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Capitolul I 

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE 

INVESTIȚII 

 

 

Lucrarea este intocmită in conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de 

elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / 

proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, sectiunea a 4-a Documentația de avizare a 

lucrărilor de intervenții și secțiunea a 5-a Devizul general și devizul pe obiect. 

Lucrarea respectă conținutul cadru al Documentației de Avizare al Lucrărilor de Intervenție 

prevăzută în HG 907/2016. 

 Proiectul respecta prescripțiile din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, Legea 

50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, Legea mediului nr. 137/1996, Legea apelor nr. 

107/1996, precum și alte normative și reglementări în vigoare. 

 Prin prezenta lucrare se impune utilizarea în execuție a materialelor agrementate tehnic și 

certificate. Toate materialele de construcții utilizate în cadrul lucrărilor vor fi insoțite de documente 

de atestare a conformității, certificate de conformitate / declarație de performanță, în concordanță cu 

cerințele și nivelurile minimale de performanță prevăzute de actele normative în vigoare.  

 

1.1. Denumirea obiectivului de investiții  

„Parc si loc de joaca, strada Crizantemelor din Municipiul Sighisoara”. 

 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor  

Municipiul Sighisoara 

 

1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar) 

Nu este cazul 
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1.4. Beneficiarul investiției  

Municpiul Sighisoara. 

 

1.5. Elaboratorul Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție  

S.C. Electroproiect ADA S.R.L. Petroșani, Strada Viitorului, Nr. 35/18, județul Hunedoara. 

 

Data elaborării: Septembrie 2017 

Faza de proiectare: D.A.L.I. 
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Capitolul II 

SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII 

LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII 

 

 

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, 

structuri instituționale și financiare  

 

Tehnologia tot mai avansata, industria si-au pus amprenta in mod negativ asupra naturii cu 

efecte nefaste pentru om. Calitatea aerului din marile centre urbane influenteaza direct starea de 

sanatate a populatiei. Poluarea, cu toate aspectele ei , este unul din factorii asupra carora se poate 

interveni cu mijloace simple si la indemana tuturor. Lupta pentru reducerea poluarii este continua.                        

Marirea suprafetelor de spatii verzi amenajate, perdelele de verdeata sunt locuri ideale de 

recreere, relaxare si petrecere a timpului liber. 

           Motivele pentru care se apelează la astfel de servicii sunt: distracţia copiilor, 

mulţumirea părinţilor de a vedea copiii lor fericiţi, posibilitatea părinţilor de a-si lasa copiii in 

siguranţă, supravegheati,  a v an d  in  v ed e r e  r i tm ul  t o t  m a i  a l e r t  ş i  t im p  l i b e r  ca t  ma i  

p u ţ in , sărbătorirea unor evenimente precum zile de naştere etc. Copiii necesită o mai mare atenţie 

din partea parintilor si a institutiilor.                                                   

Această investitie se bazează pe satisfacerea dorinţelor şi necesităţilor copiilor, care sunt din ce în 

ce mai crescute şi diversificate, şi crearea unui mediu  ambiental placut si sigur. 

Astfel, pentru indeplinirea acestor deziderate, s-au creat, prin implementarea acestor politicii 

europene și naționale, fonduri de finanțare. Acest proiect se dorește să fie finanțat prin fonduri din 

bugetul primariei 

Cadrul legislativ aplicabil și impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia: 

 HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 

 Legea nr. 10/1995 republicată privind calitatea lucrărilor în construcții; 

 Legea nr. 163/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in 

constructii; 
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 Legea 50/1991 actualizată privind autorizarea executării lucrărilor în construcții; 

 Legea apelor nbr.107/1996; 

 Legea mediului nr.137/1996; 

 HG 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate 

din fonduri publice, actualizată prin HG 717/2010, HG 250/2011 și HG 1061/2012; 

 Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea 500/2002 privind finanțele publice, actualizată; 

 Legea 98/2016 privind achizițiile publice; 

 HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 

la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind 

achizițiile publice; 

 Legea nr. 24/2007 actualizata si republicata privind reglementarea si administrarea spatiilor 

verzi din intravilanul localitatilor. 

 SR EN 71-8:2004 - Securitatea jucăriilor. Partea 8: Leagăne, tobogane, jucării pentru 

activităţi similare de uz familial, în exterior şi în interior;  

  SR EN 1176-1:2003 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea I: Cerinţe de securitate şi 

metode de încercare generale; 

   SR EN 1176-1:2003/A1:2003 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea I: Cerinţe de 

securitate şi metode de încercare generale; 

   SR EN 1176-1:2003/A2:2003 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea I: Cerinţe de 

securitate şi metode de încercare generale; 

   SR EN 1176-1:2003/AC:2003 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea I: Cerinţe de 

securitate şi metode de încercare generale;  

 SR EN 1176-2:2002 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 2: Cerinţe de securitate 

specifice suplimentare şi metode de încercare pentru leagăne; 

   SR EN 1176-2:2002/A1:2003 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 2: Cerinţe de 

securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru leagăne; 

   SR EN 1176-3:2002 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 3: Cerinţe de securitate 

specifice suplimentare şi metode de încercare pentru tobogane; 

   SR EN 1176-3:2002/A1:2003 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 3: Cerinţe de 

securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru tobogane;  

  SR EN 1176-4:2002 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 4: Cerinţe de securitate 

specifice suplimentare şi metode de încercare pentru mijloace de transport pe cablu;  
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  SR EN 1176-4:2002/A1:2003 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 4: Cerinţe de 

securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru mijloace de transport pe 

cablu; Cod FO 53-01,ver.2 ; 

   SR EN 1176-5:2002 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 5: Cerinţe de securitate 

specifice suplimentare şi metode de încercare pentru manejuri; 

  SR EN 1176-5:2002/AC:2003 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 5: Cerinţe de 

securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru manejuri; 

  SR EN 1176-6:2002 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 6: Cerinţe de securitate 

specifice suplimentare şi metode de încercare pentru echipamente oscilante;  

 SR EN 1176-6:2002/A1:2003 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 6: Cerinţe de 

securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru echipamente oscilante;  

  SR EN 1176-7:2002 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 7: Ghid de instalare, de 

control, de întreţinere şi de utilizare; 

   SR EN ISO 12100-1:2004 - Securitatea maşinilor. Concepte de bază, principii generale de 

proiectare. Partea 1: Terminologie de bază, metodologie; 

   SR EN ISO 12100-2:2004 - Securitatea maşinilor. Concepte de bază, principii generale de 

proiectare;  

  SR EN 292-1:1996 -Securitatea maşinilor. Concepte de bază, principii generale de 

proiectare. Partea 1:Terminologie de bază, metodologie; 

  SR EN 292-2+A1:1998-Securitatea maşinilor. Concepte de bază,principii generale de 

proiectare. Partea 2: Principii şi condiţii tehnice; 

  SR EN 719:1995 - Coordonarea sudării. Sarcini şi responsabilităţi; 

  SR EN 1050:2000 - Securitatea maşinilor. Principii pentru aprecierea riscului; 

Legislația prezentată mai sus nu are caracter limitativ. 

Lucrarea va respecta normativele și reglementările în vigoare și va impune folosirea in execuție 

a materialelor si echipamentelor agrementate și certificate. 

 

2.2. Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor  

Starea actuala a locului de joaca pune in pericol siguranta copiilor, echipamentele de joaca 

sunt deteriorate, nu sunt amplasate camere de luat vederi si lipseste iluminatul public. In Municipiul 

Sighisoara nu exista teren de baschet in aer liber, cu exceptia celor din curtile institutiilor de 

invatamant. 
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Investitia propusa este justificata de necesitatea punerii in valoare a spatiului partial amenajat 

(cu echipamente vechi uzate fizic si moral) si a crearii in zona a unui loc de recreere, promenada, 

joaca pentru locuitorii cartierului. 

Suprafata de teren afectata de lucrarile aferente obiectivului de investii este de 1309 mp si este 

situata adiacent strazii Crizantemelor la intersectia cu strada Margaretelor. Terenul actual al 

parcului are forma plana, fiind inconjurat si strabatut de alei betonate. Aleile betonate prezinta 

degradari specifice trotuarelor realizate din beton si anume: fisuri, erodarea si macinarea suprafetei 

acestora, rosturi de dilatatie degradate si inierbate, etc. 

Prin lucrarile de terasament si modelare a terenului, realizare de ronduri de flori si alei, vor fi 

create zone distincte in care toate categoriile de varsta isi pot gasi locul de relaxare, joaca, plimbare 

sau liniste dorit.  

Pe terenul cu dstinatia de parc, perimetral se afla arbori din speciile autohtone (tei, platan si 

nuc). Acestia vor fi pastrati si dupa amenajarea parcului. 

Parcul va fi structurat pe trei zone, fiecare adresandu-se altor tipuri de vizitatori. 

Ca urmare a realizarii in cartier a unui loc adecvat care sa asigure tinerilor si copiilor conditii 

optime pentru miscare in aer liber, in conditii de siguranta cat si amenajarea unor zone care sa ofere 

o priveliste relaxanta tuturor categoriilor de varsta va contribui la pastrarea si imbunatatirea starii de 

sanatate a locuitorilor. 

Probleme identificate: 

- Lipsa de locuri de joaca in imediata apropiere, amenajate corespunzator; 

- Lipsa unei zone de agrement in cartier; 

- Existenta unui spatiu public degradat cu aspect inestetic; 

- Nevoia de a mari suprafetele de spatii verzi in municipiu; 

- Nefolosirea la capacitate maxima a potentialului de recreere din zona. 

Ca urmare a realizarii investitiei se urmareste stimularea petrecerii a cat mai mult timp in aer 

liber si promovarea miscarii si sportului in randul tuturor categoriilor de varsta. 

 

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice  

 

Principalele obiective preconizate a fi a atinse in urma realizării investiției constau in 

punerea in valoare a spatiului amenajat si a crearii in zona a unui loc de recreere a persoanelor 

varstnice , loc de jucat baschet si loc de joaca pentru copiii cartierului. 
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              Creerea in cartier a unei loc adecvat care sa asigure tinerilor si copiilor conditii pentru 

miscare in aer liber, in conditii de siguranta cat si amenajarea unor zone care sa fie adevarate oaze 

de liniste, verdeata, care sa ofere o priveliste relaxanta tuturor categoriilor de varsta, va contribui la 

pastrarea si imbunatatirea starii de sanatate a locuitorilor. Se vor rezolva urmatoarele probleme 

identificate: 

 - Lipsa de locuri de joaca in imediata apropiere;  

 - Lipsa unei zone de agrement in cartier;  

 - Existenta unui spatiu public inestetic, fara utilizare ; 

 - Nevoia de a mari suprafetele verzi in municipiu; 

 - Nefolosirea la capacitate maxima a potentialului de recreere din zona . 

             Se urmareste stimularea petrecerii a cat mai mult timp in aer liber si promovarea miscarii si 

sportului in randul tuturor categoriilor de varsta. 
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Capitolul III 

DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE 

 

 

3.1. Particularități ale amplasamentului  

Terenul pe care urmeaza a se realiza investitia se afla in intravilanul municipiului 

Sighisoara, judetul Mures, la intersectia dintre strada Crizantemelor cu strada Margaretelor. 

 

3.1.1. Descrierea amplasamentului 

 

Amplasamentul pe care este amplasat parcul ce urmeaza a fi amenajat se afla situat in zona 

noua a municipiului Sighisoara in partea estica a acestuia, pe strada Crizantemelor la intersectia cu 

strada Margaretelor. 

Terenul pe care este amplasat parcul este in suprafata de 1309,00 mp 

Folosinta actuala a terenului este de spatiu verde, loc de joaca. 

 

3.1.2. Relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile 

Municipiul Sighisoara se afla amplasat in partea centrala a tarii in zona de intersectie a unor 

importante drumuri din tara: Brasov – Sighisoara – Targu Mures – Cluj, Miercurea Ciuc – Odorhei 

– Sighisoara – Agnita – Sibiu, Sighisoara – Medias – Sibiu. 

Distantele pana la principalele localitati de interes economic, administrativ, cultural si 

turistic sunt: 

 Sighisoara – Bucuresti: 297 km; 

 Sighisoara – Targu Mures: 54 km; 

 Sighisoara – Cluj Napoca: 156 km; 

 Sighisoara – Brasov: 120 km; 

 Sighisoara – Odorheiu Secuiesc: 40 km. 

Accesul in parc se realizeaza din strada Crizantemelor si strada Margaretelor prin reteaua de 

alei din zona.  
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3.1.3. Datele seismice și climatice 

Zona seismică, in conformitate cu Normativ P100-1/2013 – Cod de proiectare seismica. 

Partea I – prevederi de proiectare pentru cladiri: 

 ag=0,15,  

Tc=0,70 s – perioada de control sau de colt,  

Clasa de importanță seismică – I (corespunde cu gradul 6 de intensitate seismică – conform 

STAS 11100/1/93 – Zonarea seismică a teritoriului României și P100/92). 

Din punct de vedere climatic, municipiul Sighisoara se incadreaza in zona climatica a 

Podisului Transilvaniei, fiind caracterizata printr-o clima temperat – continetala moderata, dar care 

prezinta cateva particularitati, in functie de aspectul deluros al regiuni si de culoarul mai coborat al 

Tarnavei Mari, care are influenta asupra regimului termic si al precipitatiilor, conducand la 

inversiuni de temperatura, frecventa ceturilor si a curentilor pe culoar. Curentii de aer au frecventa 

cea mai mare dinspre nord-vest, fiind canalizati pe culoarul Tarnavei Mari.  

Temperatura medie anuala este de 8,2
o
C, valoare ce indica un potential termic redus si care 

scoate in evidenta climatul destul de racoros. 

Amplitudinea termica medie intre luna ianuarie (-4,3
o
C) si luna iulie (+18,6

o
C) este de 

22,9
o
C. Cele mai ridicate valori ale temperaturii se inregistreaza in luna iulie, cu o medie de 23

o
C, 

cateodata urcand, pentru putine zile, pana la 28-30
o
C, iar cele mai scazute valori medii ale 

temperaturii se inregistreaza in luna ianuarie, cu o medie de -4
o
C, care uneori coboara pentru scurt 

timp, pana la -25 … -30
o
C. Numarul mediu al zilelor cu inghet este de circa 120, iar al zilelor calde 

de 70. 

 

3.1.4. Studii de teren 

In cadrul prezentei documentatii s-au realizat urmatoarele studii de teren:  

 Studiul topografic; 

 Studiu geotehnic și geofizic. 

 

3.1.5. Situația utilităților tehnico-edilitare existente 

Parcul nu este racordat efectiv la retelele de utilitati existente, in schimb, acesta este 

strabatut de o retea de canalizare din Aleea Daliilor spre strada Margaretelor. 

Reteaua de iluminat public existenta cea mai apropiata se afla pe strada Margaratelor pe 

latura vestica a parcului. 
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3.1.6. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, 

inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția 

Riscul natural este o funcție a probabilității apariției unei pagube și a consecințelor 

probabile, ca urmare a unui eveniment.  Riscul este in funcție de hazard și vulnerabilitatea 

elementelor de risc, in condițiile expunerii lor. 

Hazardul este un eveniment amenințător și reprezintă probabilitatea de apariție intr-o 

anumita perioadă a unui potențial factor daunător pentru om, proprietăți și mediu. 

