credite/investitor 

Comuna POIANA CAMPINA, Jude�ul PRAHOVA 

 

 

1.3 Ordonator de credite (secundar/ter�iar)   

Nu este cazul. 

 

 

1.4 Beneficiarul investi�iei 

Comuna POIANA CAMPINA, Jude�ul PRAHOVA 

 

 

1.5 Elaboratorul documenta�iei tehnice de avizare a lucr�rilor de investi�ii 

SC SMART TOPCAD PRODESIGN SRL 

Adresa: Str. Ana Ip�tescu, nr. 17, Mun. Câmpina, jud. Prahova 

CUI: 39329328, nr. Registrul Comertului J29/977/2018 

Telefon: 0723493232 ;  

Email: office@smarttopcad.com 
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2. SITUA�IA EXISTENT� �I NECESITATEA REALIZ�RII LUCR�RILOR 
DE INTERVEN�II 

2.1 Prezentarea contextului: politici, strategii, legisla�ie, acorduri relevante, structuri in-

stitu�ionale �i financiare 

Întrucât infrastructura rutier� este o component� critic� a dezvolt�rii economice, atât la nivel 

na�ional cât �i la nivel global, iar disponibilitatea sistemului de transport afecteaz� tiparele de 

dezvoltare �i poate fi o piedic� sau un factor de influen�� a dezvolt�rii economice a fiec�rei na�iuni, 

sunt necesare investi�ii masive �i sistematice în acest sector. 

Modernizarea �i reabilitarea infrastructurii locale este necesar� în vederea asigur�rii unei re�ele 

de transport rutier sigure �i opera�ionale. 

Punerea în siguran�� a infrastructurii locale, în cadrul investi�iei propuse, este necesar� în 

vederea asigurarea desf��ur�rii traficului în condi�ii de siguran�� �i confort, asigurarea unei re�ele de 

transport rutier sigure �i opera�ionale.  

Este recunoscut faptul c� în România, sistemul de parc�ri reprezint� o problem� major�, în 

special în zonele reziden�iale, zonele turistice �i în centrele localitatilor. 

Nevoia unui nivel de control mai mare asupra sistemului de parc�ri s-a dezvoltat ca urmare a 

expansiunii îngrijor�toare a nivelului de utilizare a autoturismului individual �i a cotelor alarmante ale 

traficului auto. Aceast� situa�ie a propulsat congestia traficului �i poluarea, în special în zonele dens 

populate.  

Parcarea este o parte integrant� a transportului public �i a re�elei de drumuri. Disponibilitatea �i 

costul unui loc de parcare constituie un factor determinant în decizia pe care oamenii o iau de a accesa 

o anumit� destina�ie cu sau f�r� autoturismul personal. Fiecare autoturism care se afl� la un moment 

dat pe str�zile publice necesit� un loc unde s� poat� fi în cele din urm� sta�ionat: aceasta este o  

problem� cheie a tuturor zonelor. Autoturismele ocup� spa�iu atunci când sunt în mi�care, dar, pentru o 

medie de 23 de ore pe zi ele sunt parcate �i în cazul în care urmeaz� a fi utilizate pentru toate 

c�l�toriile zilnice ale unei persoane, atunci ele au nevoie de un loc de parcare atât la originea, cât �i la 

destina�ia c�l�toriei. Decizia de a utiliza sau nu autoturimul pentru anumite c�l�torii influen�eaz� de 

asemenea auspiciile sub care func�ioneaz� transportul public �i nivelul de congestie al drumurilor. 
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2.2 Analiza situa�iei existente �i identificarea necesit��ilor �i a deficien�elor 

Amplasamentul studiat se afla pe Aleea Domnitorilor, Nr. F.N., comuna Poiana Campina,judetul 
Prahova, avand o suprafata de 1195 mp, categorie de folosinta Cc, proprietar Comuna Poiana 
Campina-domeniul privat . 

In urma investigatiilor efectuate, s-a constatat ca terenul din apropierea garii influenteaza 
negativ din punct de vedere estetic intreaga zona. 

Pe suprafata terenului inca se gasesc resturi de fundatii, pamantul nu este nivelat. Apa pluviala 
balteste si creaza mediu propice pentru insecte daunatoare. 

Colectarea haotica a apelor pluviale creaza probleme si drumurilor din zona. 
Avand in vedere deficientele constatate se apreciaza ca necesara si benefica amenajarea 

suprafetei de teren si colectarea apelor pluviale in vederea desfasurarii cuirculatiei rutiere si pietonale 
in conditii de siguranta. 

 

2.3 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investi�iei publice 
 Se consider� ca lucr�rile propuse vor asigura parametrii normali de exploatare, urmând ca în 

urma implement�rii inves�i�iei,  zona sa capete o imagine mai frumoasa iar participan�ii la trafic s� 
beneficieze de condi�ii superioare de circula�ie, precum: 

- desf��urarea traficului auto �i pietonal în condi�ii optime de siguran�� �i confort; 

- crearea de noi locuri de parcare si descongestionarea traficului pe Str. Aleea Domnitorilor; 

- eliminarea restric�iilor de vitez� �i tonaj, asigurarea unor condi�ii de rulare corespunz�toare re-
duc uzura mijloacelor de transport �i degradarea acestora; 

- îmbun�t��irea accesibilit��ii �i mobilit��ii popula�iei, bunurilor �i serviciilor, care va stimula o 
dezvoltare economic� durabil�; 

- crearea de noi locuri de munc� pe perioada execu�iei lucr�rilor; 

- interven�ii rapide ale echipelor speciale (ambulan�a, pompieri, autorit��ile locale);  

- diminuarea noxelor rezultate din duratele de transport, lucru benefic pentru mediul încon-
jur�tor;
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3. DESCRIEREA CONSTRUC�IEI EXISTENTE 

3.1 Particularit��i ale amplasamentului 

a) Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafa�a terenului, di-
mensiuni în plan) 

          Comuna Poiana Campina este a�ezat� în nord-vestul 
jude�ului Prahova , face parte din Subcarpa�ii Prahovei, unitate de 
relief cu aspect colinar, situat la contactul cu zona de  platou pie-
montan ce reprezint� terasa localit��ii Poiana Campina, teras� sit-
uat� pe malul drept al râului Prahova. 
          Comuna Poiana Campina se situeaza la o distanta de 30 km 
fata de municipiul Ploiesti.  
Terenul pe care se doreste modernizarea platformei pentru 
parcare, este situat in intravilan, in zona centrala, are contur 
regulat si o suprafata de 1112 mp 
 
b) Relatii cu zonele invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile 

Comuna Poiana Campina este situata in partea de nord-vest a judetului Prahova, la 30 km de 

municipiul Ploiesti. 

 

Teritoriul are urm�torii vecini: 

• Nord – Cornu de Jos; 

• Vest – Provita de Jos; 

• Sud-Vest– Draganeasa; 

• Est – Campina. 

Comuna se intinde pe o suprafata de 15 km patrati. 

Prahova este un jude� aflat în regiunea istoric� Muntenia din România. Este al treilea cel mai populat 

jude� din România, dup� Bucure�ti (ora� aflat în vecin�tatea sa) �i jude�ul Ia�i, de�i este doar al 33-lea 

din �ar� ca suprafa��. De asemenea, este unul dintre cele mai urbanizate jude�e ale ��rii, cu dou� 

municipii �i alte 12 ora�e. Prinicipalul centru urban este municipiul Ploie�ti, re�edin�a jude�ului, ora� 

cunoscut pentru industria de prelucrare a petrolului, care se extrage în zonele deluroase ale jude�ului, 

în preajma ora�elor Bolde�ti-Sc�eni �i Urla�i. 

Jude�ul este cunoscut �i pentru regiunea turistic� Valea Prahovei, aflat� în partea de nord-vest �i pentru 

zona viticol� Dealul Mare, cu podgoriile de la Tohani �i Valea C�lug�reasc�. 
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Jude�ele vecine sunt: 

• Bra�ov la nord; 

• Buzau la est; 

• Dambovita la vest; 

• Ilfov la sud; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                  Amplasamentul obiectivului �i rela�iile cu zonele învecinate 

c) Datele seismice �i climatice 

 Date seismice: 

Din punct de vedere geomorfologic, perimetrul studiat face parte din Subcarpa�ii Prahovei, unitate de 

relief cu aspect colinar, situat� la contactul cu zona de platou piemontan ce reprezint� terasa localit��ii 

Poiana Câmpina, teras� situat� pe malul drept al râului Prahova. 

 Apele principale (Prahova, Doftana �i Provi�a) au s�pat v�i largi �i adanci în cadrul 

Subcarpa�ilor Prahovei, cu terase �i lunci întinse, formând adevarate culoare. Valea Prahovei are terase 
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mai pu�in dezvoltate decât celelalte râuri din aceasta unitate geomorfologic�, putându-se vorbi de de 4 

�i apoi 5 terase. Dintre acestea, numai cele mijlocii �i inferioare se înscriu bine în peisaj, fiind utilizate 

intens (terasa Câmpinei, terasa Cornu, etc.). 

 Pentru zona de versant este caracteristic relieful foarte fragmentat, cu pante mari, afecta�i mai 

mult sau mai pu�in de fenomene geologice de dinamic� externa (eroziune), alunec�ri �i pr�bu�iri de 

versant.  

Subcarpa�ii Prahovei sunt alcatui�i din format�uni miocene �i pliocene, la care, local, se adaug� �i 

forma�iuni paleogene �i cuaternare, în general de o foarte mare varietate. Peste forma�iunile paleogene, 

cu apari�ie local�, se g�sesc argile cu sare �i gips, conglomerate �i gresii cu intercala�ii marnoase 

(provenind din burdigalian), peste care urmeaz� un complex de gresii micacee, tufuri, �isturi argiloase 

foioase �i chiar depozite de sare (badeniene �i bogloviene). In continuare apar în alternan�� marne, 

nisipuri, gresii cu trovan�i �i conglomerate cu intercala�ii de marne calcaroase, calcare pelitice �i 

calcare cochilifere sarmatiene. Forma�iunile pliocene sunt, de asemenea, ce o mare varietate litologic�. 