Vulnerabilitatea reprezintă măsura in care un sistem poate fi afectat in urma impactului cu 

un hazard și cuprinde totalitatea condițiilor fizice, sociale, economice și de mediu care măresc 

susceptibilitatea sistemului respectiv. 

Vulnerabilitatea poate fi voluntară sau involuntară. Ea depinde de infrastructura și de 

condițiile socio-economice dintr-un spațiu. Reducerea expunerii la hazard conduce implicit la 

scăderea vulnerabilității. 

Conform prevederilor HGR 642/2005 riscurile care se iau in consideratie pentru clasificarea 

unitătilor administrativ teritoriale și instituțiilor publice din punct de vedere al protecției civile sunt: 

 Riscuri naturale: 

 Cutremure; 

 Alunecări și prăbusiri de teren; 

 Inundații; 

 Fenomene meteorologice periculoase; 

 Avalanșe; 

 Incendii de pădure; 

 Riscuri tehnologice: 

 Accidente chimice; 

 Accidente nucleare; 

 Incendii in masa; 

 Accidente grave pe căi de transport; 

 Esecul utilitătilor publice; 

 Riscuri biologice: 

 Epidemii; 

 Epizootii/zoonoze. 
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Riscul poate fi exprimat matematic, ca fiind produsul dintre hazard, elementele de risc si 

vulnerabilitate (R=HxExV). 

Conform definițiilor de mai sus, investiția propusă nu este vulnerabilă la factori de risc 

naturali de genul: cutremurelor, alunecărilor și prăbusirilor de teren, inundațiilor, a fenomenelor 

meteorologice periculoase, avalanselor, incendiilor de pădure, a epidemiilor și a  

epizootiilor/zoonoze, deoarece zona in care se află amplasat parcul nu este periclitată de acești 

factori  

In conformitate cu harta unitătilor industriale tehnologice in concordanță cu Directiva 

SEVESO II, in zona Municpiului Sighisoara  nu se gasesc unitati industriale incadrate incategoria 

de risc minor sau major.        

 

Obiectivul este vulnerabil la factorul de risc al căderilor de obiecte cosmice, accidente 

majore, deoarece acestea ar putea cauza deformarea majoră a echipamentelor din parc.  

Obiectivul nu va fi vulnerabil la factorul de risc al avariilor mari la rețelele de instalații și 

telecomunicații (orice disfunctionalitate nu va afecta in mod direct obiectivul). 

Schimbările climatice, ale incălzirii globale și ale extremizării meteorologice nu vor 

influența investiția propusă. Ea va ramane funcțională, nefiind vulnerabilă la acest factor de risc. 
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Practica la nivel global, a demonstrat ca evenimentele generatoare de situații de urgență nu 

pot fi evitate, insă, uneori, acestea pot fi gestionate, iar efectele lor pot fi reduse printr-un proces 

sistematic ce implică stabilirea de măsuri și acțiuni menite să contribuie la diminuarea riscului 

asociat acestor fenomene. 

3.1.7. Informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură 

sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența 

condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate 

 

Pe amplasamentul parcului și în zona imediat învecinată nu au fost identificate monumente 

istorice, monumente de arhitectură sau situri arheologice. Acest fapt reiese si din Certificatul de 

Urbanism nr. 234/18.09.2017 

Zona in care urmeaza a se amenaja parcul se afla in zona estica a Municpiului Sighisoara, in 

zona relativ noua a orasului si nu interfereaza cu monumente istorice/de arhitectura sau situri 

arheologice. 

 

3.2. Regimul juridic 

3.2.1. Natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, 

drept de preempțiune 

Imobilul in suprafata de 1309 mp, se afla situat in intravilanul municipiului Sighisoara, fiind  

proprietatea Statutului Roman si se afla in administrarea Municipiului Sighisoara. 

Din punct de vedere economic, imobilul se afla situat in zona B de impozitare in 

conformitate cu art. 1 din Hotararea Consiliului Local Sighisoara nr. 93 din 27.05.2010. 

 

3.2.2. Destinația construcției existente 

Folosința actuală și destinația prin P.U.G. este de SPATIU VERDE – LOC DE JOACA. 

Suprafata propusa spre amenajare: 1309 mp. 

Destinatia propusa: parc compus din loc de recreere, loc de joaca, teren de baschet. 

 

3.2.3. Includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri 

arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și 

în zone construite protejate, după caz 
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Obiectivul de investiții ce face obiectul prezentei documentatii nu se află în lista 

monumentelor istorice, a siturilor arheologice, a ariilor naturale protejate, precum nici în zonele de 

protecție ale acestora și în zonele construite protejate. 

 

3.2.4. Informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după 

caz 

Conform Certificatului de Urbanism nr. 234/18.09.2017, zona supusa amenajarii este 

caracterizata prin urmatoarele informatii/obligatii/constrangeri: 

Regimul tehnic: sunt aplicabile prevederile Regulamentului de urbanism aferent Planului 

Urbanistic General al municpiului Sighisoara – UTR 39. 

Functiunea dominanta: zona de locuit. 

Functiuni complementare: comert, servicii, dotari, etc.  

Regim de inaltime: variaza intre P – P+1 (gospodarii individuale) si P+4 – 10 (locuinte 

colective). 

Permisiuni: 

 Se pot autoriza constructii de locuinte, regimul de aliniere conform vecinatatilor 

existente, extinderii ale instalatiilor tehnico-edilitare existente, implantarii de 

mobilier urban; 

 Unitati mici de productie, ateliere de reparatii, lucrari conexe acestora; 

 Se pot autoriza constructii pentru dotari social culturale, dotari sanitare, dotari 

comerciale si de alimentatie publica, dotari prestari de servicii, dotari pentru cultura 

fizica si sport, dotari turistice, spatii verzi, dotari de cult, parcaje, garaje, pe baza 

unor PUZ sau PUD aprobate. 

Restrictii: 

 Unitati mari de productie, ferme mari de cresterea animalelor, constructii destinate 

animalelor mari si mici; 

 Se impun masuri de protejarea mediului, de amenajare si intretinere a spatiilor 

plantate existente. 

Conditii de ocupare a terenului: 

 Accesele: fiecare unitate va avea acces separat; 
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 Toate unitatile, toate cladirile, nu si anexele vor fi in mod obligatoriu racordate la 

toate tipurile de retele publice tehnico-edilitare existente sau vor avea prevazuta 

posibilitatea de racordare la viitoarele retele publice proiectate; 

 Toate constructiile noi se vor aseza pe aliniament, stabilit fata de vecinii din stanga si 

dreapta; 

 Regim de inaltime: pana la P+4. 

Posibilitati de ocupare a terenului: 

Indicatori de control:  POT max = 30% 

   CUT max = 2.5. 

 

3.3. Caracteristici tehnice și parametri specifici 

3.3.1. Categoria și clasa de importanță 

Categoria de importanță a constructiei, conform H.G.R.766/1997, este C (constructie de 

importanță normala). 

Clasa de importanță a constructiei este, conform P100-1/2013, clasa III (clădiri de tip 

curent, care nu apartin celorlalte clase). 

 

3.3.2. Cod în lista monumentelor istorice, după caz  

Nu este cazul, intrucât obiectivul de investitii nu se află pe lista monumentelor istorice. 

3.3.3. An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție  

Conform fisei mijlocului fix „Teren de joaca pentru copii, str. Crizantemelor, nr. 6-8” a fost 

dat in folosinta in luna februarie, anul 2008. 

Conform datelor puse la dispozitie de beneficiar, lucrarea efectiva a fost realizata cu mult 

timp inainte de luarea in evidenta a obiectivului, dar nu exista alte date in arhiva legate de anul 

construirii. 

 

3.3.4. Suprafața construită  

Suprafata totala afectata de lucrari este de 1309 m
2
. 
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3.3.5. Suprafața construită desfășurată  

Suprafața totala este: de 1309 m
2
. 

 

3.3.6. Valoarea de inventar a construcției  

Valoarea de inventar a mijlocului fix este de 62.684,00 lei. Valoarea a fost pusă la dispoziție 

de către beneficiar. 

3.3.7. Alți parametrii, în funcție de specificul și natura construcției existente  

In momentul de fata, terenul nu este imprejmuit, ci este prevazut cu cateva elemente de 

joaca pentru copii:  

- Hinta tripla; 

- Tobogan; 

- Semicerc metalic; 

- Banci de parc. 

3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau 

ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în 

cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument 

istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor 

istorice sau în zone construite protejate 

Datorita tipului lucrarii ce face obiectul prezentei documentatii si anume amenajare parc si 

loc de joaca, si totodata datorita faptului ca elementele actuale montate in parc se prezinta intr-o 

stare avansata de degradare, astfel incat acestea nu mai pot fi utilizate. S-a intocmit un raport de 

evaluare tehnico-judiciara de catre un evaluator autorizat ANEVAR pentru evaluarea starii acestora 

si analiza posibilitatii scoaterii din uz. In urma raportului de evaluare tehnico-judiciara, s-a 

concluzionat necesitatea demontarii si scoaterii din uz a tuturor elementelor de joaca existente in 

parc. Acestea prezinta un grad avansat de degradare fizica si morala si nu mai prezinta siguranta in 

exploatare. 
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3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din 

punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, 

potrivit legii  

Acestea prezinta un grad avansat de degradare fizica si morala si nu mai prezinta siguranta 

in exploatare, conform raportului de evaluare tehnico- judiciare, intocmit de catre evaluator 

autorizat ANEVAR. 

 

3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz  

Nu este cazul. 
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Capitolul IV 

CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE ȘI ALE 

AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR 

DE DIAGNOSTICARE 

 

4.1. Clasa de risc seismic  

Ordonata de Urgenta a Guvernului clasifica Sighisoara pe scara a 7-a de risc seismic. Altfel 

spus, daca in Vrancea s-ar produce un cutremur cu intensitate de 7-8 grade pe scara Richter , ar fi 

resimtit la Sighisoara cu o intensitate de 3-4 grade. 

4.2. Prezentarea a minimum două soluții de intervenție  

Au fost analizate 2 variante de realizare pentru realizarea parcului (una minimala si una 

maximala). Cele 2 variante propuse de intervenție sunt: 

 Varianta I, presupune realizarea urmatoarelor lucrari: 

 Lucrari de terasamente; 

 Toaletarea arborilor existenti; 

 Amenajarea unui spatiu destinat persoanelor adulte prevazut cu mese si banci; 

 Amenajarea unui loc de joaca pentru copii; 

 Amenajarea unui teren de baschet cu platforma asfaltata; 

 Montare de banci clasice; 

 Realizarea iluminatului perimetral; 

 Montare cosuri pentru gunoi menajer; 

 Refacerea aleilor pietonale; 

 Realizare gard imprejmuire; 

 Realizare instalatie supraveghere video 

 Amenajare spatii verzi; 

 Delimitare spatiu pentru punct de colectare deseuri menajere. 
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 Varianta II 

 Lucrari de terasamente; 

 Toaletarea arborilor existenti; 

 Amenajarea unui spatiu destinat persoanelor adulte prevazut cu mese si banci; 

 Amenajarea unui loc de joaca pentru copii; 

 Amenajarea unui teren de banschet cu suprafata de joc din poliuretan (tip Tartan); 

 Montare de banci clasic; 

 Realizarea iluminatului perimetral; 

 Montare cosuri pentru gunoi menajer; 

 Refacerea aleilor pietonale; 

 Realizare gard imprejmuire; 

 Realizare instalatie supraveghere video 

 Amenajare spatii verzi; 

 Delimitare spatiu pentru punct de colectare deseuri menajere; 

 Amenajare parcare auto. 

 

4.3. Soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după 

caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de 

avizare a lucrărilor de intervenții 

In urma raportului de expertiza tehnico-judiciara, s-a considerat necesar scoaterea din uz a 

tuturor elementelor de joaca aflate in prezent in parc (hinta tripla, tobogan, semicerc metalic, banci 

de parc). Astfel, ca urmare a casarii si demontarii elementelor de joaca existente in parc, ne rezulta 

un teren neconstruit, pastrandu-se doar aleile pietonale existente (ce urmeaza a fi modernizate) si 

groapa de nisip (care se va moderniza). 

Lucrarea, prin natura ei (lipsa constructiilor), nu necesita realizare de expertiza tehnica de 

calitate a constructiilor si audit energetic. 
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4.4. Recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării 

conform cerințelor și conform exigențelor de calitate  

           In cadrul prezentei documentatii se propun realizarea lucrarilor de amenajare a parcului si 

refunctionalizarea acestuia prin demontarea elementelor existente in parc (hinta tripla, tobogan, 

semicerc metalic, banci), uzate atat din punct de vedere fizic si moral si introducerea unor zone 

distincte adresate persoanelor pe categorii de varsta: loc de petrecere a timpului liber pentru 

persoanele adulte, loc de joaca pentru copii si teren de baschet.  

 Interventiile necesare pentru asigurarea functionarii conform cerintelor si exigentelor de 

calitate pentru parcul ce face obiectul prezentei documentatii constau in: 

- Demontarea elementelor actuale ce echipeaza parcul si predarea la beneficiar; 

- Lucrari de terasamente; 

- Montarea elementelor noi din dotarea parcului (mese cu banci, banci clasice, tobogan, 

ansamblu de joaca pentru copii 3÷12 ani, leagan dublu, balansoar pe arc, balansoar cu 

banca, carusel, cosuri de gunoi); 

- Realizare teren de baschet; 

- Realizare instalatie de iluminat public (stalpi, lampi, punct aprindere iluminat 

manual/automat); 

- Realizare instalatie supraveghere video; 

- Modernizare alei pietonale (montare pavele dublu T pe pat de nisip); 

- Realizare instalatie de canalizare pentru preluarea apelor pluviale de pe terenul de 

baschet; 

- Realizare gard imprejmuire parc cu doua porti acces (acces din doua parti); 

- Realizare gard pentru punct de colectare deseuri menajere. 

In faza de execuție, Constructorul va respecta legislația in vigoare privind recepția lucrărilor 

pe faze determinante pentru rezistența și stabilitatea construcției. Totodată, se vor intocmi procese 

verbale pentru lucrările ce devin ascunse și se va asigura pe șantier un responsabil tehnic cu 

execuția autorizat in condițiile legii. 

Inainte de inceperea lucrărilor, cu minim 10 zile, beneficiarul are obligația să inștiințeze 

Inspectoratul Județean de Stat in Construcții și Consiliul Local, asupra datei inceperii lucrărilor 

autorizate de construcții. 
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O altă obligație a beneficiarului este aceea de a asigura urmărirea in timp a construcției in 

conformitate cu Normativul P130-99 „Normativ privind urmărirea comportării in timp a 

construcțiilor”, aprobat MLPAT cu ordinul nr. 57/N din 1999. 