Predomin� complexele nisipoase �i grezoase, cu intercala�ii de marne (meotiene), de marne �i marne 

nisipoase (pontiene), nisipurile �i gresiile moi cu intercala�ii de marne, argile nisipoase, pietri�uri, �i 

orizonturi de lignit (daciene). Ultimele forma�iuni sunt constituite din marne argiloase verzui, nisipuri, 

gresii moi, peste care urmeaz� pietri�uri cu stratifica�ie încruci�at�.  

 Toate aceste forma�iuni au fost puternic cutate �i faliate, Subcarpatii Prahovei apar�inând a�a-

numitei “Zone a Cutelor Diapire”, care se întinde de la Dâmbovi�a pân� la est de Cricovul S�rat. In 

aceasta zon�, cutele sunt caracterizate prin p�trunderea unor sâmburi de sare, de forme �i dimensiuni 

variate, prin bolta anticlinalelor, fie ajungând la suprafa��, fie oprindu-se în adâncime. Cutele sunt 

strânse în partea intern�, dinspre munte, �i mai pu�in pronun�ate, chiar incipiente, discontinui �i 

dispuse în culise, c�tre câmpie. 

 In timp ce dealurile sunt alc�tuite din roci rezistente sau poroase (gresii, nisipuri), depresiunile 

sunt sculptate în roci mai u�or de modelat, marne �i argile, indiferent de structur�.  
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Zonarea seismic� conform SR 11100/1-93 

Conform Normativului P100-1/2013 privind proiectarea antiseismic�, amplasamentul apar�ine 

zonei seismice care se caracterizeaz� printr-o valoare ag = 0,35g �i o perioad� de control (col�) a spec-

trului de r�spuns Tc = 1.0s. 

 

Zonarea valorii de vârf a accelera�iei terenului pentru cutremure având  IMR = 225 ani 
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Perioada de control (col�) a spectrului de r�spuns Tc 

 

Date climatice: 

Clima perimetrului cercetat este temperat-continental�, subtipul dealurilor extracarpatice cu 
nuan�e de tranzi�ie la continentalism, caracterizat� de urm�torii parametrii: 

• temperatura medie anual� ............................................ +10,9°C 

• temperatura minim� absolut� ......................................... -30,0°C 

• temperatura maxim� absolut� ........................................ +41,1°C 

Precipita�iile medii anuale au valoarea cuprins� între 550-600 mm/m2. 

 
Figura 1 - Diagrama precipita�iilor lunare  

 Reparti�ia precipita�iilor pe anotimpuri se poate prezenta astfel: 
• iarna ....................................109,7 mm 

• primavara.............................144,5 mm 
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• vara .................................... 201,5 mm 

• toamna ............................... 124,3 mm 

Direc�ia predominant� a vânturilor este cea estic� (21,2 %) �i vestic� (16,3%). Calmul 
înregistreaz� valoarea procentual� de 18,9%, iar intensitatea medie a vânturilor la scara Beaufort are 
valoarea de 1,4 - 2,4 m/s. 

 
Figura 2 -   Directia predominanta a vanturilor 

 
Adâncimea maxim� la înghe� este între 0,80 �i 0,90 m conform STAS 6054/77.  

 
 

 
Zonarea teritoriului României în func�ie de adâncimea de înghe�, dup� STAS 6054/85 

Conform CR1-1-3-2012, 	nc�rcarea din z�pada pe sol este Sz = 2,0 kN/m2 avand intervalul 

mediu de recuren�� IMR=50 ani. 
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Zonarea valorilor caracteristice din z�pad� pe sol sk, �n kN/m2 

Presiunea de referin�� a vântului, conform „Cod de proiectare. Evaluarea ac�iunii vântului 

asupra construc�iilor”, indicativ CR 1-1-4/2012 pe interval de recuren�� de 50 ani este de 0,60 kPa. 

 
 

Zonarea valorilor de referin�� ale presiunii dinamice a vântului �n kPa, având IMR=50 ani 

 

 



SC SMART TOPCAD PRODESIGN SRL 
Adresa: Str. Ana Ipatescu, nr. 17, mun. Campina, jud. Prahova 
CUI: 39329328, nr. Registrul Comertului J29/977/2018 
Telefon: 0723493232;  
email: office@smarttopcad.com 
 

Pag. 14 

 

d) Studii de teren 

3.1.d.1  Studiu geotehnic 

 Studiul geotehnic a fost întocmit  de c�tre S.C. PAZYGEO PROIECT S.R.L. fiind elaborat 

de c�tre  Ing. BERCEA STEFANUT �i verificat la cerin�a Af de c�tre Ing. FLORICA STROIA. 

Analizele probelor au fost efectuate în laboratorul autorizat LABOR TEST S.R.L. Ploie�ti, 

autoriza�ie 3015. 

Pentru stabilirea conditiilor de proiectare si executie a lucrarilor de modernizare au fost 
executate urmatoarele lucrari de investigatie a amplasamentului: 

� Observatii directe in teren; 

� Un foraj de 2,0 m adancime pentru identificarea succesiunii stratigrafice si prelevare de 
probe; 

� Incercari in laboratorul geotehnic pe probele extrase din foraj. 

In urma efectuarii forajului geotehnice si a interpretarii analizelor de laborator, s-a stabilit urmatoarea 
succesiune litologica existenta pe locatie: 
 

FORAJ 
Adâncime 

(m) 
Descriere strate 

interceptate 

F1 
 

0,00 - 0,60 
Umplutura din balast cu 

fragmente de beton 

0,60 – 2,00 

Argila, cafeniu negricioasa, 
plastic consistenta, cu rare 

elemente de pietris mic, 
alterat, friabil. 

 
In sondaj nu s-au interceptat infiltratii de ape subterane. 

 

3.1.d.2 Studii topografice 

Studiul topografic este întocmit de SMART TOPCAD PRODESIGN S.R.L., prin Ing. 

Ungureanu Gh. C�t�lin, aut. OCPI cat. B, seria RO-PH-F, nr. 0207. 

 Studiul topografic cuprinde zona de interes a obiectivului, respectiv zona drumurilor existente. 

Studiul topografic este realizat în sistem Stereo 70 plan de referin�� Marea Neagra 1975, 

respectând normativele impuse de Oficiul Na�ional de Cadastru, Geodezie �i Cartografie �i este 

efectuat astfel încât datele rezultate s� poat� fi utilizate pentru modelarea tridimensional� a terenului 

(coordonate X, Y, Z) �i s� poat� fi prelucrate cu programe de proiectare specifice. 
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3.1.d.3 Expertiza tehnica 

Expertiza Tehnic� elaborata in anul 2022, elaborata de Popescu Andrei Nicolae - Persoana 

Fizica Autorizata, F23/168/2016, 35853108, Corbeanca,Str. Platanului,nr. 21, sat Ostravu, identificat 

cu legitimatia seria VD, nr. 09622, ce atesta competenta de expert tehnic. 

3.1.d.4  Studii de stabilitate ale terenului 

Nu este cazul. 

3.1.d.5 Studii hidrologice 

Nu este cazul. 

3.1.d.6 Studii hidrogeologice 

Nu este cazul. 

e) Situa�ia utilit��ilor tehnico-edilitare existente 

Pentru acele re�ele de utilit��i ce vor necesita relocare/deviere, se va realiza relocarea sau 

protejarea acestora conform solu�iei stabilite împreun� cu de�in�torul acestora, dup� caz. 

In mod obligatoriu, în timpul execu�iei, executantul lucr�rilor va asigura protec�ia mediului �i a 

instalatiilor aferente re�elelor de utilit��i de pe amplasament (dup� caz) �i va asigura condi�iile de 

protec�ie a muncii �i a muncitorilor executan�i.  

Antreprenorul General are obliga�ia de a ob�ine toate avizele necesare în ceea ce prive�te 

amplasarea tuturor construc�iilor �i echipamentelor necesare execu�iei lucr�rilor �i pentru bran�area pe 

timpul execu�iei lucr�rilor la re�elele de utilit��i existente.  

Racordarea la re�elele locale de utilit��i se va face în condi�iile prev�zute de avize. 

f) Analiza vulnerabilit��ilor cauzate de factori de risc, antropici �i naturali, inclusiv de 
schimb�ri climatice ce pot afecta investi�ia 

Riscurile naturale sunt manifest�ri extreme ale unor fenomene naturale precum cutremurele, 

furtunile, inunda�iile, seceta, care au o influen�� direct� asupra vie�ii fiec�rei persoane, asupra societ��ii 

�i a mediului înconjur�tor, în ansamblu. Cunoa�terea acestor fenomene permite luarea unor m�suri 

adecvate pentru limitarea efectelor – pierderi de vie�i omene�ti, pagube materiale �i distrugeri ale 

mediului – �i pentru reconstruc�ia regiunilor afectate. Riscurile (hazardele) naturale pot fi clasificate în 

func�ie de diferite criterii, cum ar fi: modul de formare (geneza), durata de manifestare, arealul afectat.  

Proiectul este adaptat normelor tehnologice si masurilor recomandate de Uniunea Europeana si 

legislatia nationala. De asemenea au fost analizate si estimate riscurile de natura financiara, de 

administrare si management generate de proiect. Se considera ca acestea sunt reduse ca pondere. 
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Beneficiarul obiectivului investitional prezinta o capacitate de management si de implementare a 

proiectului corespunzatoare cu cerintele actuale. 

Riscurile de natura financiara si politice dar si cele referitoare la forta majora au fost evaluate 

in cadrul estimarii costurilor investitionale. In interiorul Devizului General estimativ pentru acestea s-a 

prevazut o valoare procentuala din costul direct de investitie. In acest mod sunt asigurate conditiile 

normale de desfasurare a urmatoarelor faze de proiectare si mai ales de executie. 

Riscurile asociate proiectului se pot clasifica astfel: 

Tehnice: 
– Proasta executie a lucrarii. 
– Lipsa unei supervizari bune a desfasurarii lucrarii. 
– Aparitia calamitatilor. 

 
Financiare: 

– Neaprobarea finantarii. 
– Intarzierea platilor. 

 
Legale: 

– Nerespectarea procedurilor legale de contractare a firmei pentru executia lucrarii. 
– Nerespectarea legislatiei in vigoare pe perioada executiei. 
 

Institutionale: 
– Lipsa colaborarii institutionale . 
– Lipsa capacitatii unei bune gestionari a resurselor umane si materiale. 
– Riscurile legate de realizarea proiectului care pot aparea pot fi de natura interna si 

externa. 
 