Intreaga documentație in baza căreia se vor realiza lucrările de constructii va fi inclusă in 

cartea tehnică a construcției și va fi pastrată pe toată durata de viață a acesteia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     S.C. Electroproiect ADA S.R.L. 
Mun. Petroșani, Jud. Hunedoara 
Tel/Fax: 0354 148 307 Mobil: 0784 258 545 

   e-mail: electroproiect.ada@gmail.com 
Nr.Reg.Com.  J20/844/2010    CUI: RO 27711706 

 

S.C. Electroproiect ADA S.R.L. Petroșani, Jud. Hunedoara  28 

Capitolul V 

IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR 

TEHNICO-ECONOMICE (MINIM DOUA) ȘI ANALIZA 

DETALIATĂ A ACESTORA 

 

 

5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, 

funcțional, arhitectural și economic  

5.1.1. Descrierea principalelor lucrări de intervenție 

Amenajarea parcului presupune crearea mai multor zone distincte care sa satisfaca atat toate 

categoriile de varsta, dar si diferitele preocupari ale vizitatorilor. Vor fi realizate sectoare de odihna 

pasiva si recreere, sector pentru miscare si sector pentru copii. 

In scopul realizarii lucrarilor de amenajare a parcului din strada Crizantemelor se propun 

realizarea lucrarilor de demontare a elementelor existente in parc si montarea unor elemente noi, 

amenajarea aleilor existente, realizarea iluminatului public in parc si in acelasi timp realizarea unui 

teren de baschet imprejmuit. 

In vederea realizarii investitiei au fost analizate doua variante, astfel: 

 Varianta I, presupune realizarea urmatoarelor lucrari: 

 Lucrari de terasamente; 

 Toaletarea arborilor existenti; 

 Amenajarea unui spatiu destinat persoanelor adulte prevazut cu mese si banci; 

 Amenajarea unui loc de joaca pentru copii; 

 Amenajarea unui teren de banschet cu platforma asfaltata; 

 Montare de banci clasic; 

 Realizarea iluminatului perimetral; 

 Realizare instalatie supraveghere video; 

 Realizare instalatie de canalizare; 

 Montare cosuri pentru gunoi menajer; 

 Refacerea aleilor pietonale; 
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 Realizare gard imprejmuire; 

 Realizare gard pentru punct de colectare deseuri menajere; 

 Amenajare spatii verzi. 

 Varianta II, presupune realizarea urmatoarelor lucrari: 

 Lucrari de terasamente; 

 Toaletarea arborilor existenti; 

 Amenajarea unui spatiu destinat persoanelor adulte prevazut cu mese si banci; 

 Amenajarea unui loc de joaca pentru copii; 

 Amenajarea unui teren de banschet cu suprafata de joc din poliuretan (tip Tartan); 

 Montare de banci clasic; 

 Realizarea iluminatului perimetral; 

 Realizare instalatie supraveghere video; 

 Realizare instalatie de canalizare; 

 Montare cosuri pentru gunoi menajer; 

 Refacerea aleilor pietonale; 

 Realizare gard imprejmuire; 

 Realizare gard pentru punct de colectare deseuri menajere; 

 Amenajare spatii verzi; 

 Amenajare parcare auto. 

Scenariul I reprezinta o varianta minimala si consta in: amenajarea parcului, amenajarea 

terenului de baschet cu platforma asfaltata, modernizare alei pietonale. 

Scenariul II reprezinta varianta maximala si prezinta in plus fata de scenariul I, amenajarea 

suprafetei de joc a terenului de baschet cu poliuretan (tip Tartan) si realizarea parcarii pentru 

autovehicule cu intrare din strada Margaretelor. 

 

5.1.1.1. Varianta I 

a) Lucrari de terasamente.  

Lucrarile de terasamente vor fi executate manual in spatiile inguste si mecanizat in zonele 

largi. Pregatirea patului (acolo unde este cazul) se realizeaza prin indepartarea pamantului vegetal, 

aducerea terenului la cota din proiect, nivelarea si asternerea de balast compactat. Pentru a se evita 

stagnarea apei pe amplasament va fi asigurata o panta transversala a patului de 2,5%. 
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 Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente, se executa urmatoarele lucrari pregatitoare in 

limita zonei de proprietate: 

 defrisari; 

 curatirea terenului de resturi vegetale si buruieni; 

 demontarea constructiilor existente; 

 decaparea si depozitarea pamantului vegetal. 

Curatirea terenului de frunze, crengi, iarba si alte materiale se face pe intreaga suprafata ce 

urmeaza a fi amenajata. 

Decaparea pamantului vegetal se face pe intreaga suprafata a terenului ce va fi ocupat de 

terenul de baschet, alei, zona locului de joaca pentru copii, precum si in zona gropilor de imprumut. 

Pamantul decapat si orice alte pamanturi care sunt improprii pentru umpluturi vor fi transportate si 

depuse in depozite definitive.  

b) Toaletarea arborilor existenti 

Prin toaletarea arborilor existenti se urmareste reactivarea cresterii arborilor si reintinerirea 

coroanei. Aceasta taiere se realizeaza pe o baza planificata pentru a imbunatatii sanatatea arborilor 

si a le oferi o crestere controlata. De asemenea, influenteaza calitatea inflorescentelor si aspectul 

general al arborilor. Toaletarea trebuie executata in cunostinta de cauza privind modul de reactie al 

arborelui la fiecare taietura. 

Toaletarea se executa cel mai bine in perioada de iarna – primavara timpurie (inainte de 

intrarea in vegetatie a arborilor), intrucat taieturile se cicatrizeaza repede. 

c) Amenajare zona recreere 

Amenajarea unui spatiu destinat persoanelor adulte, consta in amplasarea pe intrarea vestica 

a parcului a unui numar de 5 echipamente cu dimensiunile de 160x150x75 cm si au in componenta 

o masa dreptunghiulara si doua banci cu spatar amplasate pe latura mare a mesei. Intregul ansamblu 

este fixat pe schelet metalic din teava de otel, iar la partea superioara este prevazut cu sipci din 

material lemnos. Elementele de conectare vor fi confectionate din metal galvanizat si nu permit 

dezasamblarea fara instrumente specific. Toate elementele metalice utilizate in constructia 

echipamentului sunt protejate impotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele nontoxice. 

Suprafata de de siguranta va fi realizata din granit, iar stratul va avea grosimea de 20 cm. 

d) Amenajare loc de joaca pentru copii 

Locul de joaca pentru copii va cuprinde urmatoarea amenajare: 
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 Ansamblu de joaca cu doua puncte de observare, unul acoperit si unul imprejmuit cu 

gardulet, legate intre ele de un pod mobil cu balustrade, cu un tobogan clasic si doua cataratori 

diferite, prevazut cu scara de acces. 

Acesta are urmatoarele caracteristici: 

- Dimeniuni: 433 cm x 300 cm; 

- Grupa de varsta: 3-12 ani; 

- Inaltime maxima de cadere: 125 cm; 

- Inaltimea totala a echipamentului: max. 3.00 m. 

Activitatile permise de locul de joaca sunt: catarare, alunecare, trecere, balansare. 

Structura locului de joaca este din lemn de pin. Elementele de conectare vor fi confectionate 

din metal galvanizat si nu permit dezansamblarea fara instrumente specifice. Toate elementele 

metalice utilizate in constructia echipamentului sunt protejate impotriva intemperiilor prin aplicarea 

unor vopsele non toxice. 

 Leagan cu doua locuri, prevazut cu scaune de forma dreptunghiulara, fara bare de 

protectie, suspendat in lanturi si decorat. 

Caracteristici: 

Activitati oferite: leganare; 

Grupa de varsta: 3 - 12 ani; 

Inaltime echipament: 1.78 x 2.96 m; 

Inaltime maxima de cadere: 1.00 m. 

 Balansoar pe arc cu doua locuri, decorat cu catelusi (sau alt ornament), cu scaune 

rotunde din lemn si manere de sustinere. 

Structura este din metal, iar panourile si sezuturile sunt confectionate din material lemnos 

stratificat. Elementele de conectare sunt confectionate din matal galvanizat si nu permit 

dezansamblarea fara instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate in constructia 

echipamentului sunt protejate impotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice. 

Caracteristici: 

- Activitati oferite: leganare, balansare; 

- Grupa de varsta: 3 ÷ 12 ani; 

- Dimensuni echipament: 1.30 x 0.28 m; 

- Inaltime maxime de cadere: 0.40 m; 
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 Balansoar pe arc cu un loc, in forma de fluturasi (sau alta forma aleasa de 

beneficiar), cu scaun din lemn dreptunghiular si manere de sustinere in fata si inspate si bare de 

sprijin pentru picioare. 

Structura echipamentului este din metal, iar panourile si sezuturile sunt confectionate din 

material lemnos stratificat. Elementele de conectare sunt confectionate din metal galvanizat si nu 

permit dezansamblarea fara instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate in constructia 

echipamentului sunt protejate impotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice. 

Caracteristici: 

- Activitati: catarare, balansare, joc tematic; 

- Grupa de varsta: 2 ÷ 6 ani; 

- Dimensiuni echipament: 0.66 x 0.56 m; 

- Inaltime maxima de cadere: 0.38 m; 

 Ansamblu de joaca tip carusel, de forma rotunda cu podea din lemn, avand trei locuri 

in partea centrala si bare de prindere unite intr-un punct central (sau similar). 

Structura ansamblului este realizata din metal. Elementele de conectare sunt confectionate 

din  metal galvanizat si nu permit dezansamblarea fara instrumente specifice. 

Caracteristici: 

- Activitati: catarare; 

- Grupa de varsta: 3 ÷ 12 ani; 

- Inaltime echipament 1.04 m; 

- Dimensiuni echipament: D=1.25 m. 

Suprafata de siguranta aferenta locului de joaca pentru copii este de 102 mp. Aceasta va fi 

realizata dintr-o suprafata sintetica (pavimente elastice) montata pe un strat de nisip. 

Tot in zona locului de joaca pentru copii se afla o groapa de nisip care urmeaza a fi 

modernizata (se va completa cu nisip, se va inlocui toboganul existent). 

Tobogan din plastic rezistent. 

 Inaltimea de pornire 100cm.Dimnesiuni 158x102x70 cm.Lungime de glisare 150cm. 

 Datorita suprafetei de alunecare de 150 cm , a structurii robuste si a manerelor masive, se 

recomanda utilizarea pentru copii cu varste cuprinse intre 3-6 ani. 

            Balansoar adulti din lemn cu dimensiunile 260 x 180 x 220 cm, pentru trei persoane. 
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e) Amenajare teren de baschet cu platforma asfaltata 

Terenul de baschet va avea dimensiunile in interiorul liniilor de joc de 14 x 21 m, cu un 

spatiu de siguranta de 1 m perimetral (in fiecare directie pe lateral si in spatele liniilor de fund), 

ceea ce conduce la dimensiunile totale de 16 x 23 m. 

Lucrarile ce se vor realiza pentru amenajarea terenului de baschet sunt: 

 Terasarea terenului , realizarea de sapaturi, umpluturi si compactarea acestora; 

 Realizarea platformei pentru amenajarea terenului de baschet, constand in: 

- Strat de balast 10 cm;  

- Strat piatra sparta 15 cm; 

- Realizare platforma asfaltata BA8, grosime 4 cm. Placa de asfalt va fi prevazuta cu o 

panta de scurgere de 0.25%, orientata dinspre linia centrala a terenului spre lateral. 

 Realizarea unei imprejmuiri perimetrale cu plasa de sarma galvanizata; 

 Realizarea unui sistem de preluare a apelor meteorice; 

 Realizarea instalatiei de iluminat. 

Terenul a fost prevazut cu doua kituri de baschet, fiecare compus din panou, inel, stalp. 

Acestea vor fi amplasate dupa finalizarea operatiunilor de realizare si marcare a suprafetei de joc si 

vor fi realizate pe baza specificatiei producatorului acestora. 

Terenul va fi acoperit cu plasa textila (tip capac), iar in spatele panourilor de baschet, se 

monteaza panouri de protectie din plasa textila cu dimensiunile 22x6 m, avand rol de dubla 

protectie pentru imprejmuirea din spatele panourilor. 

Imprejmuirea se va realiza cu stalpi din teava rectangulara 100x50x3 cu inaltimea de 6 m, 

fixati in fundatii de beton cu dimensiunile 70x40x40 cm. Perimetral, la inaltimile de 0, 2, 4 si 6 m 

se vor monta cordoane din teava 30x30x3 pentru a asigura rigidizarea imprejmuirii. 

Terenul de baschet va fi prevazut cu o instalatie de nocturna compusa din 6 buc corpuri de 

iluminat cu LED tip proiector de 100 W, montate pe stalpii de imprejmuire, inclusiv cablaje si 

tablou electric. 

           f)        Montare banci clasice 

Parcul va fi dotat cu un numar de 6 banci din lemn cu schelet metalic. Bancile vor fi montate 

la limita dintre alei si spatiul verde, in interiorul zonei ingradite a parcului, sau pe platformele 

laterale special amenajate. 

Bancile vor fi realizate din sipci de lemn de esenta moale (brad) montate pe un suport din 

teava de otel. 
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Fixarea elementelor de lemn de scheletul metalic va fi de tip ascuns (cu suruburi metalice cu 

cap ingropat). Distanta intre doua sipci va fi de 20 mm, iar sipcile vor avea dimensiunile (in 

sectiune) 80x40 mm. Marginile interioare ale sipcilor vor avea capetele rotunjite. 

Pentru realizarea sipcilor pentru banci se va folosi lemn de brad impregnat, finisat, astfel 

incat sa impiedice aparitia de aschii. Lemnul va fi impregnat si tratat impotriva actiunii 

daunatorilor, focului, umezelii si razelor UV.   

 

g) Realizarea iluminatului perimetral si de incinta 

Instalatia de iluminat perimetral si de incinta este compusa din: stalpi de iluminat echipati cu 

console si corpuri de iluminat, cutie de conexiuni, retea subterana alimentare cu energie electrica. 

Stalpii de iluminat sunt realizati sunt confectionati din otel zincat, cu inatimea de 4.00 m. 

Corpul de iluminat va fi destinat iluminatului exterior (pentru parcuri) si va avea 

urmatoarele caracteristici: 

 Tip: iluminat exterior; 

 Montaj: pe stalp; 

 Grad de protectie: min. IP 65; 

 Protectie raze UV; 

 Dimensiuni: stabilite in functie de producator; 

 Tensiune: 230 V; 

 Putere: sursa LED 60 W; 

 Factor de putere: >0,95; 

 Frecventa: 50 Hz; 

 Temperatura ambientala: -30 ÷ 35
o
C; 

 Umiditate relativa pana la 80% la temepratura de +20
o
C. 

Corpurile de iluminat cu tehnologie led prezintă o serie de avantaje comparativ cu celelalte 

tipuri de corpuri de iluminat: 

- economie de energie până la 40% față de tuburile fluorescente, datorită raportului lm/W; 

- durata de viață ridicată: min. 50.000 h; 

- nu conțin elemente chimice periculoase (mercur, plumb, etc.). 

Racordul la reteaua electrica publica existenta se va realiza cu cablu de cupru armat tip 

CYAbY 3x4 mmp., montat ingropat.  

Racordul intre tabloul electric si stalpii de iluminat va fi realizat ingropat, cu cablu de cupru tip 

CYAbY 3x2.5 mmp. 
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Tabloul electric destinat aprinderii iluminatului in parc va fi prevazut atat cu aprindere 

automata (cu fotocelula sau ceas programator), cat si cu aprindere manuala.  

 

h)    Realizare instalatie supraveghere video 

Sistemul de supraveghere video conţine: 

  - sase bucăti camere de supraveghere profesionale pentru distante de până în 20 m, 

montate pe stalpii de iluminat;  

Sistemul video va fi descris in amanunt in cadrul proiectului tehnic. 

                 Instalarea de camere video in apropierea locurilor de joaca si a zonelor de recreere duce 

la descurajarea fenomenului infractional si a activitatilor antisociale in zonele respective.  

Camerele lP vin si in varianta wireless, excelenta pentru nevoi dinamice de 

supraveghere; . Sistemele video lP nu sunt limitate pe numar de unitati; . Pe termen lung sistemul 

este mult mai performant si mai economic datorita faptului ca infrastructura este mai simpla, iar 

nevoia de a achizitiona monitoare speciale dispare, imaginile putand fi urmarite de pe orice 

dispozitiv cu conexiune la internet. 

 

i)  Realizare instalatie de canalizare pluviala 

               Se va realiza un sistem de colectare ape pluviale de pe terenul de baschet, sistem cu rigola 

si gratar metalic, care prin preluarea intr-o conducta de PVC va deversa in canalul existent in 

interiorul parcului. 

Instalatia de canalizare este compusa din:  

 Rigola cu gratar metalic pe 2 laturi ale terenului de baschet; 

 Camine de vizitare cu capac – 3 buc; 

 Conducta din PVC montaj ingropat in lungime de 40 m. 

 

j)  Montare cosuri pentru gunoi menajer 

              Se vor monta cosuri de gunoi care vor fi din tabla de otel presat si sipci din lemn de brad 

impregnat. Vor fi prevazute cu orificiu de scurgere a apei. Finisare: lemnul de brad negru va fi 

depus cu bait de cires, tratat si impregnat impotriva actiunii daunatorilor, focului umezelii si UV . 

  

k)    Refacerea aleilor pietonale 

Lucrarile de refacere a aleilor pietonale, constau in doua etape: montarea bordurilor si 

montarea pavajelor. 
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Operatia de montare a bordurilor consta in realizarea unei fundatii continue cu adancimea de 

10-15 cm si se toarna betonul, clasa minima C 8/10. Latimea fundatiei va fi de 220 mm pentru o 

incastrare corespunzatoare a bordurilor. Rosturile intre borduri se lasa de 8-10 mm daca acestea se 

umplu cu mortar sau 2-3 mmin cazul rosturilor neumplute. 

Montajul elementelor se face pe patul de pavaj pregatit respectand inaltimea, unghiul si 

aliniamentul (cu ajutorul sforii), lasandu-se rosturi de minim 3-5 mm. Dupa ce elementele au fost 

montate, umplerea rosturilor se face cu nisip de 0÷4 mm (se poate utiliza materialul cu care s-a 

creat patul pavajului). Umplerea are un rol deosebit de important pentru capacitatea portanta si 

functionala. Intrucat, materialul de rosturi, are nevoie de timp sa se aseze, este obligatoriu ca 

umplerea sa se realizeze de cateva ori la intervale de timp regulate. 

La final, se realizeaza operatia de comapctare a pavajului dupa uscarea acestuia si 

indepartarea nisipului in exces. 

Bordurile vor avea dimensiunile: 50x10x15 cm, culoare gri suprafata neprelucrata, marginile 

tesite si componente oglinda cu parament de nisip cuartos. 

Caracteristici ale bordurilor: 

 Rezistenta mare la uzura; 

 Rezistenta la inghet-dezghet; 

 Lungime: 500 mm; 

 Grosime: 150 mm; 

 Latime: 100 mm; 

 Culoare: gri; 

 Garantie: min. 24 luni; 

 Montaj: manual sau mecanic. 

Dupa montarea bordurilor, se realizeaza montarea pavajului pe un strat de nisip. Peste 

infrastructura existenta, se asterne patul de pavaj din nisip cu granulatia de 0÷4 mm, cu grosimea de 

min. 3 cm. Nisipul se compacteaza si se aduce la cota cu ajutorul unui dreptar. Stratul de nisip 

trebuie sa fie perfect neted, fara urme.  

Montarea elementelor de pavaj dublu T pe stratul de nisip se face prin simpla asezare a 

acestora in configuratia dorita si impusa (de forma pavelelor) a acestora. Intre elementele de pavaj 

ramane un rost de 1-2 mm. Aducerea la nivel se face cu ajutorul unui ciocan de cauciuc, cu batai 

usoare. 

Caracteristici pavaj dublu T: 

 Rezistenta mare la uzura (trafic intens); 
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 Rezistenta la gelivitate (cicluri inghet-dezghet); 

 Montare: pe strat de nisip; 

 Lungime: 200 mm; 

 Latime: 165 mm; 

 Grosime: 60 mm; 

 Culoare: gri; 

 Montaj: manual sau mecanic. 

La punerea in opera, pavelele trebuie alese din mai multi paleti. Dispunerea se incepe, dupa 

posibilitati cu zona dreapta sau cu unghi drept. 

 

l)   Realizare gard imprejmuire 

            Imprejmuirea se va realiza din stalpi de teava rectangulara montati in fundatia continua din  

beton,  bordura din beton, panouri plasa de sarma bordurata si elemente de conexiune. 

 Stalpi vor fi confectionati din teava rectangulara cu dimensiunile 60x40x4, lungime 2.5 m si 

vor fi prevazuti cu gauri pentru clemele de fixare si cu capac din PVC la partea superioara 

impotriva patrunderii apei. Acestia vor fi montati direct in fundatia de beton. 

 Panourile de gard bordurat vor fi realizate din sarma zincata si vopsita in camp electrostatic. 

Prin vopsirea in camp electrostatic se confera o rezistenta sporita la coroziune. 

 Panoul de gard are latimea de 2500 mm si inaltimea de 2000 mm. Acesta este realizat din 

sarma cu grosimea de 4 mm, iar din imbinarea acesteia rezulta ochiuri cu dimensiunea 200x60 mm. 

 Panoul bordurat se fixeaza pe stalpi prin intermediul unei cleme de prindere. Clema de 

prindere pentru panoul bordurat va fi zincata, sub forma de clema cu surub, cu filet normal. Aceasta 

se foloseste impreuna cu stalpii pentru panouri de gard, astfel incat sa realizeze un ansamblu de 

fixare. Clema va fi vopsita in camp electrostatic in aceeasi culoare cu panoul de gard, astfel incat sa 

realizeze o imbinare potrivita la nivel functional si estetic. 

Parcul va fi prevazut cu doua porti de acces pietonale, care vor fi dotate cu sisteme, astfel 

incat pe timpul noptii sa fie inchise pentru siguranta in vederea prevenirii distrugerii dotarilor din 

parc. Acestea vor fi realizate din acelasi material ca si intregul gard (stalpi din teava rectagulara si 

panouri bordurate) pentru a se integra in structura acestuia. 

 

               m)   Amenajare spatii verzi 

           Se opteaza pentru amenajrea spatiilor verzi in stil mixt, prin grupari armonioase de specii cu 

forme, culori si volume care vor asigura un decor variat in toata perioada anului, prin frunze, flori 
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sau fructe. Plantele perene vor predomina , fiind recomandate atat prin calitatile decorative cat si 

prin intretinerea simpla si economica. Vor predomina speciile autohtone, specifice florei judetului 

Mures. Copacii bolnavi vor fi tratati sau scosi. Se vor executa lucrari de toaletare a arborilor si 

arbustilor existenti. Pamantul vegetal va fi innoit cu cca 20 cm de strat nou. 

 

             n)   Realizare gard pentru punct de colectare deseuri menajere 

 Pentru delimitarea zonei de depozitare a deseurilor menajere, existent ape latura vestica a 

garajelor, se va realiza un panou de gard in forma de L cu lungimea de 2 m, respectiv 1.5 m si 

inaltimea de 1.80 m. Gardul va fi de tip zid, realizat din BCA, cu stalpi de beton. 

 Acesta va fi finisat si vopsit in cromatica constructiilor invecinate.             

  

 5.1.1.2. Scenariul II 

a)Lucrari de terasamente.  

Lucrarile de terasamente vor fi executate manual in spatiile inguste si mecanizat in zonele 

largi. Pregatirea patului (acolo unde este cazul) se realizeaza prin indepartarea pamantului vegetal, 

aducerea terenului la cota din proiect, nivelarea si asternerea de balast compactat. Pentru a se evita 

stagnarea apei pe amplasament va fi asigurata o panta transversala a patului de 2,5%. 

 Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente, se executa urmatoarele lucrari pregatitoare in 

limita zonei de proprietate: 

 defrisari; 

 curatirea terenului de resturi vegetale si buruieni; 

 demontarea constructiilor existente; 

 decaparea si depozitarea pamantului vegetal. 

Curatirea terenului de frunze, crengi, iarba si alte materiale se face pe intreaga suprafata ce 

urmeaza a fi amenajata. 

Decaparea pamantului vegetal se face pe intreaga suprafata a terenului ce va fi ocupat de 

terenul de baschet, alei, zona locului de joaca pentru copii, precum si in zona gropilor de imprumut. 

Pamantul decapat si orice alte pamanturi care sunt improprii pentru umpluturi vor fi transportate si 

depuse in depozite definitive.  
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b)Toaletarea arborilor existenti 

Prin toaletarea arborilor existenti se urmareste reactivarea cresterii arborilor si reintinerirea 

coroanei. Aceasta taiere se realizeaza pe o baza planificata pentru a imbunatatii sanatatea arborilor 

si a le oferi o crestere controlata. De asemenea, influenteaza calitatea inflorescentelor si aspectul 

general al arborilor. Toaletarea trebuie executata in cunostinta de cauza privind modul de reactie al 

arborelui la fiecare taietura. 

Toaletarea se executa cel mai bine in perioada de iarna – primavara timpurie (inainte de 

intrarea in vegetatie a arborilor), intrucat taieturile se cicatrizeaza repede. 

 

c)Amenajare zona recreere 

Amenajarea unui spatiu destinat persoanelor adulte, consta in amplasarea pe intrarea vestica 

a parcului a unui numar de 5 echipamente cu dimensiunile de 160x150x75 cm si au in componenta 

o masa dreptunghiulara si doua banci cu spatar amplasate pe latura mare a mesei. Intregul ansamblu 

este fixat pe schelet metalic din teava de otel, iar la partea superioara este prevazut cu sipci din 

material lemnos. Elementele de conectare vor fi confectionate din metal galvanizat si nu permit 

dezasamblarea fara instrumente specific. Toate elementele metalice utilizate in constructia 

echipamentului sunt protejate impotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele nontoxice. 

Suprafata de de siguranta va fi realizata din granit, iar stratul va avea grosimea de 20 cm. 

 

d)Amenajare loc de joaca pentru copii 

Locul de joaca pentru copii va cuprinde urmatoarea amenajare: 

 Ansamblu de joaca cu doua puncte de observare, unul acoperit si unul imprejmuit cu 

gardulet, legate intre ele de un pod mobil cu balustrade, cu un tobogan clasic si doua cataratori 

diferite, prevazut cu scara de acces. 

Acesta are urmatoarele caracteristici: 

- Dimeniuni: 433 cm x 300 cm; 

- Grupa de varsta: 3-12 ani; 

- Inaltime maxima de cadere: 125 cm; 

- Inaltimea totala a echipamentului: max. 3.00 m. 

Activitatile permise de locul de joaca sunt: catarare, alunecare, trecere, balansare. 

Structura locului de joaca este din lemn de pin. Elementele de conectare vor fi confectionate 

din metal galvanizat si nu permit dezansamblarea fara instrumente specifice. Toate elementele 
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metalice utilizate in constructia echipamentului sunt protejate impotriva intemperiilor prin aplicarea 

unor vopsele non toxice. 

 Leagan cu doua locuri, prevazut cu scaune de forma dreptunghiulara, fara bare de 

protectie, suspendat in lanturi si decorat. 

Caracteristici: 

Activitati oferite: leganare; 

Grupa de varsta: 3 - 12 ani; 

Inaltime echipament: 1.78 x 2.96 m; 

Inaltime maxima de cadere: 1.00 m. 

 Balansoar pe arc cu doua locuri, decorat cu catelusi (sau alt ornament), cu scaune 

rotunde din lemn si manere de sustinere. 

Structura este din metal, iar panourile si sezuturile sunt confectionate din material lemnos 

stratificat. Elementele de conectare sunt confectionate din metal galvanizat si nu permit 

dezansamblarea fara instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate in constructia 

echipamentului sunt protejate impotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice. 

Caracteristici: 

- Activitati oferite: leganare, balansare; 

- Grupa de varsta: 3 ÷ 12 ani; 

- Dimensuni echipament: 1.30 x 0.28 m; 

- Inaltime maxime de cadere: 0.40 m; 

 Balansoar pe arc cu un loc, in forma de fluturasi (sau alta forma aleasa de 

beneficiar), cu scaun din lemn dreptunghiular si manere de sustinere in fata si in spate si bare de 

sprijin pentru picioare. 

Structura echipamentului este din metal, iar panourile si sezuturile sunt confectionate din 

material lemnos stratificat. Elementele de conectare sunt confectionate din metal galvanizat si nu 

permit dezansamblarea fara instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate in constructia 

echipamentului sunt protejate impotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice. 

Caracteristici: 

- Activitati: catarare, balansare, joc tematic; 

- Grupa de varsta: 2 ÷ 6 ani; 

- Dimensiuni echipament: 0.66 x 0.56 m; 

- Inaltime maxima de cadere: 0.38 m; 
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 Ansamblu de joaca tip carusel, de forma rotunda cu podea din lemn, avand trei locuri 

in partea centrala si bare de prindere unite intr-un punct central (sau similar). 

Structura ansamblului este realizata din metal. Elementele de conectare sunt confectionate 

din  metal galvanizat si nu permit dezansamblarea fara instrumente specifice. 

Caracteristici: 

- Activitati: catarare; 

- Grupa de varsta: 3 ÷ 12 ani; 

- Inaltime echipament 1.04 m; 

- Dimensiuni echipament: D=1.25 m. 

Suprafata de siguranta aferenta locului de joaca pentru copii este de 102 mp. Aceasta va fi 

realizata dintr-o suprafata sintetica (pavimente elastice) montata pe un strat de nisip. 

Tot in zona locului de joaca pentru copii se afla o groapa de nisip care urmeaza a fi 

modernizata (se va completa cu nisip, se va inlocui toboganul existent). 

Tobogan din plastic rezistent. 

 Inaltimea de pornire 100cm.Dimnesiuni 158x102x70 cm.Lungime de glisare 150cm. 

 Datorita suprafetei de alunecare de 150 cm , a structurii robuste si a manerelor masive, se 

recomanda utilizarea pentru copii cu varste cuprinse intre 3-6 ani. 

            Balansoar adulti din lemn cu dimensiunile 260 x 180 x 220 cm, pentru trei persoane. 

 

e)Amenajare teren de baschet cu platforma asfaltata si suprafata de joc din 

poliuretan (tip Tartan); 

Terenul de baschet va avea dimensiunile in interiorul liniilor de joc de 14 x 21 m, cu un 

spatiu de siguranta de 1 m perimetral (in fiecare directie pe lateral si in spatele liniilor de fund), 

ceea ce conduce la dimensiunile totale de 16 x 23 m. 