Interna  

– pot fi elemente tehnice legate de indeplinirea realista a obiectivelor si care se pot 
minimiza printr-o proiectare si planificare riguroasa a activitatilor. 

Externa 
 – nu depind de beneficiar dar pot fi contracarate printr-un sistem adecvat de management al 

riscului.  

Men�ion�m c� pe perioada implement�rii proiectului riscurile vor fi diminuate pân� la un nivel 

care s� nu pun� în pericol investi�ia, întrucât lucr�rile se vor efectua cu respectarea tuturor regle-

ment�rilor tehnice �i legislative în vigoare, relevante la specificul lucr�rii. 
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g) Informa�ii privind posibile interferen�e cu monumente istorice sau de arhitectur�, situri 
arheorlogice pe amplasament sau în zona imediat învecinat�, existen�a condi�ion�rilor specifice 
în cazul existen�ei unor zone protejate 

Nu este cazul. 

3.2 Regimul juridic 

a) Natura propriet��ii sau titlul asupra construc�iei existente, inclusiv servitu�i, drept de 
preemp�iune 

Terenul ce face obiectul prezentei investitii, ce urmeaza a fi modernizat, face parte din 

domeniul privat al U.A.T. Poiana Campina si se afla in administratia Consiliului Local, conform HCL 

24/2009. 

b) Nu sunt necesare exproprieri, demolari, scoateri din circuit agricol.Destina�ia con-
struc�iei existente 

Imobilul (teren) are categoria de folosin��: curti constructii (Cc). 

c) Includerea construc�iei existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii 
naturale protejate, precum �i zonele de protec�ie ale acestora �i în zone construite protejate 

Amplasamentul obiectivului nu se afl� într-o zon� protejat� sau în zona de protec�ie a unui 

monument istoric. De asemenea, amplasamentul nu interfereaz� cu situri arheologice. Din punct de 

vedere al ariilor protejate, conform prevederilor OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale 

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei �i faunei salbatice, cu complet�rile �i modific�rile 

ulterioare, amplasamentul obiectivului nu se afl� în arii protejate. 

d) Informa�ii/obliga�ii/constrângeri extrase din documentele de urbanism 

Terenul pe care sunt amplasate obiectivele proiectului nu se afl� în zon� protejat� sau interzis�. 

Prin lucrarile de modernizare  ce urmeaza a fi executate se vor ocupa numai suprafete de teren 

apartinand domeniului privat, fara exproprieri. 

 
3.3 Caracteristici tehnice �i parametri specifici 

a) Categoria �i clasa de importan�� 

Lucr�rile care fac obiectul proiectului se încadreaz� în categoria „C”- lucr�ri de importan�� 

normal�, determinate conform HG 766/21.11.1997 �i HG 675/03.07.2002. 

Cerin�ele de verificare a proiectului de c�tre verificatori tehnici atesta�i sunt  urm�toarele: 

A.4 - Rezisten�� mecanic� �i stabilitate pentru infrastructura transportului rutier: drumuri;  

B.2 - Siguran�� în exploatare pentru pentru construc�ii aferente transportului rutier;  

D - igien�, s�n�tate �i mediu înconjur�tor. 
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b) Cod în lista monumentelor istorice 

 Obiectivul �i amplasamentul acestuia nu figureaz� în lista monumentelor istorice. 

c) An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construc�ie 

 Beneficiarul nu de�ine informa�ii referitoare la anul execu�iei lucr�rilor existente. 

d) Suprafa�a construit� 
Suprafa�a total� conform zonei studiate este de cca. 6141 mp . 

e) Valoarea de inventar a construc�iei 
Valoarea de inventar a obiectivului este in evidenteleUAT Poiana Campina . 

f) Al�i parametri 
Nu este cazul. 

3.4 Analiza st�rii construc�iei existente, pe baza concluziilor expertizei tehnice 

     Imobilul ce face obiectul proiectului  prezint� o stare tehnic� necorespunz�toare care 
afecteaz� negativ condi�iile de circula�ie din punctul de vedere al confortului si vitezei si conditiile de 
mediu . Daca nu se intervine, in timp degrad�rile vor evolua catre drumurile din vecinatatea 
imobilului. 
 

3.5 Actul doveditor al for�ei majore 

           Nu este cazul. 

4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE 

4.1 Clasa de risc seismic 

Nu este cazul. 

4.2 Prezentarea a minim 2 solu�ii de interven�ie 

Din punct de vedere al proiectarii, se impune executia unor structuri rutiere noi, care se vor 
incadra in limitele amplasamentelor actuale, fara a afecta suprafete cu proprietate privata, cu 
respectarea unor puncte obligate cum ar fi: intersectia cu strada principala, cotele generale ale 
constructiilor existente, pozitia instalatiilor tehnico-edilitare, etc. 

Lucr�rile de modernizare ale imobilului, in varianta optim� propus�, au rezultat în urma 
analizei a doua optiuni valabile din punct de vedere tehnic, pentru care au fost efectuate calcule de 
dimensionare a sistemului rutier tinand cont de traficul rutier. 

S-au analizat dou� variante de structuri rutiere noi, corespunz�toare clasei de trafic T5 (< 0.15 
m.o.s. 115kN), conform NP 116-2005 (clasa de trafic usor 0.03 – 0.1 m.o.s. 115 kN conform CD 155-
2001): 

Solu�ia 1 – Modernizarea suprafetei imobilului cu o structura de tip supla. 

Solu�ia 2 – Modernizarea suprafetei imobilului cu o structura de tip rigida. 
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4.3 Solu�iile tehnice �i m�surile propuse de c�tre expertul tehnic spre a fi dezvoltate în cadrul 

documenta�iei de avizare a lucr�rilor de interven�ii 

 

Analizand cele 2 solu�ii, se propune spre implementare Solu�ia 1, ca fiind cea mai avantajoas� 
din punct de vedere tehnico-economic. 

           Beneficiarul poate opta pentru realizarea oric�reia dintre cele 2 solu�ii propuse. 

 

5.  IDENTIFICAREA SCENARIILOR TEHNICO-ECONOMIC PROPUSE 
(minim dou�) �I ANALIZA DETALIAT� A ACESTORA 

5.1 Solu�ia tehnic�, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, func�ional-arhitectural �i 
economic 

a) Descrierea principalelor lucr�ri de interven�ie 
 
 

SCENARIUL I 
 

1. LUCR�RI DE DRUM 

� Lucrari pregatitoare 

- se va asigura semnalizarea �i marcajul corespunz�tor punctului de lucru pe timpul execu�iei 
lucr�rilor, conform Ordinului MT/MI/411/1112/2000; 

- se va desface structura rutier� existent� pe zona afectat� de lucr�ri; 

- execu�ia sap�turii �i a sprijinirilor pentru lucrul în siguran�� la nivelul funda�iilor; 

- se vor proteja/reloca re�elele de utilit��i afectate de execu�ia lucr�rii de consolidare, dup� caz. 

� Zid de sprijin din beton armat 

- Pe partea dreapta a platformei amenajate se va executa un zid de sprijin din beton armat cu 
partea superioara la nivelul trotuarului existent pentru preluarea diferentei de nivel ; 

- Zidul se va executa pe o lungime de proximativ 49.00 m, intaltimea elevatiei va fi variabila 
0,80÷1,20 m 

� Structura rutiera 

Pe suprafata imobilului solutia de interventie pentru structura rutiera este de refacere integrala 

a acesteia. Lungimea totala a traseului amenajat este de aproximativ 50.00 m. 
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Se vor asigura urmatoarele elemente: 

- Latime platforma aproximativ                               22.00 m 

- Panta transversala                                                  2.5% (panta unica) 

- Rigola carosabila pe partea stanga                         0.70 m 

- Zid de sprijin pe partea dreapta                              0.20 m 

Se propune executia urmatoarei structurii rutiere: 

- 4 cm strat de uzura BAPC16 rul 50/70 conform AND 605/2016; 

- 6 cm strat de leg�tur� BADPC22,4 leg 50/70 conform AND 605/2016; 

- 20 cm strat de funda�ie superior din piatr� spart�/piatr� spart� amestec optimal, conform STAS 

6400-84 si SR EN 13242:2013; 

- 30 cm strat de funda�ie inferior din balast conform STAS 6400-84 si SR EN 13242+A1:2008; 

� Scurgerea apelor pluviale 

Apele de pe platforma asfaltata si de pe drumurile adiacente vor fi colectate prin panta 
transversala unica in rigola carosabila proiectata ce va descarca pe santul de pamant amenajat 
in lungul strazii Maresal Alexandru Averescu. 

� Siguran�a circula�iei 

Se va asigura semnalizarea �i marcajul corespunz�tor punctului de lucru pe timpul execu�iei 
lucr�rilor, (conform Ordinului MT/MI/411/1112/2000). 

 
SCENARIUL II 
 

1. LUCR�RI DE DRUM 

� Lucrari pregatitoare 

- se va asigura semnalizarea �i marcajul corespunz�tor punctului de lucru pe timpul execu�iei 
lucr�rilor, conform Ordinului MT/MI/411/1112/2000; 

- se va desface structura rutier� existent� pe zona afectat� de lucr�ri; 

- execu�ia sap�turii �i a sprijinirilor pentru lucrul în siguran�� la nivelul funda�iilor; 

- se vor proteja/reloca re�elele de utilit��i afectate de execu�ia lucr�rii de consolidare, dup� caz. 

 



SC SMART TOPCAD PRODESIGN SRL 
Adresa: Str. Ana Ipatescu, nr. 17, mun. Campina, jud. Prahova 
CUI: 39329328, nr. Registrul Comertului J29/977/2018 
Telefon: 0723493232;  
email: office@smarttopcad.com 
 

Pag. 21 

� Zid de sprijin din beton armat 

- Pe partea dreapta a platformei amenajate se va executa un zid de sprijin din beton armat cu 
partea superioara la nivelul trotuarului existent pentru preluarea diferentei de nive ; 

- Zidul se va executa pe o lungime de proximativ 49.00 m, intaltimea elevatiei va fi variabila 
0,80÷1,20 m 

� Structura rutiera 

Pe suprafata imobilului solutia de interventie pentru structura rutiera este de refacere integrala 

a acesteia. Lungimea totala a traseului amenajat este de aproximativ 50.00 m. 