Lucrarile ce se vor realiza pentru amenajarea terenului de baschet sunt: 

 Terasarea terenului , realizarea de sapaturi, umpluturi si compactarea acestora; 

 Realizarea platformei pentru amenajarea terenului de baschet, constand in: 

- Strat de balast 10 cm;  

- Strat piatra sparta 15 cm; 

- Realizare platforma asfaltata BA8, grosime 4 cm. Placa de asfalt va fi prevazuta cu o 

panta de scurgere de 0.25%, orientata dinspre linia centrala a terenului spre lateral. Peste 

placa de beton se va monta poliuretanul. 
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 Realizarea unei imprejmuiri perimetrale cu plasa de sarma galvanizata; 

 Realizarea unui sistem de preluare a apelor meteorice; 

 Realizarea instalatiei de iluminat. 

Terenul a fost prevazut cu doua kituri de baschet, fiecare compus din panou, inel, stalp. 

Acestea vor fi amplasate dupa finalizarea operatiunilor de realizare si marcare a suprafetei de joc si 

vor fi realizate pe baza specificatiei producatorului acestora. 

Terenul va fi acoperit cu plasa textila (tip capac), iar in spatele panourilor de baschet, se 

monteaza panouri de protectie din plasa textila cu dimensiunile 22x6 m, avand rol de dubla 

protectie pentru imprejmuirea din spatele panourilor. 

Imprejmuirea se va realiza cu stalpi din teava rectangulara 100x50x3 cu inaltimea de 6 m, 

fixati in fundatii de beton cu dimensiunile 70x40x40 cm. Perimetral, la inaltimile de 0, 2, 4 si 6 m 

se vor monta cordoane din teava 30x30x3 pentru a asigura rigidizarea imprejmuirii. 

Terenul de baschet va fi prevazut cu o instalatie de nocturna compusa din 6 buc corpuri de 

iluminat cu LED tip proiector de 100 W, montate pe stalpii de imprejmuire, inclusiv cablaje si 

tablou electric. 

 

f)Montare banci clasice 

Parcul va fi dotat cu un numar de 6 banci din lemn cu schelet metalic. Bancile vor fi montate 

la limita dintre alei si spatiul verde, in interiorul zonei ingradite a parcului, sau pe platformele 

laterale special amenajate. 

Bancile vor fi realizate din sipci de lemn de esenta moale (brad) montate pe un suport din 

teava de otel. 

Fixarea elementelor de lemn de scheletul metalic va fi de tip ascuns (cu suruburi metalice cu 

cap ingropat). Distanta intre doua sipci va fi de 20 mm, iar sipcile vor avea dimensiunile (in 

sectiune) 80x40 mm. Marginile interioare ale sipcilor vor avea capetele rotunjite. 

Pentru realizarea sipcilor pentru banci se va folosi lemn de brad impregnat, finisat, astfel 

incat sa impiedice aparitia de aschii. Lemnul va fi impregnat si tratat impotriva actiunii 

daunatorilor, focului, umezelii si razelor UV.   

 

g)Realizarea iluminatului perimetral si de incinta 

Instalatia de iluminat perimetral si de incinta este compusa din: stalpi de iluminat echipati cu 

console si corpuri de iluminat, cutie de conexiuni, retea subterana alimentare cu energie electrica. 

Stalpii de iluminat sunt realizati sunt confectionati din otel zincat, cu inatimea de 4.00 m. 
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Corpul de iluminat va fi destinat iluminatului exterior (pentru parcuri) si va avea 

urmatoarele caracteristici: 

 Tip: iluminat exterior; 

 Montaj: pe stalp; 

 Grad de protectie: min. IP 65; 

 Protectie raze UV; 

 Dimensiuni: stabilite in functie de producator; 

 Tensiune: 230 V; 

 Putere: sursa LED 60 W; 

 Factor de putere: >0,95; 

 Frecventa: 50 Hz; 

 Temperatura ambientala: -30 ÷ 35
o
C; 

 Umiditate relativa pana la 80% la temepratura de +20
o
C. 

Corpurile de iluminat cu tehnologie led prezintă o serie de avantaje comparativ cu celelalte 

tipuri de corpuri de iluminat: 

- economie de energie până la 40% față de tuburile fluorescente, datorită raportului lm/W; 

- durata de viață ridicată: min. 50.000 h; 

- nu conțin elemente chimice periculoase (mercur, plumb, etc.). 

Racordul la reteaua electrica publica existenta se va realiza cu cablu de cupru armat tip 

CYAbY 3x4 mmp., montat ingropat.  

Racordul intre tabloul electric si stalpii de iluminat va fi realizat ingropat, cu cablu de cupru tip 

CYAbY 3x2.5 mmp. 

Tabloul electric destinat aprinderii iluminatului in parc va fi prevazut atat cu aprindere 

automata (cu fotocelula sau ceas programator), cat si cu aprindere manuala.  

 

h)Realizare instalatie supraveghere video 

Sistemul de supraveghere video conţine: 

- sase bucăti camere de supraveghere profesionale pentru distante de până în 20 m, montate 

pe stalpii de iluminat;  

Sistemul video va fi descris in amanunt in cadrul proiectului tehnic. 

Instalarea de camere video in apropierea locurilor de joaca si a zonelor de recreere duce la 

descurajarea fenomenului infractional si a activitatilor antisociale in zonele respective.  
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Camerele lP vin si in varianta wireless, excelenta pentru nevoi dinamice de supraveghere. 

Sistemele video lP nu sunt limitate pe numar de unitati. Pe termen lung sistemul este mult mai 

performant si mai economic datorita faptului ca infrastructura este mai simpla, iar nevoia de a 

achizitiona monitoare speciale dispare, imaginile putand fi urmarite de pe orice dispozitiv cu 

conexiune la internet. 

      i)      Realizare instalatie de canalizare pluviala 

               Se va realiza un sistem de colectare ape pluviale de pe terenul de baschet, sistem cu rigola 

si gratar metalic, care prin preluarea intr-o conducta de PVC va deversa in canalul existent in 

interiorul parcului. 

Instalatia de canalizare este compusa din:  

 Rigola cu gratar metalic pe 2 laturi ale terenului de baschet; 

 Camine de vizitare cu capac – 3 buc; 

 Conducta din PVC montaj ingropat in lungime de 40 m. 

. 

j)       Montare cosuri pentru gunoi menajer 

              Se vor monta cosuri de gunoi care vor fi din tabla de otel presat si sipci din lemn de brad 

impregnat. Vor fi prevazute cu orificiu de scurgere a apei. Finisare: lemnul de brad negru va fi 

depus cu bait de cires, tratat si impregnat impotriva actiunii daunatorilor, focului umezelii si UV . 

 

k)       Refacerea aleilor pietonale 

Lucrarile de refacere a aleilor pietonale, constau in doua etape: montarea bordurilor si 

montarea pavajelor. 

Operatia de montare a bordurilor consta in realizarea unei fundatii continue cu adancimea de 

10-15 cm si se toarna betonul, clasa minima C 8/10. Latimea fundatiei va fi de 220 mm pentru o 

incastrare corespunzatoare a bordurilor. Rosturile intre borduri se lasa de 8-10 mm daca acestea se 

umplu cu mortar sau 2-3 mm in cazul rosturilor neumplute. 

Montajul elementelor se face pe patul de pavaj pregatit respectand inaltimea, unghiul si 

aliniamentul (cu ajutorul sforii), lasandu-se rosturi de minim 3-5 mm. Dupa ce elementele au fost 

montate, umplerea rosturilor se face cu nisip de 0÷4 mm (se poate utiliza materialul cu care s-a 

creat patul pavajului). Umplerea are un rol deosebit de important pentru capacitatea portanta si 

functionala. Intrucat, materialul de rosturi, are nevoie de timp sa se aseze, este obligatoriu ca 

umplerea sa se realizeze de cateva ori la intervale de timp regulate. 
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La final, se realizeaza operatia de comapctare a pavajului dupa uscarea acestuia si 

indepartarea nisipului in exces. 

Bordurile vor avea dimensiunile: 50x10x15 cm, culoare gri suprafata neprelucrata, marginile 

tesite si componente oglinda cu parament de nisip cuartos. 

Caracteristici ale bordurilor: 

 Rezistenta mare la uzura; 

 Rezistenta la inghet-dezghet; 

 Lungime: 500 mm; 

 Grosime: 150 mm; 

 Latime: 100 mm; 

 Culoare: gri; 

 Garantie: min. 24 luni; 

 Montaj: manual sau mecanic. 

Dupa montarea bordurilor, se realizeaza montarea pavajului pe un strat de nisip. Peste 

infrastructura existenta, se asterne patul de pavaj din nisip cu granulatia de 0÷4 mm, cu grosimea de 

min. 3 cm. Nisipul se compacteaza si se aduce la cota cu ajutorul unui dreptar. Stratul de nisip 

trebuie sa fie perfect neted, fara urme.  

Montarea elementelor de pavaj dublu T pe stratul de nisip se face prin simpla asezare a 

acestora in configuratia dorita si impusa (de forma pavelelor) a acestora. Intre elementele de pavaj 

ramane un rost de 1-2 mm. Aducerea la nivel se face cu ajutorul unui ciocan de cauciuc, cu batai 

usoare. 

Caracteristici pavaj dublu T: 

 Rezistenta mare la uzura (trafic intens); 

 Rezistenta la gelivitate (cicluri inghet-dezghet); 

 Montare: pe strat de nisip; 

 Lungime: 200 mm; 

 Latime: 165 mm; 

 Grosime: 60 mm; 

 Culoare: gri; 

 Montaj: manual sau mecanic. 

La punerea in opera, pavelele trebuie alese din mai multi paleti. Dispunerea se incepe, dupa 

posibilitati cu zona dreapta sau cu unghi drept. 
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l)         Realizare gard imprejmuire 

            Imprejmuirea se va realiza din stalpi de teava rectangulara montati in fundatia continua din  

beton,  bordura din beton, panouri plasa de sarma bordurata si elemente de conexiune. 

 Stalpi vor fi confectionati din teava rectangulara cu dimensiunile 60x40x4, lungime 2.5 m si 

vor fi prevazuti cu gauri pentru clemele de fixare si cu capac din PVC la partea superioara 

impotriva patrunderii apei. Acestia vor fi montati direct in fundatia de beton. 

 Panourile de gard bordurat vor fi realizate din sarma zincata si vopsita in camp electrostatic. 

Prin vopsirea in camp electrostatic se confera o rezistenta sporita la coroziune. 

 Panoul de gard are latimea de 2500 mm si inaltimea de 2000 mm. Acesta este realizat din 

sarma cu grosimea de 4 mm, iar din imbinarea acesteia rezulta ochiuri cu dimensiunea 200x60 mm. 

 Panoul bordurat se fixeaza pe stalpi prin intermediul unei cleme de prindere. Clema de 

prindere pentru panoul bordurat va fi zincata, sub forma de clema cu surub, cu filet normal. Aceasta 

se foloseste impreuna cu stalpii pentru panouri de gard, astfel incat sa realizeze un ansamblu de 

fixare. Clema va fi vopsita in camp electrostatic in aceeasi culoare cu panoul de gard, astfel incat sa 

realizeze o imbinare potrivita la nivel functional si estetic. 

Parcul va fi prevazut cu doua porti de acces pietonale, care vor fi dotate cu sisteme, astfel 

incat pe timpul noptii sa fie inchise pentru siguranta in vederea prevenirii distrugerii dotarilor din 

parc. Acestea vor fi realizate din acelasi material ca si intregul gard (stalpi din teava rectagulara si 

panouri bordurate) pentru a se integra in structura acestuia. 

 

               m)   Amenajare spatii verzi 

           Se opteaza pentru amenajrea spatiilor verzi in stil mixt, prin grupari armonioase de specii cu 

forme, culori si volume care vor asigura un decor variat in toata perioada anului, prin frunze, flori 

sau fructe. Plantele perene vor predomina , fiind recomandate atat prin calitatile decorative cat si 

prin intretinerea simpla si economica. Vor predomina speciile autohtone, specifice florei judetului 

Mures. Copacii bolnavi vor fi tratati sau scosi. Se vor executa lucrari de toaletare a arborilor si 

arbustilor existenti. Pamantul vegetal va fi innoit cu cca 20 cm de strat nou. 

 

             n)   Realizare gard pentru punct de colectare deseuri menajere 

 Pentru delimitarea zonei de depozitare a deseurilor menajere, existent ape latura vestica a 

garajelor, se va realiza un panou de gard in forma de L cu lungimea de 2 m, respectiv 1.5 m si 

inaltimea de 1.80 m. Gardul va fi de tip zid, realizat din BCA, cu stalpi de beton. 

 Acesta va fi finisat si vopsit in cromatica constructiilor invecinate.    
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            o)       Amenajare parcare auto 

          Se va amenaja o parcare din paltforma betonata cu o suprafata de 225 mp, parcare care va 

avea 7 locuri de parcare. Intrarea se va realiza din strada Aleea Margaretelor. 

Structura rutiera: 

 6 cm strat uzura din BA16; 

 15 cm strat din piatra sparta; 

 25 cm strat din balast; 

 10 cm strat de forma din balast nisipos. 

Perimetral, parcarea va fi incadrata cu borduri din beton. 

 

5.1.2. Descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de 

intervenție propusă (pentru solutia S1 si solutia S2)  

Nu este cazul. 

Lucrari de organizare de santier 

Organizarea de şantier va fi realizata în incinta imobilului afectat de lucrarile de interventie 

si se va intinde pe o suprafata maxima de 200 mp. Suprafata ocupata de organizarea de santier va fi 

imprejmuita si prevazuta cu poarta de acces. 

Asigurarea si protectia bunurilor din cadrul organizarii de santier revine in exclusivitate 

Prestatorului. 

Prestatorul va intocmi un proiect separat cu organizarea de santier care va fi adaptat nevoilor 

sale, in functie de tehnologiile de lucru aplicabile si forta de munca de care dispune.  

Lucrările necesare pentru organizarea de şantier nu au caracter definitiv, astfel încât la 

terminarea obiectivului vor fi dezafectate în totalitate, iar zonele afectate de organizarea de şantier 

vor fi curăţate, în conformitate cu normele şi legile de protecţie a mediului. 

Se vor respecta prevederile legate de organizarea de şantier care se vor prevedea în – „Planul 

de securitate şi sănătate în muncă” -  elaborat la faza PT. 

Utilităţile necesare pe durata executiei lucrarilor se asigura din retelele de distributie 

existente, sau din surse proprii ale prestatorului. 

Alimentarea cu apă 

Se va utiliza din reteaua de apa potabila a orasului sau/si din surse proprii.  

Evacuarea apelor uzate 
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Apele uzate generate în cadrul organizării de şantier vor fi colectate în sistemul de canalizare 

al orasului. Executanti lucrarilor isi asuma responsabilitatea de a utiliza tehnologii nepoluante la 

realizarea lucrarilor. 

Asigurarea apei tehnologice 

Apa necesară pentru realizarea proiectului va fi preluată din reteaua orasului, prin grija 

executantilor lucrarilor, în functie de tehnologia stabilita în cadrul proiectului tehnic si a fiecarui 

executant în parte. 

Asigurarea agentului termic 

Pe parcursul executiei lucrarilor - nu este cazul.  

Asigurarea energiei electrice  

Pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica pe durata executiei lucrarilor se va folosi 

bransamentul din postul de transformare existent, precum si generatoare de curent asigurate de 

antreprenor. 

 

5.1.3. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, 

inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția 

Riscul natural este o funcție a probabilității apariției unei pagube și a consecințelor 

probabile, ca urmare a unui eveniment.  Riscul este in funcție de hazard și vulnerabilitatea 

elementelor de risc, in condițiile expunerii lor. 

Hazardul este un eveniment amenințător și reprezintă probabilitatea de apariție intr-o 

anumită perioadă a unui potențial factor daunător pentru om, proprietăți și mediu. 

Vulnerabilitatea reprezintă masura in care un sistem poate fi afectat in urma impactului cu 

un hazard și cuprinde totalitatea condițiilor fizice, sociale, economice și de mediu care măresc 

susceptibilitatea sistemului respectiv. 

Vulnerabilitatea poate fi voluntară sau involuntară. Ea depinde de infrastructură și de 

conditiile socio-economice dintr-un spațiu. Reducerea expunerii la hazard conduce implicit la 

scaderea vulnerabilității. 

Conform prevederilor HGR 642/2005 riscurile care se iau in considerație pentru clasificarea 

unităților administrativ teritoriale și instituțiilor publice din punct de vedere al protecției civile sunt: 

 Riscuri naturale: 

 Cutremure; 

 Alunecări și prăbușiri de teren; 

 Inundații; 
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 Fenomene meteorologice periculoase; 

 Avalanșe; 

 Incendii de pădure; 

 Riscuri tehnologice: 

 Accidente chimice; 

 Accidente nucleare; 

 Incendii in masa; 

 Accidente grave pe căi de transport; 

 Esecul utilităților publice; 

 Riscuri biologice: 

 Epidemii; 

 Epizootii/zoonoze. 

Riscul poate fi exprimat matematic, ca fiind produsul dintre hazard, elementele de risc și 

vulnerabilitate (R=HxExV). 

Conform definițiilor de mai sus, investiția propusă nu este vulnerabilă la factori de risc 

naturali de genul: cutremurelor, alunecărilor și prăbușirilor de teren, inundațiilor, a fenomenelor 

meteorologice periculoase, avalanșelor, incendiilor de pădure, a epidemiilor și a  

epizootiilor/zoonoze, deoarece zona in care se află amplasat parcul nu este periclitată de acești 

factori.  

 Investiția propusă va fi vulnerabilă la factorul de risc al căderilor de obiecte cosmice, 

accidente majore, deoarece acestea ar putea cauza deformarea majoră a clădirii și ca atare 

distrugerea dotarilor din parc. De asemenea, parcul si locul de joaca vor fi vulnerabile și la factorul 

de risc al avariilor mari la rețelele de instalații și telecomunicații, deoarece in acest caz se va 

intrerupe alimentarea cu energie electrică care asigură funcționarea iluminatului. 

Schimbările climatice, ale incălzirii globale și ale extremizării meteorologice nu vor 

influența investiția propusă. Ea va ramâne funcțională, nefiind vulnerabilă la acest factor de risc. 

Practica la nivel global, a demonstrat ca evenimentele generatoare de situații de urgență nu 

pot fi evitate, insă, uneori, acestea pot fi gestionate, iar efectele lor pot fi reduse printr-un proces 

sistematic ce implică stabilirea de măsuri și acțiuni menite să contribuie la diminuarea riscului 

asociat acestor fenomene. 
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5.1.4. Informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură 

sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența 

condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate 

Ca urmare a studierii listei monumentelor istorice și altor documente a rezultat faptul că 

zona in care este parcul si locul de joaca nu se afla pe lista monumentelor istorice, nu este situat 

intr-un sit arheologic, nu face parte din arii protejate sau zone de protecție ale acestora. 

 

5.1.5. Caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma 

realizării lucrărilor de intervenție 

Deoarece se vor inlocui dotarile din parc cu unele noi, prin acest lucru se creeaza siguranta 

in exploatare. 

Ca urmare a realizarii investitiei se amenaja parcul astfel: 

-Zona destinata recreerii cu masa si banci cu spatar – 5 buc, balansoar – 2 buc; banci clasice – 6 buc 

- Loc de joaca pentru copii echipata cu: leagan dublu -1 buc, carusel – 1 buc; balansoar pe arc – 2 

buc; asnamblu de joaca – 1 buc; tobogan – 1 buc; groapa cu nisip, pavimente cu dale de cauciuc – 

102 mp. 

- Teren de baschet – in suprafata de 320 mp; 

In varianta parcului reabilitat, ne rezulta urmatoarele consumuri de energie: 

- pentru iluminat: 1440 kWh/an; 

 

5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea 

consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor 

suplimentare 

 Pentru iluminat :1440 kWh/an. 
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5.3. Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în 

graficul orientativ de realizare a investiției 

 

 

nr.crt. Denumire etapa Durata in luni 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Elaborare DALI         

2 Achizitii PT,DE,PAC,POE  
si executie lucrari 

        

3 Elaborare 
PT,DE,PAC,POE si avize 

        

4 Executie lucrari         

4 Receptia la terminarea 
lucrarilor 

        

 

*Lucrarile de constructii proriu-zise vor incepe dupa obtinerea autorizatiei de construire si emiterea ordinului de 

incepere a lucrarilor emis de catre beneficiar. 

 

 

5.4. Costurile estimative ale investiției  

5.4.1. Costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a 

costurilor unor investiții similare 

 

Devizele general şi devizele pe obiect, pentru obiectul de investiţii „PARC ȘI LOC DE JOACĂ 

STRADA CRIZANTEMELOR DIN MUNICIPIUL SIGHȘOARA ”, conf. H.G. 907/29.11.2016 , 

H.G.363/2010 . 

Acest capitol include: 

          Devizul general, conf. H.G. 907/29.11.2016, H.G.363/2010. 
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Devize pe obiect. 

Devizul pe obiect delimitează valoarea categoriilor de lucrări din cadrul obiectivului de investiţie. 

Devizul pe obiect este sintetic şi valorile lui s-au obţinut prin însumarea valorilor categoriilor de lucrări 

ce compun obiectul. Valoarea categoriilor de lucrări s-a stabilit estimativ, pe baza cantităţilor de lucrări 

şi a preţului acestora în Lei, inclusiv TVA. La valoarea totală s-a aplicat TVA 19%, obţinându-se astfel 

TOTAL DEVIZ PE OBIECT. 

Costurile totale estimate în devizele pe obiect, sunt exprimate în devizul general în lei noi (RON), 

valori fără TVA şi cu TVA. S-a considerat o rată de schimb curs euro  1 euro=4. 5982 lei. 

La TOTAL şi TOTAL CHELTUIELI din devizul general este precizată partea de cheltuieli care 

reprezintă construcţii-montaj (C+M). 

Devizul general întocmit la faza de proiect – pentru lucrări de intervenții, se actualizează după 

încheierea contractelor de achiziţie de lucrări, pe baza cheltuielilor legal efectuate până la acea dată şi a 

valorilor rezultate în urma aplicării procedurilor de achiziţie de lucrări şi servicii, rezultând valoarea de 

finanţare a obiectivului de investiţie. 

              Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice pentru capitolele/subcapitolele necuprinse 

in standardul de cost s-au luat in considerare niveluri maximale de cost aprobate prin H.G.363/2010. 

 Pentru cele două variante analizate avem doua devize generale. 
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DEVIZ GENERAL ESTIMATIV                                                                                                                  
al obiectivului de investitii                                                                                                        

  „PARC ȘI LOC DE JOACĂ STRADA CRIZANTEMELOR  

DIN MUNICIPIUL SIGHIȘOARA"                                                                                                                      

varianta I                                                                                                                                                      

conform HG907/2016                                                                                                                       TVA 19% 

Nr. 
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 

cheltuieli 

Valoare (fara 

TVA) 
TVA Valoare (cu TVA) 

 Lei  Lei  Lei 

1 2 3 5 6 

 
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 

1.1. Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 

1.2. Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 

1.3. Amenajari pentru protectia mediului si 

aducerea la starea initiala 

0,00 0,00 0,00 

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia 

utilitatilor 

0,00 0,00 0,00 

 0,00 0,00 0,00 

 
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 

 0,00 0,00 0,00 

 
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 

3.1. Studii  0,00 0,00 0,00 

  3.1.1.Studii de teren 0,00 0,00 0,00 

  3.1.2.Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 

  3.1.3.Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 

3.2. Documentatii- suport si cheltuieli pentru 

obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 

500,00 95,00 595,00 

3.3. Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00 

3.4. Certificarea performantei energetice si 

auditul energetic al cladirii 

0,00 0,00 0,00 

3.5. Proiectare  43.791,00 8.320,29 52.111,29 

  3.5.1.Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 

  3.5.2.Studiu de prefazabilitate 0,00 0,00 0,00 

  3.5.3.Studiu de fezabilitate/documentatie de 

avizare a lucrarilor de interventii si deviz 

general 

15.991,00 3.038,29 19.029,29 

  3.5.4.Documentatiile tehnice necesare in 

vederea obtinerii 

avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

800,00 152,00 952,00 

  3.5.5.Verificarea tehnica de calitate a 

proiectului tehnic si a detaliilor de executie 

2.000,00 380,00 2.380,00 

  3.5.6.Proiect tehnic si detalii de executie 25.000,00 4.750,00 29.750,00 

3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 

3.7. Consultanta 0,00 0,00 0,00 



     S.C. Electroproiect ADA S.R.L. 
Mun. Petroșani, Jud. Hunedoara 
Tel/Fax: 0354 148 307 Mobil: 0784 258 545 

   e-mail: electroproiect.ada@gmail.com 
Nr.Reg.Com.  J20/844/2010    CUI: RO 27711706 

 

S.C. Electroproiect ADA S.R.L. Petroșani, Jud. Hunedoara  54 

  3.7.1.Managementul de proiect pentru 

obiectivul de investitii 

0,00 0,00 0,00 

  3.7.2.Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 

3.8. Asistenta tehnica 3.882,96 737,76 4.620,72 

  3.8.1.Asistenta tehnica din partea 

proiectantului 

882,96 167,76 1.050,72 

  3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 0,00 0,00 0,00 

  3.8.1.2.pentru participarea proiectantului la 

fazele incluse in programul de control al 

lcurarilor de executie, avizat de Inspectoratul 

de Stat in Constructii 

882,96 167,76 1.050,72 

  3.8.2.Dirigentie de santier 3.000,00 570,00 3.570,00 

 48.173,96 9.153,05 57.327,01 

 
Cheltuieli pentru investitia de baza 

4.1. Constructii si instalatii 183.832,10 34.928,10 218.760,20 

  4.1.1.Ob.1 183.832,10 34.928,10 218.760,20 

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 

functionale 

17.090,00 3.247,10 20.337,10 

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si 

functionale care necesita montaj 

56.966,00 10.823,54 67.789,54 

4.4. Utilaje, echipamente tehnologice si 

functionale care nu necesita montaj si 

echipamente de transport 

0,00 0,00 0,00 

4.5. Dotari 976,00 185,44 1.161,44 

4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 

 258.864,10 49.184,18 308.048,28 

 
Alte cheltuieli 

5.1. Organizare de santier 3.882,96 737,76 4.620,72 

  5.1.1.Lucrari de constructii si instalatii 

aferente organizarii de santier 

1.294,32 245,92 1.540,24 

  5.1.2.Cheltuieli conexe organizarii santierului 2.588,64 491,84 3.080,48 

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 2.224,38 0,00 2.224,38 

  5.2.1.Comisioanele si dobanzile aferente 

creditului bancii finantatoare 

0,00 0,00 0,00 

  5.2.2.Cota aferenta ISC pentru controlul 

calitatii lucrarilor de constructii 

1.011,08 0,00 1.011,08 

  5.2.3.Cota aferenta ISC pentru controlul 

statului in amenajarea teritoriului , urbanism si 

pentru autorizarea lucrarilor de constructii 

202,22 0,00 202,22 

  5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a 

Constructorilor -CSC 

1.011,08 0,00 1.011,08 

  5.2.5. Taxe si acorduri , avize conforme si 

autorizatia de construire/desfiintare 

0,00 0,00 0,00 

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 9.196,14 1.747,27 10.943,41 

5.4. Cheltuieli de informare si publicitate  504,00 95,76 599,76 

 15.807,48 2.580,79 18.388,27 
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Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste  

6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 

6.2. Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00 

 0,00 0,00 0,00 

TOTAL „PARC ȘI LOC DE JOACĂ STRADA 

CRIZANTEMELOR DIN MUNICIPIUL 

SIGHIȘOARA " 

322.845,55 60.918,02 383.763,57 

din care: C+M 202.216,42 38.421,12 240.637,54 

in preturi la data de 18.09.2017;1euro=4,5982 lei 
  
  
Data: 
                                                                                                                                Intocmit, 
  
………. 
                                                                                                                         Ing.Pană Daniela 
  
Beneficiar/investitor 
  
Municipiul Sighișoara 
  

 

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV                                                                                                                  
al obiectivului de investitii                                                                                                              

„PARC ȘI LOC DE JOACĂ STRADA CRIZANTEMELOR 

 DIN MUNICIPIUL SIGHIȘOARA"                                                                                                                      

varianta II                                                                                                                                                        

conform HG907/2016                                                                                                                       TVA 19% 

Nr. 
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 

cheltuieli 

Valoare (fara 

TVA) 
TVA Valoare (cu TVA) 

 Lei  Lei  Lei 

1 2 3 5 6 

 
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 

1.1. Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 

1.2. Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 

1.3. Amenajari pentru protectia mediului si 

aducerea la starea initiala 

0,00 0,00 0,00 

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia 

utilitatilor 

0,00 0,00 0,00 

 0,00 0,00 0,00 

 
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 

 0,00 0,00 0,00 

 
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 

3.1. Studii  0,00 0,00 0,00 

  3.1.1.Studii de teren 0,00 0,00 0,00 
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  3.1.2.Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 

  3.1.3.Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 

3.2. Documentatii- suport si cheltuieli pentru 

obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 

500,00 95,00 595,00 

3.3. Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00 

3.4. Certificarea performantei energetice si 

auditul energetic al cladirii 

0,00 0,00 0,00 

3.5. Proiectare  43.791,00 8.320,29 52.111,29 

  3.5.1.Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 

  3.5.2.Studiu de prefazabilitate 0,00 0,00 0,00 

  3.5.3.Studiu de fezabilitate/documentatie de 

avizare a lucrarilor de interventii si deviz 

general 

15.991,00 3.038,29 19.029,29 

  3.5.4.Documentatiile tehnice necesare in 

vederea obtinerii 

avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

800,00 152,00 952,00 

  3.5.5.Verificarea tehnica de calitate a 

proiectului tehnic si a detaliilor de executie 

2.000,00 380,00 2.380,00 

  3.5.6.Proiect tehnic si detalii de executie 25.000,00 4.750,00 29.750,00 

3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 

3.7. Consultanta 0,00 0,00 0,00 

  3.7.1.Managementul de proiect pentru 

obiectivul de investitii 

0,00 0,00 0,00 

  3.7.2.Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 

3.8. Asistenta tehnica 3.353,49 637,16 3.990,65 

  3.8.1.Asistenta tehnica din partea 

proiectantului 

353,49 67,16 420,65 

  3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 0,00 0,00 0,00 

  3.8.1.2.pentru participarea proiectantului la 

fazele incluse in programul de control al 

lcurarilor de executie, avizat de Inspectoratul 

de Stat in Constructii 

353,49 67,16 420,65 

  3.8.2.Dirigentie de santier 3.000,00 570,00 3.570,00 

 47.644,49 9.052,45 56.696,94 

 
Cheltuieli pentru investitia de baza 

4.1. Constructii si instalatii 260.317,10 49.460,25 309.777,35 

  4.1.1.Ob.1 260.317,10 49.460,25 309.777,35 

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 

functionale 

17.090,00 3.247,10 20.337,10 

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si 

functionale care necesita montaj 

56.966,00 10.823,54 67.789,54 

4.4. Utilaje, echipamente tehnologice si 

functionale care nu necesita montaj si 

echipamente de transport 

0,00 0,00 0,00 

4.5. Dotari 976,00 185,44 1.161,44 

4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 
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 335.349,10 63.716,33 399.065,43 