Se vor asigura urmatoarele elemente: 

- Latime platforma aproximativ                               22.00 m 

- Panta transversala                                                  2.5% (panta unica) 

- Rigola carosabila pe partea stanga                         0.70 m 

- Zid de sprijin pe partea dreapta                              0.20 m 

Se propune executia urmatoarei structurii rutiere: 

- 20 cm strat din beton asfaltic BcR 4,5.  

- hârtie Kraft sau folie polietilen� 

- 5 cm strat de nisip 

- 30 cm - strat de funda�ie din balast, conform SR EN 13242+A1:2008 si STAS 6400; 

� Scurgerea apelor pluviale 

Apele de pe platforma betonata si de pe drumurile adiacente vor fi colectate prin panta 
transversala unica in rigola carosabila proiectata ce va descarca pe santul de pamant amenajat 
in lungul strazii Maresal Alexandru Averescu. 

� Siguran�a circula�iei 

Se va asigura semnalizarea �i marcajul corespunz�tor punctului de lucru pe timpul execu�iei 

lucr�rilor, (conform Ordinului MT/MI/411/1112/2000). 
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5.1.a.1 Consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural 

Nu este cazul 

5.1.a.2 Interven�ii de protejare/conservare a elementelor naturale �i antropice existente valoroase 

In cadrul proiectului nu sunt necesare lucr�ri de interven�ii de protejare/conservare a 
elementelor naturale �i antropice existente valoroase. 

5.1.a.3 Demolarea par�ial� a unor elemente structurale/nestructurale, cu/f�r� modificarea 

configura�iei �i/sau func�iunii existente a construc�iei 

 Nu este cazul. 

5.1.a.4 Introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare 

 In cadrul proiectului sunt prev�zute lucr�ri de scurgere a apelor puviale si modernizare a partii 
carosabile. 

 Introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea r�spunsului seismic al 
construc�iei existente 

Nu este cazul. 

b) Descrierea �i a altor categorii de lucr�ri incluse în solu�ia tehnic� a interven�iei propus� 

Nu este cazul. 

c) Analiza vulnerabilit��ilor cauzate de factori de risc, antropici �i naturali, inclusiv de 
schimb�ri climatice, ce pot afecta investi�ia 

 In cadrul proiectului sunt prev�zute lucr�ri de executie a sistemului de scurgere a apelor 
pluviale si modernizare a partii carosabile, riscurile prezentate în continuare se aplic� în oricare din 
solu�ii tehnice. 

 Riscurile naturale sunt manifest�ri extreme ale unor fenomene naturale, precum cutremurele, 
furtunile, inunda�iile, seceta care au o influen�� direct� asupra vie�ii fiec�rei persoane, asupra societ��ii 
�i a mediului înconjur�tor, în ansamblu. Riscurile (hazardele) naturale pot fi clasificate în func�ie de 
diferite criterii, cum ar fi: modul de formare (geneza), durata de manifestare, arealul afectat etc. În 
func�ie de genez�, riscurile naturale se diferen�iaz� în: riscuri endogene �i riscuri exogene.  

 Riscurile endogene sunt generate de energia provenit� din interiorul planetei, în aceast� 
categorie fiind incluse erup�iile vulcanice �i cutremurele. Riscurile exogene sunt generate de factorii 
climatici, hidrologici, biologici etc., de unde categoriile de: hazarde geomorfologice, hazarde 
climatice, hazarde hidrologice, hazarde biologice naturale, hazarde biofizice. 

 Riscurile geomorfologice cuprind o gam� variat� de procese, cum sunt pr�bu�irile, tas�rile sau 
alunec�rile de teren, avalan�ele. Riscurile climatice cuprind o gam� variat� de fenomene �i procese 
atmosferice care pot genera pierderi de vie�i omene�ti, mari pagube �i distrugeri ale mediului 
înconjur�tor.  

 Riscurile antropice sunt fenomene de interac�iune între om �i natur�, declan�ate sau favorizate 
de activit��i umane �i care sunt d�un�toare societ��ii în ansamblu �i existen�ei umane în particular.  
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 Aceste fenomene sunt legate de interven�ia omului în natur�, cu scopul de a utiliza elementele 
cadrului natural în interes propriu: activit��i agricole, miniere, industriale, de construc�ii, de transport, 
amenajarea spa�iului. 

 Men�ion�m c� pe perioada implement�rii proiectului riscurile vor fi diminuate pân� la un 
nivel care s� nu pun� în pericol invesi�ia, întrucât lucr�rile se vor efectua cu respectarea tuturor 
reglement�rilor tehnice �i legislative în vigoare, relevante la specificul lucr�rii. 

d) Informa�ii privind posibile interferen�e cu monumente istorice/de arhitectur� sau situri 
arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinat�, existen�a condi�ion�rilor specifice în 
cazul existen�ei unor zone protejate 

 Din punct de vedere al ariilor protejate conform prevederilor articolului 28 din OUG 57/2007 
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei �i faunei salbatice, 
cu complet�rile �i modific�rile ulterioare, amplasamentul obiectivului nu se afl� în arii protejate. 

e) Caracteristicile tehnice �i parametrii specifici investi�iei rezultate în urma realiz�rii lu-
cr�rilor de interven�ie 

- Rigole carosabile                                                                    72 m 

- Lungime zid sprijin                                                                 49 m 

- Suprafata asfalt                                       1127  mp 

5.2 Necesarul de utilit��i rezultate, inclusiv estim�ri privind dep��irea consumurilor ini�iale de 
utilit��i �i modul de asigurare a consumurilor suplimentare 

Prezentul proiect nu creeaz� necesitatea de utilit��i noi �i nu generaz� estim�ri suplimentare 
privind dep��irea consumurilor ini�iale de dinaintea implement�rii proiectului.  

 
5.3 Durata de realizare �i etapele principale corelate cu datele prev�zute în graficul orientativ de 

realizare a investi�iei, detaliat pe etape principale 

Conform graficului de realizare a investi�iei propus, durata de execu�ie se estimeaz� la 3 luni 
calendaristice – pentru Scenariul I (recomandat). Pentru Scenariul II durata de execu�ie se estimeaz� la 
5 luni calendaristice. 
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5.4 Costurile estimative ale investi�iei 

a) Costurile estimate pentru realizarea investi�iei, cu luarea în considerare a costurilor unor 
investi�ii similare 

 
Valoarea total� a investi�iei în SCENARIUL 1 este: 

Costul total al investi�iei conform Devizului general este: 577,443.28 lei cu TVA, din care valoarea 
lucr�rilor de C+M este de 500,883.11 lei cu TVA. 

Valoarea total� a investi�iei în SCENARIUL 2 este: 

Costul total al investi�iei conform Devizului general este: 614,111.00 lei cu TVA, din care valoarea 
lucr�rilor de C+M este de 535,500.00 lei cu TVA. 

Devizele generale al investi�iei �i devizele pe obiect în ambele solu�ii sunt anexate în partea 
scris� a documenta�iei �i sunt întocmite pe baza unor liste de cantit��i estimative. 

b) Costurile estimative de operare pe durata normat� de via��/amortizare a investi�iei 

Pe lâng� costurile de investi�ie, proiectul genereaz� �i costuri pe termen lung, asociate 
între�inerii infrastructurii proiectate. Aceste categorii de costuri sunt prev�zute pentru întreaga perio-
ad� de evaluare a proiectului �i vor fi suportate din bugetul administratorului infrastructurii. 

Lucr�rile de între�inere sunt stabilite pe baza solu�iei tehnice propuse, în conformitate cu Nor-
mativul privind intretinerea �i repararea drumurilor publice - Ind. 554/2002 si sunt detaliate în cadrul 
capitolului  

5.6. Analiza financiar� �i economic� aferent� realiz�rii lucr�rilor de interven�ie.  

Costurile unitare pentru lucr�rile de între�inere �i repara�ii au fost estimate �inând cont de lu-
cr�ri anterioare �i pre�urile medii ale pie�ei.  

Pentru a determina valoarea actualizat� net� a costurilor de operare �i între�inere, se aplic� rata 
de actualizare financiar� de referin�� r=4%.  

5.5 Sustenabilitatea realiz�rii investi�iei 

a) Impactul cultural �i social 

 Se consider� ca lucr�rile propuse vor asigura parametrii normali de exploatare, urmând ca în 
urma implement�rii inves�i�iei, participan�ii la trafic s� beneficieze de condi�ii superioare de circula�ie, 
precum: 

- desf��urarea traficului auto �i pietonal în condi�ii optime de siguran�� �i confort; 
- evitarea unor posibile situa�ii de închideri de drum, având în vedere caracterul evolutiv, activ al 

alunec�rii de teren, amplificarea fenomenelor de instabilitate a platformei drumului putând 
cauza oprirea accesului în zon�; 

- eliminarea restric�iilor de vitez�, asigurarea unor condi�ii de rulare corespunz�toare reduc uzura 
mijloacelor de transport �i degradarea acestora; 

- îmbun�t��irea accesibilit��ii �i mobilit��ii popula�iei, bunurilor �i serviciilor, care va stimula o 
dezvoltare economic� durabil�; 

- crearea de noi locuri de munc� pe perioada execu�iei lucr�rilor; 
- interven�ii rapide ale echipelor speciale (ambulan�a, pompieri, autorit��ile locale);  
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- diminuarea noxelor rezultate din duratele de transport, lucru benefic pentru mediul încon-
jur�tor; 

 
 

b) Estim�ri privind for�a de munc� ocupat� prin realizarea investi�iei 

 Având în vedere caracterul specific al lucrarilor de infrastructur� rutier� �i al lucr�rilor conexe 
acestora, prin aceste lucr�ri nu se creeaz� noi locuri de munc� în mod direct.  

 Lucrarile de acest tip îmbun�t��esc sau creeaz� accese la obiectivele economice, culturale �i 
administrative din zon�, ducând la dezvoltarea general� a zonei prin crearea unei infrastructuri 
adecvate, deci inclusiv a noi locuri de munc�. 

5.5.b.1 In faza realiz�rii  

 Execu�ia lucr�rilor se va realiza de c�tre un Antreprenor specializat în lucr�ri de infrastructur� 
rutier� – lucr�ri de consolidare. Se apreciaz� c� for�a de munc� angajat� în zon� pe timpul execu�iei va 
fi structurat� astfel: 

- 1 Ing. Responsabil Tehnic cu Execu�ia; 

- 1 Ing. Responsabil cu Asigurarea Calit��ii; 

- 1 Ing. Diriginte de �antier; 

- 1 Sef de �antier; 

- 1 Mai�tru; 

- 8 muncitori. 

 Principiul egalit��ii de �anse va fi respectat �i în cazul implement�rii contractului de lucr�ri 
care va fi încheiat în vederea realizarii obiectivelor proiectului propus spre finan�are – prin 
specifica�iile tehnice care vor fi întocmite. 

5.5.b.2 In faza de operare 

 Având în vedere caracterul specific al lucrarilor de infrastructur� rutier� prin aceste lucr�ri nu 
se creeaz� noi locuri de munc� în mod direct. 

c) Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii �i a siturilor 
protejate 

 Lucr�rile de modernizare a sistemelor de scurgere a apelor pluviale si a structurii rutiere nu 
sunt lucr�ri cu impact negativ asupra mediului, din contr�, vor avea efecte favorabile asupra factorilor 
de mediu. 

 În perioada de execu�ie a lucr�rilor, constructorul va lua toate m�surile pentru: 

- respectarea acordului de mediu emis de Agen�ia regional� pentru Protec�ia Mediului; 

- reducerea noxelor eliminate la func�ionarea mijloacelor de transport �i a utilajelor ce urmeaz� a fi 
folosite, prin efectuarea la începerea lucr�rilor �i nu numai, a reviziei tehnice; 

- men�inerea calit��ii aerului în zonele protejate, conform Ordinul 592/2002 pentru aprobarea 
“Normativului privind stabilirea valorilor limit�, a valorilor de prag �i a criteriilor �i metodelor de 
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evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot �i oxizilor de azot, pulberilor în suspensie, 
plumbului, benzenului, monoxidului de carbon �i ozonului în aerul înconjur�tor„ �i STAS 
12574/1987 – „Aer în zonele protejate. Condi�ii de calitate”; 

- eliminarea pericolului contamin�rii cu produse petroliere a solului �i implicit a apei subterane, prin 
efectuarea schimburilor de ulei de la utilaje în sta�ii speciale; 

- protec�ia apei de suprafa�� �i subterane prin respectarea celor prev�zute în Legea nr. 107/1996, 
modificat� �i completat� – “Legea apelor”; 

- eliminarea pierderilor de material (lapte de ciment) care pot duce la alcalinitatea apei prin 
efectuarea cu aten�ie a opera�iilor de turnare a betoanelor pentru funda�ii; 

- gestionarea corespunz�toare a de�eurilor rezultate conform H.G nr. 856/2002 �i Legii 426/2001 
pentru aprobarea “Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul de�eurilor”, prin 
selectarea �i colectarea pe tipuri de de�euri în locuri amenajate, recuperarea de�eurilor refolosibile 
�i valorificarea acestora, respectiv eliminarea periodic� a de�eurilor neutilizabile prin contract cu 
firme specializate; 

- asigurarea unui sistem de gestionare a materialelor necesare execu�iei lucr�rilor în condi�ii 
corespunz�toare (gospod�rirea materialelor de construc�ie se va face numai în limitele terenului 
de�inut de proprietar, f�r� a deranja vecin�t��ile); 

- respectarea zonelor de protec�ie ale conductelor �i re�elelor ce traverseaz� amplasamentul lucr�rii, 
dupa caz, precum �i condi�iile impuse prin avizele ob�inute; 

- evacuarea din vecin�tatea amplasamentului lucr�rii a tuturor materialelor r�mase în urma execu�ie; 

- respectarea condi�iilor de refacere a cadrului natural în zonele de lucru. 

 Protec�ia calit��ii apei 

 Materialele principale folosite (beton, agregate, arm�turi ) nu con�in elemente agresive. Nu 
sunt proiectate lucr�ri care prin natura lor s� afecteze calitatea apei în zon�. 

 Protec�ia aerului 

 Lucrarea proiectat� nu constituie o surs� de poluare a atmosferei. Eventualele particule de praf 
care pot s� apar� în timpul execu�iei se pot stopa prin între�inerea corespunz�toare a �antierului.  

 Cele mai importante noxe evacuate în atmosfer� sunt gazele de e�apament de la ma�ini �i 
utilaje. Acestea sunt verificate periodic prin unit��i de service auto, fiind admise în circula�ie doar cele 
corespunz�toare normelor în vigoare. 

 Protec�ia împotriva zgomotului 

 Sursele de zgomot specifice care se manifest� în timpul execu�iei lucr�rii vor disp�rea odat� 
cu închiderea �antierului.  

 Se vor lua toate m�surile necesare astfel încât pe durata desf��ur�rii lucr�rilor proiectate, 
poluarea fonic� s� fie cât mai redus�. 

 Protec�ia împotriva radia�iilor 

 În structura lucr�rilor nu se introduc elemente care produc radia�ii, materialele utilizate la 
lucr�ri vor fi conform standardelor sau vor avea agremente tehnice valabile. 

 Protec�ia solului �i subsolului 

 Ansamblul de lucr�ri proiectate nu afecteaz� negativ solul �i subsolul din zona podurilor. 
Redarea suprafe�elor afectate de lucr�ri sau ocupate temporar de Organizarea de 
antier se face 
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conform tehnologiei impuse de Caietele de Sarcini, cu respectarea precis� a condi�iilor cerute de 
mobilizarea �i asternerea p�mântului vegetal. 

 Protec�ia sistemelor terestre �i acvatice 

 Nu sunt proiectate lucr�ri care prin natura lor s� afecteze eco-sistemele terestre �i acvatice. 

 Protec�ia asez�rilor umane �i a altor obiective de interes public 

 Lucrarea este amplasat� în intravilanul localit��ii, în zon� nu sunt monumente sau obiective 
istorice care ar putea fi afectate în timpul lucr�rilor.  

 Lucrarile se vor desfa�ura strict în amplasamentul obiectivului. 

 Gospodarirea de�eurilor 

 În urma execut�rii proiectului, nu rezulta de�euri.  

 De�eurile menajere din organizarea de �antier, precum �i cele inerente rezultate din 
tehnologiile de execu�ie, se vor depozita în spa�ii special amenajate, urmând a fi transportate prin 
intermediul serviciilor specializate la cele mai apropiate platforme de de�euri. 

 Gospod�rirea substantelor toxice �i periculoase 

 Lucr�rile proiectate nu produc �i nu stocheaz� substan�e toxice sau periculoase. 

 Lucr�ri de reconstruc�ie ecologic� 

 Lucr�rile proiectate nu sunt poluante, îmbun�t��esc condi�iile de protec�ie a mediului în zona 
studiat�. Prin urmare lucr�rile proiectate sunt ecologice. La finalizarea �antierului, spa�iile ocupate 
temporar vor fi ref�cute �i redate circuitului ini�ial. 

5.6 Analiza financiar� �i economic� aferent� realiz�rii lucr�rilor de interven�ie 

a) Prezentarea cadrului de analiz�, inclusiv specificarea perioadei de referin�� �i 
prezentarea scenariului de referin�� 

 Abordarea de baz� cu privire la orice evaluare de investi�ii î�i propune s� compare situa�iile cu 
�i f�r� proiect. 

 In vederea realiz�rii obiectivelor proiectului, pentru scenariul “cu proiect” se propune 
modernizarea drumurilor. 

 Având în vedere faptul c� drumurile propuse modernizarii sunt improprii circulatiei, scenariul 
alternativ f�r� proiect nu este fezabil. 

 Perioada de referin�� este de 30 de ani, în conformitate cu prevederile în vigoare pentru 
elaborarea analizei cost-beneficiu �i în baza celor mai bune practici de elaborare a analizelor cost-
beneficiu în domeniul transporturilor.  

b) Analiza cererii de bunuri �i servicii care justific� necesitatea �i dimensionarea investi�iei, 
inclusiv prognoze pe termen mediu �i lung 

   Executia lucrarilor propuse în cadrul investi�iei propuse, este necesar� în vederea asigur�rii 
desf��ur�rii traficului în condi�ii de siguran�� �i confort, in vederea asigurarii scurgerilor apelor 
pluviale, ape ce pot influenta negative structura rutiera a drumului. 

 Lucr�rile propuse au fost proiectate �inand cont de func�ionalit��ile pe care trebuie s� le 
îndeplineasc�, în conformitate cu reglement�rile tehnice în vigoare �i condi�iile de teren. 
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c) Analiza financiar�; sustenabilitatea financiar� 

� Abordare general� 

Scopul analizei financiare este de a evalua performan�a financiar� a proiectului propus în 
perioada de referin��, cu scopul de a stabili gradul de auto-suficien�� financiar� �i sustenabilitatea pe 
termen lung a proiectului propus, indicatorii de performan�� financiar�, precum �i justificarea acord�rii 
surselor de finan�are de la bugetul de stat. 

Analiza financiar� acoper� urm�toarele etape: (i) estimarea veniturilor �i costurilor proiectului �i 
implica�iile lor în ceea ce prive�te fluxul de numerar; (ii) determinarea randamentului investi�iei; (iii) 
verificarea capacit��ii fluxului de numerar previzionat pentru a asigura func�ionarea durabil� a 
proiectului în perioada de referin�� �i respectarea tuturor obliga�iilor legate de investi�ii �i serviciul 
datoriei. 

Metoda de baz� utilizat� în analiza financiar� este metoda fluxului de numerar actualizat, care 
indic� fluxurile de numerar viitoare, în cadrul perioadei de referin��, la valoarea net� actualizat�, 
conform unei rate de actualizare prestabilite. 

Analiza financiar� are o abordare incremental�, în cadrul acesteia calculându-se diferen�ele între 
scenariile “cu proiect” �i “f�r� proiect”. 

� Ipoteze de analiz� 

Moneda �i cursul de schimb 

Evaluarea financiar� este realizat� în euro. Cursul de schimb pentru convertirea estim�rilor de 
cost din lei în euro este 1 euro = 4,94 lei. 

Perioada de analiz� 

Perioada de previziune este de 30 de ani (incluzând perioada de implementare a proiectului), în 
conformitate cu prevederile în vigoare pentru elaborarea analizei cost-beneficiu. 

Rata de actualizare financiar� 

Cumularea fluxurilor de numerar înregistrate în ani diferi�i necesit� adoptarea unei rate de 
actualizare corecte. Aceasta permite calcularea valorii prezente a fluxurilor de numerar viitoare.  