 
Alte cheltuieli 

5.1. Organizare de santier 5.030,24 955,74 5.985,98 

  5.1.1.Lucrari de constructii si instalatii 

aferente organizarii de santier 

1.676,75 318,58 1.995,33 

  5.1.2.Cheltuieli conexe organizarii santierului 3.353,49 637,16 3.990,65 

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 3.069,92 0,00 3.069,92 

  5.2.1.Comisioanele si dobanzile aferente 

creditului bancii finantatoare 

0,00 0,00 0,00 

  5.2.2.Cota aferenta ISC pentru controlul 

calitatii lucrarilor de constructii 

1.395,42 0,00 1.395,42 

  5.2.3.Cota aferenta ISC pentru controlul 

statului in amenajarea teritoriului , urbanism si 

pentru autorizarea lucrarilor de constructii 

279,08 0,00 279,08 

  5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a 

Constructorilor -CSC 

1.395,42 0,00 1.395,42 

  5.2.5. Taxe si acorduri , avize conforme si 

autorizatia de construire/desfiintare 

0,00 0,00 0,00 

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 8.797,35 1.671,50 10.468,85 

5.4. Cheltuieli de informare si publicitate  504,00 95,76 599,76 

 17.401,51 2.723,00 20.124,51 

 
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste  

6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 

6.2. Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00 

 0,00 0,00 0,00 

TOTAL „PARC ȘI LOC DE JOACĂ STRADA 

CRIZANTEMELOR DIN MUNICIPIUL 

SIGHIȘOARA " 

400.395,10 75.491,78 475.886,89 

din care: C+M 279.083,85 53.025,93 332.109,78 

in preturi la data de 18.09.2017;1euro=4,5982 lei 
  
  
Data: 
                                                                                                                                        Intocmit, 
  
………. 
                                                                                                                                    Ing.Pană Daniela 
  
Beneficiar/investitor 
  
Municipiul Sighișoara 
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           Varianta 1 fiind varianta pe care beneficiarul impreuna cu proiectantul au considerat ca fiind 

sustenabila din punct de vedere financiar. 

5.4.2. Costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a 

investiției 

 

DEVIZUL 
obiectului1 
varianta I 

Nr. crt. 

Denumirea 
capitolelor și 

subcapitolelor de 
cheltuieli 

Valoare fără 
TVA [lei] 

TVA [lei] 
Valoare cu TVA  

[lei] 

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază 

4.1. Construcții și 
instalații 

183.832,10 34.928,10 218.760,20 

4.1.1. Terasamente, 
sistematizare pe 
verticală și 
amenajări 
exterioare 

36.510,00 6.936,90 43.446,90 

4.1.2. Rezistenta 65.865,78 12.514,50 78.380,28 

4.1.3. Arhitectura 61.626,32 11.709,00 73.335,32 

4.1.4. Instalatii 19.830,00 3.767,70 23.597,70 

TOTAL I - subcapitol 4.1. 218.760,20 

4.2. Montaj utilaje, 
echipamente 
tehnologice și 
funcționale 

17.090,00 3.247,10 20.337,10 

  TOTAL II - subcapitol 4.2. 20.337,10 

4.3. Utilaje, 
echipamente 
tehnologice și 
funcționale care 
necesită montaj 

56.966,00 10.823,54 67.789,54 

4.4. Utilaje, 
echipamente 
tehnologice și 
funcționale care nu 
necesită montaj și 
echipamente de 
transport 

0,00 0,00 0,00 

4.5. Dotări 976,00 185,44 1.161,44 

4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 

TOTAL III - subcapitol 4,2+4.3.+4.4.+4.5.+4.6. 68.950,98 

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III) 308.048,28 
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DEVIZUL 
obiectului1 
varianta II 

Nr. crt. 

Denumirea 
capitolelor și 

subcapitolelor de 
cheltuieli 

Valoare fără 
TVA [lei] 

TVA [lei] 
Valoare cu TVA  

[lei] 

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază 

4.1. Construcții și 
instalații 

260.317,10 49.460,25 309.777,35 

4.1.1. Terasamente, 
sistematizare pe 
verticală și 
amenajări 
exterioare 

42.465,00 8.068,35 50.533,35 

4.1.2. Rezistenta 136.395,78 25.915,20 162.310,98 

4.1.3. Arhitectura 61.626,32 11.709,00 73.335,32 

4.1.4. Instalatii 19.830,00 3.767,70 23.597,70 

TOTAL I - subcapitol 4.1. 309.777,35 

4.2. 
Montaj utilaje, 
echipamente 
tehnologice și 
funcționale 

17.090,00 3.247,10 20.337,10 

  TOTAL II - subcapitol 4.2. 20.337,10 

4.3. Utilaje, 
echipamente 
tehnologice și 
funcționale care 
necesită montaj 

56.966,00 10.823,54 67.789,54 

4.4. Utilaje, 
echipamente 
tehnologice și 
funcționale care nu 
necesită montaj și 
echipamente de 
transport 

0,00 0,00 0,00 

4.5. Dotări 976,00 185,44 1.161,44 

4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 

TOTAL III - subcapitol 4,2+4.3.+4.4.+4.5.+4.6. 68.950,98 

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III) 399.065,43 
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       Lista de echipamente Ob.1- PARC ȘI LOC DE JOACĂ STRADA CRIZANTEMELOR DIN MUNICIPIUL SIGHȘOARA   

nr.crt. 
Denumire 

echipamente/lucrari/servicii UM Cantitate 
Pretul unitar(fara 

TVA)LEI Valoare totala (fara TVA) LEI 

1 Camere video de exterior buc 6 750 4500 

2 
Stalpi de iluminat de 4 m , corpuri de 
iluminat, consola, cutie de conexiuni  

buc 12 2400 28800 

3 ansamblu de joaca buc 1 7938 7938 

4 carusel buc 1 1398 1398 

5 balansoare pe arc buc 2 938 1876 

6 leagan dublu buc 1 1821 1821 

7 leagan  buc 2 1200 2400 

8 masa cu banci cu spatar buc 5 929,2 4646 

9 banca fixa buc 6 303 1818 

10 kit baschet   kit 2 390 780 

11 tobogan buc 1 989 989 

12 Montaj buc 12 1200 17090 

   TOTAL FARA TVA                                                                                                                                       56966 

  
TOTAL ECHIPAMENTE FARA TVA(CU MONTAJ)           74056 

 

Dotari Ob.1- PARC ȘI LOC DE JOACĂ STRADA CRIZANTEMELOR DIN MUNICIPIUL SIGHȘOARA   

nr.crt. 
Denumire 

echipamente/lucrari/servicii UM Cantitate 

Pretul 
unitar(fara 

TVA)LEI Valoare totala (fara TVA) LEI 

0 1 2 3 4 5(3x4) 

1 cos gunoi buc 10 80 800 

2 mingi baschet buc 2 88 176 

             TOTAL FARA TVA  976 

  
TOTAL DOTARI FARA TVA             976 
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     EVALUARE ECONOMICA ESTIMATIVA PE OBIECT-Ob.1 PARC ȘI LOC DE JOACĂ STRADA CRIZANTEMELOR DIN MUNICIPIUL SIGHȘOARA                                                                                        
varianta I 

  
Denumirea categoriei de 
lucrari 

Valoare (fara TVA) TVA Valoare   (cu TVA) 

Cantitate U.M. Valoare/U.M. lei 

Total               
(valoare  fara 

TVA)                      
lei 

 lei 
Total               

(valoare  cu TVA)                      
lei 

crt. 2 3 4 5 6 7 8 

                                                                                                     Lucrari de constructii si instalatii 

1 Terasamente  1309 mp 25 32725,000 6217,750 38942,750 

2 Demolare betoane existente 5 mp 22 110,000 20,900 130,900 

3 
Execuţie racord de 
canalizare 

48 m 155 7440,000 1413,600 8853,600 

4  camine de vizitare 3 buc 802 2406,000 457,140 2863,140 

5 
Rigola cu sectiune betonata 
si gratar metalic pentru 
preluarea apelor pluviale 

46 m 54 2484,000 471,960 2955,960 

6 Bransament electric 1 buc 7500 7500,000 1425,000 8925,000 

7 
Structura trotuare- 3 cm 
strat de nisip si pavele dublu 
T 

382 mp 57,590 21999,380 4179,882 26179,262 

8 Montare borduri 508 m 29,520 14996,160 2849,270 17845,430 

9 
Structura teren de baschet-
10 cm strat balast, 15 cm 
piatra sparta, strat BA 8 

320 mp 74,000 23680,000 4499,200 28179,200 

10 
Fundatii stalpi imprejmuire 
parc 

28,56 mc 300,000 8568,000 1627,920 10195,920 

11 
Imprejmuire plasa 
metalica+stalpi 

272 mp 78,790 21430,880 4071,867 25502,747 

12 
Fundatii stalpi imprejmuire 
teren baschet 

6,8 mc 218,000 1482,400 281,656 1764,056 

13 

Imprejmuire teren 
baschet(stalpi+plasa de 
protectie laterala si 
deasupra)+6 proiectoare 

320 mp 46,000 18320,000 3480,800 21800,800 

14 Marcaje rutiere 1,61 mp 201,420 324,286 61,614 385,901 

15 Paviment loc joaca copiii 102 mp 78,000 7956,000 1511,640 9467,640 

16 
Lucrari de vopsire perete 
garaj+glet 

85 mp 65,000 5525,000 1049,750 6574,750 

17 
Fundatii pentru fixare 
elemente parc 

10 mc 218,000 2180,000 414,200 2594,200 

18 
Gard din BCA  pentru punct 
de colectare deseuri 
menajere 

3,5 ml 294,284 1029,994 195,699 1225,693 

19 
Suprafata de siguranta din 
granit 

105 mp 35,000 3675,000 698,250 4373,250 

        183832,100 34928,099 218760,199 
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                                                                                                               Utilaje si echipamente  

5,1 
Utilaje, echipamente 
tehnologice și funcționale 
care necesită montaj 

      56966,000 10823,540 67789,540 

5,2 
Montaj utilaje, echipamente 
tehnologice și funcționale 

      17090,000 3247,100 20337,100 

5,3 
Utilaje, echipamente 
tehnologice si functionale 
fara montaj ) 

            

TOTAL CAPITOL  II       74056,000 14070,640 88126,640 

                                                                                                                           Dotari  

8 Dotari        976 185,44 1161,44 

TOTAL CAPITOL III       976,000 185,440 1161,440 

TOTAL OBIECT       258864,100 49184,179 308048,279 

 

     EVALUARE ECONOMICA ESTIMATIVA PE OBIECT-Ob.1 PARC ȘI LOC DE JOACĂ STRADA CRIZANTEMELOR DIN MUNICIPIUL SIGHȘOARA                                                                                        
varianta II 

  
Denumirea categoriei de 
lucrari 

Valoare (fara TVA) TVA Valoare   (cu TVA) 

Cantitate U.M. Valoare/U.M. lei 

Total               
(valoare  fara 

TVA)                      
lei 

 lei 
Total               

(valoare  cu TVA)                      
lei 

crt. 2 3 4 5 6 7 8 

                                                                                                     Lucrari de constructii si instalatii 

1 Terasamente  1534 mp 25 38350,000 7286,500 45636,500 

2 Demolare betoane existente 20 mp 22 440,000 83,600 523,600 

3 
Execuţie racord de 
canalizare 

48 m 155 7440,000 1413,600 8853,600 

4  camine de vizitare 3 buc 802 2406,000 457,140 2863,140 

5 
Rigola cu sectiune betonata 
si gratar metalic pentru 
preluarea apelor pluviale 

46 m 54 2484,000 471,960 2955,960 

6 Bransament electric 1 buc 7500 7500,000 1425,000 8925,000 

7 
Structura trotuare- 3 cm 
strat de nisip si pavele dublu 
T 

382 mp 57,590 21999,380 4179,882 26179,262 

8 Montare borduri 508 m 29,520 14996,160 2849,270 17845,430 

9 

Structura parcare - 6cm 
strat din BA 16; 15 cm strat 
de piatra sparta; 25 cm strat 
din balast; 10 cm strat de 
forma din balast nisipos 
+borduri 

225 mp 130,000 29250,000 5557,500 34807,500 
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10 

Structura teren de baschet-
10 cm strat balast, 15 cm 
piatra sparta, strat BA 8+1,5 
cm strat din poliuretan 

320 mp 203,000 64960,000 12342,400 77302,400 

11 
Fundatii stalpi imprejmuire 
parc 

28,56 mc 300,000 8568,000 1627,920 10195,920 

12 
Imprejmuire plasa 
metalica+stalpi 

272 mp 78,790 21430,880 4071,867 25502,747 

13 
Fundatii stalpi imprejmuire 
teren baschet 

6,8 mc 218,000 1482,400 281,656 1764,056 

14 

Imprejmuire teren 
baschet(stalpi+plasa de 
protectie laterala si 
deasupra)+ 6 proiectoare 

320 mp 46,000 18320,000 3480,800 21800,800 

15 Marcaje rutiere 1,61 mp 201,420 324,286 61,614 385,901 

16 Paviment loc joaca copiii 102 mp 78,000 7956,000 1511,640 9467,640 

17 
Lucrari de vopsire perete 
garaj+glet 

85 mp 65,000 5525,000 1049,750 6574,750 

18 
Fundatii pentru fixare 
elemente parc 

10 mc 218,000 2180,000 414,200 2594,200 

19 
Gard din BCA  pentru punct 
de colectare deseuri 
menajere 

3,5 ml 294,284 1029,994 195,699 1225,693 

20 
Suprafata de siguranta din 
granit 

105 mp 35,000 3675,000 698,250 4373,250 

TOTAL CAPITOL I       260317,100 49460,249 309777,349 

                                                                                                               Utilaje si echipamente  

5,1 
Utilaje, echipamente 
tehnologice și funcționale 
care necesită montaj 

      56966,000 10823,540 67789,540 

5,2 
Montaj utilaje, echipamente 
tehnologice și funcționale 

      17090,000 3247,100 20337,100 

5,3 
Utilaje, echipamente 
tehnologice si functionale 
fara montaj ) 

            

TOTAL CAPITOL  II       74056,000 14070,640 88126,640 

                                                                                                                           Dotari  

8 Dotari        976 185,44 1161,44 

TOTAL CAPITOL III       976,000 185,440 1161,440 

TOTAL OBIECT       335349,100 63716,329 399065,429 
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5.5. Sustenabilitatea realizării investiției  

5.5.1. Impactul social și cultural 

            Principalele obiective preconizate a fi a atinse in urma realizării investiției constau in 

punerea in valoare a spatiului amenajat si a crearii in zona a unui loc de recreere a persoanelor 

varstnice , loc de jucat baschet, joaca pentru copiii cartierului. 