Rata de actualizare financiar� utilizat� este r=4% în termeni reali, conform recomand�rilor din 
Ghidul ACB al Comisiei Europene. Anul la care pre�urile viitoare sunt actualizate (efectiv anul pentru 
care este calculat� valoarea actualizat�) este 2022. 

Pret de referin�� 

Analiza financiar� necesit� un pre� de referin�� coerent pe toate liniile fluxului de numerar. In 
analiza financiar� a proiectului, sunt utilizate pre�uri constante, adic� pre�urile fixate la anul de baz� 
2020, rata de actualizare financiar� fiind exprimat� în termeni reali. 

Unit��i de cont 

Analiza financiar� se efectueaz� în pre�uri de pia��. Pre�urile de pia�� cuprind TVA �i taxele 
indirecte �i sunt folosite deoarece acestea reprezint� pre�urile pl�tite de grupurile furnizoare. 
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� Descrierea �i estimarea costurilor �i veniturilor 

Costuri de investi�ie 

Costurile de investi�ie reprezint� valoarea total� cu TVA a proiectului, a�a cum este reflectat� în 
devizul general. Costurile de investi�ie sunt prezentate în conformitate cu devizul general din cadrul 
HG nr. 907/2016 �i cuprind costurile istorice, adic� costurile consumate si angajate de c�tre Beneficiar 
pân� la acest moment, cât �i costurile viitoare pentru realizarea proiectului. Costurile de investi�ie sunt 
detaliate în func�ie de graficul de realizare a investi�iei/ calendarul de implementare a proiectului. 

Valoarea rezidual� 

Infrastructura care st� la baza proiectului are o perioad� de perspectiv� / durat� de via�� mai mare 
decât perioada de evaluare. In aceast� situa�ie, valoarea rezidual� a infrastructurii este inclus� în 
analiz�, fiind considerat� ca �i valoare restant� a bunului la sfâr�itul perioadei de evaluare. Analiza 
financiar� include valoarea rezidual� a infrastructurii proiectului ca un cost de investi�ie negativ dupa 
terminarea perioadei de evaluare, fiind considerat� ca intrare. 

Pentru calcularea valorii reziduale a infrastructurii s-a utilizat metoda amortiz�rii liniare, care 
sus�ine c� valoarea bunului scade cu o cota egal� în fiecare an pe parcursul duratei de via��. Astfel, 
valoarea rezidual� este dat� de urm�toarea formula: 

I
DTt

DTr
VR ×=

 
unde, 

VR = valoare rezidual�; 

DTr = durata de timp r�mas�; 

DTt = durata de via�� total�; 

I = valoarea investi�iei. 
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         I cheltuieli pentru investitia de baza Scenariul I = 116891.35 euro; 

I cheltuieli pentru investitia de baza Scenariul II = 124313.96 euro. 

Costuri de între�inere 

Pe lâng� costurile de investitie, proiectul genereaz� �i costuri pe termen lung, asociate între�inerii 
infrastructurii proiectate. Aceste categorii de costuri sunt prev�zute pentru întreaga perioad� de 
evaluare a proiectului �i vor fi suportate din bugetul administratorului infrastructurii. Costurile de 
operare a proiectului includ costurile asociate cu operarea zilnic� �i între�inerea de rutin� �i costurile 
activit��ilor planificate. Aceste categorii de costuri sunt prev�zute pentru întreaga perioada de evaluare 
a proiectului �i vor fi suportate din bugetul local. Lucr�rile de între�inere sunt stabilite pe baza 
solu�iilor tehnice propuse, în conformitate cu Normativul – Ind. AND 554/2002. 

Analiza cost-beneficiu este efectuat� folosind abordarea incremental�, costurile de între�inere 
fiind evaluate �inând cont doar de diferen�ele dintre scenariul "cu proiect" �i scenariul de referin�� "f�r� 
proiect". Astfel, avand în vedere c� scenariul în care nu se implementeaz� proiectul nu este fezabil, 
sunt luate în considerare costurile suplimentare generate de între�inerea obiectelor propuse în cadrul 
proiectului. 

Venituri 

Practica economic� european� �i interna�ional� arat� c� în cazul proiectelor al c�ror obiect de 
investi�ie este reprezentat de infrastructur� de baz� �i care nu prevâd introducerea de taxe, nu apar 
beneficii directe financiare (fiscale), proiectul fiind un r�spuns la nevoile identificate. In cadrul 
proiectului nu sunt prev�zute taxe sau tarife care vor fi percepute de administratorul infrastructurii 
rutiere. Astfel, se consider� c� proiectul nu este generator de venituri. 

� Rentabilitatea financiar� a investi�iei 
Dup� cola�ionarea costurilor totale de investi�ie, costurilor totale de operare �i veniturilor, 

urm�toarea etap� a analizei financiare const� în calcularea indicatorilor rentabilit��ii financiare a 
capitalului investit �i a sustenabilit��ii financiare a fondurilor din cadrul proiectului. Calculul 
rentabilit��ii financiare a investi�iei m�soar� capacitatea veniturilor nete de a acoperi costurile de 
investi�ie. Rentabilitatea financiar� a investi�iilor este dat� de urm�torii indicatori: 
- Valoarea Actualizat� Net� Financiar� (FNPV) – este definit� ca suma care rezult� atunci cand 

investi�ia preconizat� �i costurile de operare ale proiectului (actualizate) se deduc din valoarea 
actualizat� a veniturilor a�teptate. FNPV este exprimat� în unit��i monetare (euro) �i depinde de 
amploarea proiectului. 

- Rata Intern� de Rentabilitate Financiar� (FIRR) – este definit� ca fiind rata de actualizare care 
produce o FNPV egal� cu zero.  

FIRR este un procentaj �i nu înregistreaz� varia�ie pe scala. FNPV �i FIRR m�soar� performan�a 
investi�iei independent de sursele sau metodele de finan�are. Valorile indicatorilor rentabilit��ii 
financiare a investi�iei: 
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Indicator al proiectului Valoare rezultat� Concluzie 
Scenariul I 

Rata interna de rentabilitate (FIRR) -12,50% 
< 4% (rata de actualizare) � proiectul nu este rentabil 
financiar  

Valoarea actualizata neta (FNPV) - 
< 0 (valoare negativa) � veniturile nete nu au capacitatea de a 
acoperi costurile de investitii 

Raportul beneficiu/cost (Rb/c) 0,00 
< 1 (valoare subunitara) � veniturile nete nu au capacitatea de 
a acoperi costurile de investitii 

Scenariul II 

Rata interna de rentabilitate (FIRR) -13,20% 
< 4% (rata de actualizare) � proiectul nu este rentabil 
financiar  

Valoarea actualizata neta (FNPV) - 
< 0 (valoare negativa) � veniturile nete nu au capacitatea de a 
acoperi costurile de investitii 

Raportul beneficiu/cost (Rb/c) 0,00 
< 1 (valoare subunitara) � veniturile nete nu au capacitatea de 
a acoperi costurile de investitii 

Dupa cum se poate observa, FNPV este mai mic� decât zero �i FIRR este mai mic� decât rata de 
actualizare, ceea ce înseamn� ca proiectul nu este rentabil �i necesit� sprijin financiar, fiind, a�adar, 
eligibil pentru ob�inerea fondurilor de la bugetul de stat. 

� Sustenabilitatea financiar� 
Un proiect este sigur din punct de vedere financiar daca nu implic� riscul de a r�mâne f�r� 

numerar pe viitor. Analiza sustenabilit��ii proiectului ia în considerare intr�rile �i ie�irile de numerar 
din fiecare an, de-a lungul perioadei de evaluare. Diferen�a dintre aceste fluxuri indic� surplusul sau 
deficitul anual, acumulat în fiecare an. Prin calcularea deficitului/ surplusului cumulat în fiecare an, 
proiectul poate indica dac� fluxul de numerar net este sau nu este întotdeauna cu profit. Aceasta 
analiz� este efectuat� pentru proiect privit ca tot unitar. Pentru ca proiectul s� fie considerat sustenabil 
din punct de vedere financiar, fluxul de numerar net cumulat trebuie s� fie mai mare decât zero în 
fiecare an.  

Deoarece proiectul nu este generator de venituri, sarcina acoperirii costurilor de între�inere ale 
proiectului revine administratorului infrastructurii. Sursele vor fi alocate pe m�sura cheltuielilor �i 
astfel fluxul de numerar este 0. Deoarece solicitantul este autoritate public�, nu este relevant� 
ob�inerea unui flux de numerar mai mare decât 0, Beneficiarul alocând exact sursele necesare 
acoperirii cheltuielilor.  

d) Analiza economic�, analiza cost-eficacitate 

 Scopul analizei economice este de a demonstra c� proiectul are o contribu�ie pozitiv� net� 
pentru societate �i, prin urmare, merit� s� fie cofinan�at prin fonduri de la bugetul de stat / bugetul 
local.  

 Beneficiile proiectului trebuie s� dep��easc� costurile proiectului �i în mod special, valoarea 
actualizata a beneficiilor economice ale proiectului trebuie s� dep��easc� valoarea actualizat� a 
costurilor economice ale proiectului. 

 Pentru proiectele a c�ror valoare total� estimat� nu dep��este pragul de 30 milioane lei pentru 
care documenta�ia tehnico-economica se aprob� prin hotarare a Guvernului, potrivit prevederilor Legii 
nr. 500/2002 privind finan�ele publice, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se elaboreaz� analiza 
cost-eficacitate. 
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 In concluzie, pentru proiectul propus, având în vedere valoarea total� a acestuia, nu este 
necesar s� se elaboreze o astfel de analiz� economic�. 

 Pentru a avea o imagine a impactului economic al proiectului, în continuare sunt men�ionate 
beneficiile generate de implementarea acestuia, �i anume: 

- desf��urarea traficului auto �i pietonal în condi�ii optime de siguran�� �i confort; 

- evitarea unor posibile situa�ii de închideri de drum, având în vedere caracterul evolutiv, activ al 
alunec�rii de teren, amplificarea fenomenelor de instabilitate a platformei drumului putând 
cauza oprirea accesului în zon�; 

- eliminarea restric�iilor de vitez�, asigurarea unor condi�ii de rulare corespunz�toare reduc uzura 
mijloacelor de transport �i degradarea acestora; 

- îmbun�t��irea accesibilit��ii �i mobilit��ii popula�iei, bunurilor �i serviciilor, care va stimula o 
dezvoltare economic� durabil�; 

- crearea de noi locuri de munc� pe perioada execu�iei lucr�rilor; 

- interven�ii rapide ale echipelor speciale (ambulan�a, pompieri, autorit��ile locale);  

- diminuarea noxelor rezultate din duratele de transport, lucru benefic pentru mediul încon-
jur�tor; 

 De asemenea, pentru evaluarea eficacit��ii proiectului, s-a calculat raportul cost-eficacitate 
(raportul ACE). Acesta reprezint� rezultatul împ�r�irii valorii actualizate a costurilor totale (NPVcost = 
total costuri de investi�ie actualizate + total costuri de între�inere actualizate) la efectele/ beneficiile 
exprimate în termeni fizici.  

Atat costurile, cât �i beneficiile sunt considerate incremental. Rata de actualizare utilizat� este r = 
5%. Modul de calcul al raportului ACE este urm�torul: 

Raportul ACE = 
������������������-��������������������

����������������-������������������
 

e) Analiza de senzitivitate 

 Analiza de senzitivitate este o tehnic� de evaluare cantitativ� a impactului modific�rii unor 
variabile de intrare asupra rentabilit��ii proiectului investi�ional. 

 Mediul economic caracteristic României presupune existen�a unei palete variate de factori de 
risc care mai mult sau mai pu�in probabil pot influen�a performan�a previzionat� a proiectului. Acesti 
factori de risc se pot încadra în dou� categorii: 

- categorie care poate influen�a costurile de investi�ie; 

- categorie care poate influen�a elementele cash-flow-ului previzionat. 

 Scopul analizei de senzitivitate este: 

- identificarea variabilelor critice ale proiectului, adic� a acelor variabile care au cel mai mare 
impact asupra rentabilit��ii sale; variabilele critice sunt cele pentru care o varia�ie absolut� de 1% 
fa�� de cea mai bun� estimare d� na�tere la o varia�ie corespunz�toare de nu mai pu�in de 1% (un 
punct procentual) a NPV (de exemplu, elasticitatea este de o unitate sau mai mare); 

- evaluarea general� a robuste�ii �i eficien�ei proiectului; 
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- aprecierea gradului de risc: cu cât numarul de variabile critice este mai  mare, cu atât proiectul 
este mai riscant; 

- sugereaz� m�surile care ar trebui luate în vederea reducerii riscurilor proiectului. 

 Astfel, au fost testate variabilele de intrare ale modelului asupra indicatorilor financiari ai 
proiectului. Din punct de vedere financiar, niciuna dintre variabilele modelului nu este critic�. 

f) Analiza de riscuri, m�suri de prevenire/diminuare a riscurilor 

Proiectul este adaptat normelor tehnologice �i m�surilor recomandate de Uniunea European� �i 
legisla�ia na�ional�. 

De asemenea, au fost analizate �i estimate riscurile de natur� financiar�, de administrare �i 
management generate de proiect. Se consider� c� acestea sunt reduse ca pondere. Beneficiarul 
obiectivului investi�ional prezint� o capacitate de management �i de implementare a proiectului 
corespunz�toare cu cerin�ele actuale. Riscurile de natur� financiar� �i politice dar �i cele referitoare la 
for�a major� au fost evaluate în cadrul estimarii costurilor investi�ionale. In interiorul Devizului 
General estimativ pentru acestea s-a prev�zut o valoare procentual� din costul direct de investi�ie. In 
acest mod sunt asigurate condi�iile normale de desf��urare a urm�toarelor faze de proiectare �i mai 
ales de execu�ie. 

Propunerea m�surilor pentru eliminarea/minimizarea/controlul riscurilor de implementare �i 
finalizare a Proiectului: 

Riscuri administrative �i de planificare urban�: riscul s� apar� întârzieri �i/sau dificult��i in 

ob�inerea tuturor avizelor, acordurilor, permiselor �i autoriza�iilor necesare. 

In vederea elimin�rii acestui risc, s-au luat urm�toarele m�suri: 

- respectarea reglement�rilor impuse de fiecare entitate în ceea ce prive�te proiectarea lucr�rilor; 

- aplicarea unor m�suri compensatorii care s� atenueze impactul asupra mediului; 

- întocmirea documenta�iilor �i ob�inerea avizelor �i acordurilor conform cerintelor fiec�rei 
entit��i. 

Riscuri referitoare la achizi�iile publice: întârzieri procedurale. 

M�suri propuse pentru eliminarea/ minimizare/controlul acestui risc: 

- contractarea serviciilor �i lucrarilor impuse de implementarea proiectului se va face aplicând 
normele de achizi�ii publice prev�zute de legea privind achizi�iile publice; 

- documenta�iile de atribuire se vor realiza de exper�i în domeniu, iar evaluarea ofertelor se va 
face în cadrul unei comisii specializate. 

Riscuri legate de proiectare: riscul unor solu�ii tehnice gre�ite sau neadaptate 

M�suri propuse pentru eliminarea/minimizare/controlul acestui risc: 

- solu�iile tehnice propuse �in cont de prevererile Expertizei Tehnice de specialitate, de condi�iile 
de teren, �i de condi�ion�rile impuse de avizatori;  

- solu�iile tehnice sunt cele uzitate în mod curent pentru lucr�ri similare;  

- la nivelul proiectantului, s-a elaborat o procedura intern� de verificare a calit��ii în fiecare faz� 
de investiga�ii de teren �i de proiectare. 
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Estim�ri inadecvate ale costului proiectului 

M�suri propuse pentru eliminarea/minimizare/controlul acestui risc: 

- estimarea costului proiectului pe baza investiga�iilor �i studiilor efectuate, a pre�urilor curente 
de pia�� �i, de asemenea, pe baza solu�iilor din expertizele tehnice. 

Riscuri legate de construc�ie:  

Dep��iri ale costului proiectului 

M�suri propuse pentru eliminarea/minimizare/controlul acestui risc: 

Beneficiarul va fi responsabil de supervizarea �i monitorizarea implement�rii proiectului, 
clarificarea problemelor care pot ap�rea pe parcurs, aprobarea diferitelor livrabile �i a altor activit��i 
desf��urate de contractant; 

- supervizarea proiectului se va face �i de catre Dirigintele de �antier. 

Intârzieri în ceea ce prive�te construc�ia 

Ca �i în cazul riscului de dep��ire a costului proiectului, supervizarea �i monitorizarea 
proiectului de c�tre Beneficiar �i respectiv de c�tre Dirigintele de �antier pot garanta încadrarea 
proiectului în termenul de finalizare. 

Calitate inadecvat� a lucr�rilor executate 

Activitatea de Dirigentie de �antier �i cea de asisten�� tehnic� din partea proiectantului 
desfa�urate în mod profesionist garanteaz� o calitate adecvat� a lucr�rilor executate. 

Condi�ii meteorologice nefavorabile, inunda�ii, alunec�ri de teren etc. 

Riscul de întârziere a lucr�rilor ca urmare a condi�iilor meteorologice nefavorabile este un risc 
comun tuturor proiectelor de investi�ie.  

Schimbarile climatice din ultimii ani au condus la o dificultate a constructorilor în aprecierea 
unui grafic de lucru realist.  

In planificarea logic� �i cronologic� a activit��ilor cuprinse în planul de ac�iune au fost 
prev�zute marje de timp pentru etapele mai importante ale proiectului. 

Riscuri legate de contractant (faliment, lipsa resurselor) 

Prin documenta�ia de atribuire a contractului vor fi solicitate informa�ii referitoare la 
capacitatea economic� �i financiar�, capacitatea tehnic� �i capacitatea profesional� a 
candidatului/ofertantului. 

Riscuri opera�ionale: costurile de operare �i între�inere sunt mai mari decât s-a estimat. 

Estimarea costurilor de operare �i între�inere s-a realizat pe baza solutiei tehnice propuse, în 
conformitate cu Normativul privind între�inerea �i repararea drumurilor publice - ind. AND 554/2002 
�i în func�ie de nivelul de referin�� al acestor categorii de costuri. 

Riscuri financiare: Lipsa resurselor financiare necesare implement�rii optime a proiectului 

Solicitantul se va angaja s�: 

- finan�eze toate costurile aferente proiectului; 

- prevada în bugetul institu�iei costurile necesare implement�rii proiectului. 
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6. SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC OPTIM RECOMANDAT 

6.1 Compara�ia scenariilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustena-

bilit��ii �i riscurilor 

In Scenariul I se propune execu�ia de lucr�ri de modernizare a sistemului de scurgere a 
apelor pluviale cu rigole trapezoidale. 

Avantaje si dezavantaje ale Variantelor prezentate : 
Varianta II rigida 
 Avantaje 
- Sunt mai economice decât îmbr�c�min�ile asfaltice atunci când se folosesc pentru 

satisfacerea traficului greu si foarte greu. 
- Se recomanda a se folosi la drumuri noi, la drumuri in aliniament sau cu raze mari ce nu 

necesita supral�rgiri. 
- Nu se deformeaz� la temperaturi ridicate ale mediului ambiant. 
- Prezinta rezistenta mare la uzura, daca se folosesc agregate atent selec�ionate. 
- Prezinta rugozitate buna si nu este atacata de produsele petroliere (scurse accidental pe 

suprafa�a carosabila). 
- Necesita cheltuieli sensibil mai mici de între�inere fata de îmbr�c�min�ile asfaltice. 
- Betonul nu este poluant atât in execu�ie cat si-n exploatare. 
- Culoarea deschisa a carosabilului se percepe mai bine noaptea sau pe ploaie. 
- Costuri mici de între�inere pe durata de via�� a investi�iei; 
- Durata de via�� mai mare; 
            Dezavantaje 
- Necesita utilaje specializate pentru execu�ie ce trebuiesc sa fie men�inute in stare buna 

de func�ionare. 
- Traficul trebuie adaptat la execu�ie – circula�ie numai pe o banda. 
- Dup� turnarea dalelor carosabilul se poate reda traficului numai dup� 21 de zile, fata de 

câteva ore la asfalt. 
- Rosturile transversale necesita execu�ie atenta si între�inere corespunz�toare, iar in 

exploatare provoac� disconfort (�ocuri si zgomot). 
- Nu poate prelua cre�teri de trafic prin cre�teri de capacitate portanta, ranforsarea 

ulterioara a drumului este laborioasa – costisitoare 
- Durata normal� de func�ionare conform H.G. 2.139/30.11.2004 este de 28 ani.  
Varianta I supla 
- Avantaje 
- Grosimea structurii asfaltice poate fi etapizata. 
- Capacitatea portanta poate creste progresiv prin investi�ii etapizate. 
- Gre�elile de execu�ie pot fi remediate u�or fata de îmbr�c�min�ile din beton de ciment. 
- Prezinta un confort la rulare mai mare decât îmbr�c�min�ile cu beton de ciment (prin 

lipsa rosturilor). 
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- Se pot realiza si pe trasee ce con�in si raze mici, respectiv supral�rgiri, f�r� a necesita 
rosturi intre calea cu curenta si calea in curba. 

- Rugozitatea suprafe�ei poate fi sporita prin tratamente bituminoase, asigurându-se 
circula�ia �i pentru declivit��i cu valori de 7-9%. 

  Dezavantaje 
- Durata de serviciu este mai mica (numai 10-15 ani) decât a îmbr�c�min�ii de beton de 

ciment (20-30 ani). 
- La temperaturi ridicate ale mediului ambiant apar deforma�ii (f�ga�e) ale carosabilului. 
- Structurile rutiere asfaltice sunt atacate de produsele petroliere ce se scurg accidental pe 

carosabil. 
- Cheltuielile de între�inere sunt mai mari decât cele necesare pentru între�inerea 

betonului de ciment. 
- Prepararea asfaltului conduce la apari�ia de noxe. 
- Exist� pericolul ca în cazul devers�rilor accidentale de uleiuri sau combustibil pe partea 

carosabil�, îmbr�c�mintea asfaltic� s� fie distrus� pe zonele respective;  
- Posibilitatea  apari�iilor degrad�rilor în îmbr�c�mintea asfaltic� în zona rosturilor 

longitudinale �i de lucru dac� acestea nu sunt tratate corespunzator la faza de executie; 
- Durata normal� de func�ionare conform H.G. 2.139/30.11.2004 este de 25 ani. 

6.2 Selectarea �i justificarea scenariului optim recomandat 

 Având atât avantajul economic, cât �i pe cel al duratei de execu�ie, se recomand� spre 
implementare Scenariul I de interven�ie – modernizare platforma cu structura supla. 

 Beneficiarul poate opta pentru implementarea oric�rui scenariu de interven�ie. 

6.3 Principalii indicatori tehnico-economici aferen�i investi�iei 

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea total� a obiectivului de investi�ii, exprimat� în lei, 
cu TVA �i respectiv, f�r� TVA, din care construc�ii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul 
general 

 
 

Denumire 
Valoare 

 (f�r� TVA) 
TVA 

Valoare  
(inclusiv TVA) 

 LEI LEI LEI 

TOTAL GENERAL 
 

����������	

 
�
�������	 ����������	

Din care C+M �����
��
�	 ���������	 ��������
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b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performan�� – elemente fizice/capacit��i fizice 
care s� indice atingerea �intei obiectivului de investi�ii – �i, dup� caz, calitativi, în conformitate 
cu standardele, normativele �i reglement�rile tehnice în vigoare 
 

- Rigole carosabile                                                                    72 m 

- Lungime zid sprijin                                                                 49 m 

- Suprafata asfalt                                  1127  mp 

 

 Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare stabili�i în func�ie de specificul 
�i �inta fiec�rui obiectiv de investi�ii 

Conform analizei financiare au rezultat urmatorii indicatori: 

VAN (FNPV) = -  euro 

RIR (FIRR) = - 12,50% 

Rb/c = 0,00 

c) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stability in functie 
de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii: 

Din punct de vedere economic realizarea investitiei contribuie la bunastarea economica a 
comunitatii locale. 

- crearea de noi locuri de munc� pe perioada execu�iei lucr�rilor; 
Se consider� ca lucr�rile propuse vor asigura parametrii normali de exploatare, urmând ca în 

urma implement�rii inves�i�iei, participan�ii la trafic s� beneficieze de condi�ii superioare de circula�ie, 
precum: 

- desf��urarea traficului auto �i pietonal în condi�ii optime de siguran�� �i confort; 

- îmbun�t��irea accesibilit��ii �i mobilit��ii popula�iei, bunurilor �i serviciilor, care va stimula o 
dezvoltare economic� durabil�; 

- interven�ii rapide ale echipelor speciale (ambulan�a, pompieri, autorit��ile locale); 

- Imbunatatirea calitatii mediului inconjurator. 

d) Durata estimat� de execu�ie a obiectivului de investi�ii, exprimat� în luni 

 Conform graficului de realizare a investi�iei propus, durata de execu�ie se estimeaz� la 3 luni 
calendaristice. 

6.4 Prezentarea modului în care se asigur� conformarea cu reglement�rile specifice func�iunii 

preconizate din punct de vedere al asigur�rii tuturor cerin�elor fundamentale aplicabile con-

struc�iei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice. 

Documentatia elaborat� este în conformitate cu reglement�rile specifice în vigoare �i 
îndepline�te cerin�ele Beneficiarului. 

Se va asigura un nivel calitativ corespunz�tor criteriilor de performan�� principale, exigen�ele 
de verificare a proiectului de c�tre verificatori tehnici atesta�i fiind urm�toarele: 
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A.4 - Rezisten�� mecanic� �i stabilitate pentru infrastructura transportului rutier: drumuri;  

B.2 - Siguran�� în exploatare pentru pentru construc�ii aferente transportului rutier;  

D - igien�, s�n�tate �i mediu înconjur�tor. 

6.5 Nominalizarea surselor de finan�are a investi�iei publice, ca urmare a analizei economice �i 
financiare 

Sursele de finan�are a investi�iei se constituie 	n conformitate cu legisla�ia 	n vigoare �i const� 
din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/ bugetul local, credite externe 
garantate sau contractate de stat �i alte surse legal constituite. 

7. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME 

7.1 Certificatul de urbanism emis în vederea ob�inerii autoriza�iei de construire 

Se va atasa de catre beneficiar. 

7.2 Studiu topografic, vizat de c�tre Oficiul de Cadastru �i Publicitate Imobiliar� 

Studiu topografic este  întocmit de o persoan� autorizat� OCPI, documenta�ia urmand sa fie 
vizat� de Oficiul de Cadastru �i Publicitate Imobililiar� Prahova la faza “DTAC”. 

7.3 Extras de carte funciar�, cu excep�ia cazurilor speciale, expres prev�zute de lege 

Extrasul de carte funciar� se va ata�a de c�tre Beneficiar. 

7.4 Avize privind asigurarea utilit��ilor, în cazul supliment�rii capacit��ii existente 

Prin implementarea acestui proiect nu este nevoie de suplimentarea utilit��ilor existente. 

7.5 Actul administrativ al autorit��ii competente pentru protec�ia mediului, m�suri de diminuare a 

impactului, m�suri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de me-

diu, de principiu, în documenta�ia tehnico-economic� 

Actul administrativ al autorit��ii competente pentru protec�ia mediului (Agen�ia pentru Protec�ia 
Mediului Prahova) se va ata�a de c�tre Beneficiar.�

7.6 Avize, acorduri �i studii specifice, care pot condi�iona solu�iile tehnice 

Conform Certificat de Urbanism.   

a) Studiu privind posibilitatea utiliz�rii unor sisteme alternative de eficien�� ridicat� pentru 
cre�terea performan�ei energetice 

Nu este cazul. 
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b) Studiu de trafic �i studiu de circula�ie 

Nu este cazul.   

c) Raport de diagnostic arheologic, în cazul interven�iilor în situri arheologice 
Nu este cazul. 

d) Studiu istoric, în cazul monumentelor istorice 

Nu este cazul. 

e) Studii de specialitate necesare în func�ie de specificul investi�iei 

Elaborarea prezentei documenta�ii �i prezentarea solu�iilor de interven�ie, s-au f�cut pe baza 
urm�toarelor documenta�ii �i studii: 

- Studiu geotehnic; 

- Studiu topografic. 

- Expertiza tehnica. 

 

Data:       Întocmit, 
             Aprilie 2022                     Ing. Monica UNGUREANU 

 
 
  
 
 

              Sef de proiect, 

             Ing. Radu GRATIE 
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Nr. 
crt.

Articol Calculul cantitatii U.M. Cantitate P.U. Total

1  Sapatura inclusiv transport la 10 km  1127 x  0,6 m / 100  Smc               6.67                                            -       
3 Strat de balast - 30cm grosime  1127 mp x  0,30 m   mc           338.10                                            -       
4 Strat de piatra sparta - 20cm grosime  1127 mp x  0,20 m   mc           225.40                                            -       

5  Strat de binder BAD22,4 - 6cm grosime  1127 mp x 0,06 m x 2,4 t  tone           162.29                                            -       

6  Strat de uzura BA16 - 4cm grosime  1127 mp x 0,04 m x 2,4 t  tone           108.19                                            -       
7  Bordura prefabricata 20x25x50  93 m  m             93.00                                            -       
8  Demolare beton   300 mp x 0,4 m  mc           120.00                                            -       

                                -       

1  Rigola carosabila  72 m  m             72.00                                            -       

                                -       

1  Zid de beton C30/37  49 m   m             49.00                                            -       

                                -       

2  Indicatoare rutiere 2 buc. buc. 2.00                                                    -       

                                -       

                      -       

Proiectant,
S.C. SMART TOPCAD PRODESIGN S.R.L.

ANTEMASURATOARE - SCENARIUL I 

 „Amenajare teren de pe care au fost demolate spatii comerciale in zona garii, comuna Poiana Campina, judetul Prahova"                  

 OBIECT 01: LUCRARI DE DRUM 

 DEVIZ 01: STRUCTURA RUTIERA 

 TOTAL DEVIZ  

 DEVIZ 03: SCURGEREA APELOR 

 TOTAL DEVIZ  

 DEVIZ 04: STRUCTURA ZID SPRIJIN 

Intocmit, 
Ing. Gratie Radu

TOTAL DEVIZ

 DEVIZ 04: SIGURANTA CIRCULATIEI 

 TOTAL DEVIZ  

 TOTAL GENERAL FARA T.V.A. 

Nota: Cantitatile au caracter estimativ. Cantitatile finale vor rezulta in urma elaborarii Proiectului Tehnic de Executie si Detaliilor de Executie (PTE+DE).