           Creerea in cartier a unei loc adecvat care sa asigure tinerilor si copiilor conditii pentru 

miscare in aer liber, in conditii de siguranta cat si amenajarea unor zone care sa fie adevarate oaze 

de liniste, verdeata, care sa ofere o priveliste relaxanta tuturor categoriilor de varsta va contribui la 

pastrarea si imbunatatirea starii de sanatate a locuitorilor 

         Dreptul la egalitate de șanse este un drept fundamental în cadrul Uniunii Europene, fiind 

conceptul conform căruia toate ființele umane sunt libere să-și dezvolte capacitățile personale și să 

aleagă, fără limitări impuse de roluri stricte. Conceptul are la bază asigurarea participării depline a 

fiecărei persoane la viața economică și socială, fără deosebire de origine etnică, sex, religie, vârstă, 

dizabilități sau orientare sexuală. 

       Valorificarea diversității culturale, etnice și a diferențelor de gen, de vârstă, sunt premise pentru 

dezvoltarea societății și asigură un cadru în care relațiile sociale au la bază valori precum toleranța 

și egalitatea. La nivelul Uniunii Europene au fost emise de-a lungul timpului o serie de acte 

normative pentru implementarea principiului egalității de șanse pe piața muncii. Ariile în care se 

aplică principalul document, care reglementeaza punerea in aplicare a principiului egalității sunt: 

- accesul la încadrarea in munca ; 

- promovarea si formarea profesionala ; 

- conditiile de munca ; 

- securitate sociala. 

În acest context, prin realizarea investiției propuse, se va realiza. Astfel, impactul social și 

cultural al investiției va fi unul pozitiv, ridicând nivelul de trai în localitatea Sighisoara. 

 

5.5.2. Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de 

realizare, în faza de operare 

În faza de realizare a investiției se vor crea circa 10 locuri de muncă noi. 

În faza de operare a investiției nu se vor crea noi locuri de muncă. 
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5.5.3. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și 

a siturilor protejate, după caz 

    Evaluarea impactului asupra mediului a fost elaborat in conformitate cu legislația in vigoare , 

inclusiv anexele acestuia, elaborate de Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor, având la baza 

legile și reglementările legale in vigoare din România privind protecția mediului.  

    Anticipăm că implementarea și dezvoltarea proiectului va avea consecințe pozitive pentru 

zona din care face parte. 

Perioadele caracteristice activităţii întregului proiect sunt:  

A. Etapa de construcţie ; 

B. Etapa de funcţionare . 

Substanţe cu caracter chimic sau periculos  

Dintre toate materiile prime şi materialele utilizate pe perioada de construcţie, singurele 

substanţe sau preparate chimice (periculoase sau nu) sunt: 

 benzina utilizată de mijloacele de transport si generator; 

 motorina utilizată de mijloacele de transport, de utilajele de construcţii; 

 

Informaţii despre poluanţii fizici şi biologici care afectează mediul  

 Zgomot şi vibraţii  

 În desfăşurarea proiectului vor exista două perioade distincte din punct de vedere al 

caracteristicilor emisiilor de zgomote şi vibraţii (perioada de realizare a lucrărilor de construcţie şi 

perioada de activitate normală de functionare). 

 Ca efecte generale (calitative) ale acestor potenţiale emisii de zgomot şi vibraţii în arealul 

învecinat (depinzând fireşte însă şi de intensitatea emisiilor), se pot reliefa cu precădere cele 

eventual resimţite asupra:  

• personalului de execuţie ; 

• altor obiective din vecinătate ; 

• faunei din zonă - zona este caracterizată însă de existenţa unui echilibru deja creat din 

acest punct de vedere datorita existentei in prezent a constructiei pe aceasta locatie. 

 În întreaga literatură de specialitate, pragul de zgomot considerat ca fiind admis de om fără 

a simţi efecte negative este de 80dB. După trecerea acestui prag, în funcţie de gradul de depăşire 

(intensitate) dar şi de frecvenţa şi durata acestor depăşiri, efectele ce pot să apară pornesc de la un 

nivel de indispoziţie simplă, putând ajunge până la pierderi de auz.  



     S.C. Electroproiect ADA S.R.L. 
Mun. Petroșani, Jud. Hunedoara 
Tel/Fax: 0354 148 307 Mobil: 0784 258 545 

   e-mail: electroproiect.ada@gmail.com 
Nr.Reg.Com.  J20/844/2010    CUI: RO 27711706 

 

S.C. Electroproiect ADA S.R.L. Petroșani, Jud. Hunedoara  66 

 În ceea ce priveşte fauna (acele specii cu atari sensibilităţi), efectul general este acela de 

retragere la o distanţă la care aceasta nu se mai simte deranjată. Pentru surse de zgomot şi vibraţii 

cu acţiune îndelungată, se poate discuta ulterior şi de o revenire a multor specii pe vechiile teritorii, 

având loc un proces de adaptare. Acest lucru depinde foarte mult însă de necesităţile ecologice ale 

speciilor respective şi de condiţiile oferite de un areal mai larg. În fapt discuţia se poartă pe 

marginea accesului la resurse pentru aceste specii - adaptarea la noile condiţii de viaţă e strâns 

legată de necesitatea de a accesa resursele - hrană, apă, teritorii de înmulţire etc. Dacă populaţiile 

respective îşi vor putea satisface aceste nevoi păstrând o distanţă mai mare faţă de zona de 

intervenţie, obişnuit vor prefera această retragere chiar şi la nivele de zgomot / vibraţii care în fapt 

nu sunt de natură a induce perturbări fiziologice.  

Cum însă în zona vizată de lucrările propuse nu se găsesc habitate rare care să adăpostească 

specii de faună sensibile la zgomote, nu considerăm că ar fi cazul unui eventual impact semnificativ 

asupra faunei. 

Păsările par a fi sensibile la zgomote, acestea interferând în mod direct cu comunicarea 

interspecifică prin intremediul sunetelor şi în acest mod afectând indirect comportamentul de 

teritorialitate şi rata împerecherii (Reijinen and Floppen, 1994, Kuitunen et al. 2003, Helldin and 

Seiler 2003, National Research Council 2005).  

Pentru majoritatea speciilor de păsări, un nivel de zgomot de 70-100dB este considerat 

mediu şi fără vreun impact semnificativ (Kuitunen et al. 2003, Reijnen and Foppen 1994, Warber 

1992).  

Referitor la efectele vibraţiilor, acestea sunt importante cu precădere pentru reptile, având în 

acesta caz o importanţă foarte mare din punct de vedere al percepţiei senzoriale. 

Surse 

a) Pe timpul perioadei de construire: 

 În scopul efectuării propriu-zise a tuturor lucrărilor, se vor utiliza în mod firesc o serie de 

utilaje specifice care, în mare parte, sunt generatoare de zgomot şi/sau vibraţii. În gama obişnuită de 

utilaje cu care se operează în asemenea lucrări se regăsesc:  

• autocamioane;  

• autobetoniere şi pompe împins beton ; 

• pikamere (ciocane pneumatice) ; 

• motoferăstraie;  

• unelete electrice de mână (maşini de găurit, polizoare unghiulare etc.) etc.  
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Cu toate că această fază este caracterizată printr-o intensitate mai ridicată a zgomotelor, 

perioada de desfăşurare fiind scurtă, efectele posibil a fi induse la nivelul faunei se vor înscrie în 

gama unor disturbări temporare, fără efecte remanente, condiţiile de mediu din acest punct de 

vedere revenind la starea iniţială (acolo unde este cazul) de îndată ce lucrările vor înceta. 

b). pe timpul perioadei de activitate 

Sursele de zgomote ce vor funcţiona pe amplasament coincid în fapt ca şi diversitate cu cele 

din situaţia actuală, fiind vorba doar de o reamenajare a parcului.  

Perioada va fi caracterizată prin eventuale zgomote de intensitate medie pentru o perioada 

scurta.  

Din acest motiv, se poate considera deja creat un echilibru din punct de vedere al presiunii 

zgomotelor vis a vis de prezenţa faunei. 

Cuantificare 

Pentru calculul emisiilor de zgomot rezultate de la utilajele de construcţie şi mijloacele 

de transport folosite la realizarea imobilului, conform prevederilor Ord. nr. 1830/2007 pentru 

aprobarea Ghidului privind realizarea, analizarea şi evaluarea hărţilor strategice de zgomot, se 

poate utiliza următoarea relaţie: 

Lp=Lw-10*log(r2)-8 

în care: 

Lp – nivelul de zgomot 

Lw – puterea acustica 

r – distanta faţă de sursa de zgomot (se utilizează în cazul propagării zgomotului de la o sursa 

punctiforma pe un teren plat). 

Conform prevederilor HG nr. 493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate 

referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot, valoarea limita de expunere la 

zgomot este de 87dB. 

Pentru a nu fi depăşite valorile limită la expunere a angajaţilor la zgomot se recomandă: 

alegerea unor echipamente de muncă adecvate, care să emită, ţinând seama de natura activităţii 

desfăşurate, cel mai mic nivel de zgomot posibil, inclusiv posibilitatea de a pune la dispoziţia 

lucrătorilor echipamente care respectă cerinţele legale al căror obiectiv sau efect este de a limita 

expunerea la zgomot; informarea şi formarea adecvată a lucrătorilor privind utilizarea corectă a 

echipamentelor de muncă, în scopul reducerii la minimum a expunerii acestora la zgomot; programe 

adecvate de întreţinere a echipamentelor de muncă, a locului de muncă şi a sistemelor de la locul de 
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muncă; organizarea muncii astfel încât să se reducă zgomotul prin limitarea duratei şi intensităţii 

expunerii şi stabilirea unor pause suficiente de odihnă în timpul programului de lucru. 

Referitor la vibraţii, acestea sunt generate de echipamentele de mare tonaj. Prin SR 12025/2-

94 „Acustica în construcţii: Efectele vibraţiilor asupra clădirilor sau parţilor de clădiri” sunt stabilite 

limitele admisibile pentru locuinţe şi clădiri socioculturale, precum şi pentru ocupanţii acestora, 

care pot fi afectate de vibraţii produse de utilaje sau de vibraţii propagate ca urmare a traficului de 

pe străzile din apropiere. Se recomandă reducerea vitezelor de deplasare în zonele sensibile pentru 

ca parametrii vibraţiilor să fie sub limitele impuse de standardele în vigoare pentru zonele locuibile. 

Limitele maxim admisibile, pe baza cărora se apreciază starea mediului din punct de vedere 

acustic în arealul unui obiectiv sunt prevăzute în STAS 10009/88 (Acustica urbană- Limite 

admisibile ale nivelului de zgomot). Acest standard se referă la limitele admisibile de zgomot în 

zonele urbane şi pe categorii tehnice de străzi. 

Nivelul de zgomot la cel mai apropiat receptor, conform STAS 10009-88 este de 50 dB în 

apropierea locuinţelor nivelul echivalent continuu (Leq), măsurat la 3 m de peretele exterior al 

locuinţei şi la 1,5 m înălţime de sol, nu trebuie să depăşească 50 dB (A) şi curba de zgomot de 45. 

În timpul nopţii (orele 22,00-06,00) nivelul acustic echivalent continuu trebuie să fie redus cu 10 dB 

(A) faţă de valorile din timpul zilei. 

Măsuri suplimentare recomandate pentru reducerea zgomotelor / vibraţiilor:  

• pentru activităţile desfăşurate la distanţă mică (de către personalul angrenat în lucrările de 

construire), se impune dotarea cu echipamente de protecţie corespunzătoare (căşti antifonate etc.).  

• pentru reducerea zgomotului cauzat de traficul prilejuit, se recomandă rularea cu viteze 

adecvate (motoarele să fie menţinute pe cât posibil mai puţin turate), precum şi stabilirea unui grafic 

de transport care să asigure o cât mai bună eşalonare a acestor tranzitări; evitarea transporturilor în 

suprasarcină  

• pentru lucrările de construire propriu-zise, este recomandabilă reducerea pe cât posibil a 

întregii durate de realizare a lucrărilor, astfel încât să nu fie induse dezechilibre semnificative în 

punctele de intervenţie. 

Surse de radiaţie electromagnetică, radiaţie ionizantă, poluarea biologică generaţi de 

activitatea propusă 

Radiaţiile electromagnetice generate de utilajele folosite nu sunt semnificative, motiv 

pentru care mediul înconjurător şi zonele locuite nu vor fi afectate de către acestea. 
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Activităţi de dezafectare 

Se vor colecta şi transporta deşeurile de construcţii (moloz, mortare, alte materiale de 

construcţie) rezultate după finalizarea lucrărilor, în locaţii stabilite de autoritatea publică locală, în 

scopul protecţiei calităţii mediului geologic. 

Titularul activităţii va întocmi, un Plan de refacere a mediului, care va cuprinde cel puţin 

următoarele informaţii: 

- modul de lichidare a stocurilor de materiale de întreţinere; 

- realizarea analizelor de apă freatică, apa de suprafaţă, sol; 

- modul de consemnare a tuturor acţiunilor desfăşurate la încetarea activităţii într-un registru 

special. 

Toate activităţile cuprinse în planul de închidere vor avea drept scop reconstrucţia ecologică 

a amplasamentelor afectate datorită lucrărilor propuse. 

Se vor menţiona resursele necesare pentru punerea în practică a planului de închidere, 

indiferent de situaţia financiară a titularului autorizaţiei. 

DEŞEURI 

Pe perioada realizării lucrărilor va fi generată o cantitate apreciabilă de deşeuri, 

constând din : 

 deşeuri menajere; 

  pământ şi materiale excavate, piatră şi spărturi de piatră, beton, lemn, geamuri;  

 resturi ale materialelor de constructie (vata minerala, polistiren extrudat, resturi de caramizi, 

otel beton, resturi de conducte PVC si PEHD, resturi conductori, etc), resturi cofraje lemn, 

resturi tamplarie lemn; 

 uleiuri minerale si substante uleioase, amestecuri sau emulsii de uleiuri si hidrocarburi, 

ecotoxice – uleiuri uzate. 

Măsuri de reducere a generării de deşeuri inerte şi nepericuloase în perioada de 

constructie 

Pentru prevenirea şi reducerea cantităţilor de deşeuri inerte şi nepericuloase în perioada de 

construire a imobilului vor fi luate o serie de măsuri, precum: 

- Utilizarea de utilaje şi mijloace de transport performante care să conducă la un consum 

minim de carburanţi; 

- Utilizarea de tehnologii care să conducă la un consum cât mai mic de materii prime şi de 

energie. 
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Măsuri de reducere a generării de deşeuri toxice şi periculoase în perioada de 

construire 

Pentru prevenirea şi reducerea cantităţilor de deşeuri toxice şi periculoase în perioada 

de construire a imobilului vor fi luate o serie de măsuri stabilite in cadrul proiectului tehnic. 

Măsuri de reducere a generării de deşeuri inerte şi nepericuloase în perioada de 

operare 

In perioada de operare a imobilului se impun câteva măsuri pentru prevenirea şi reducerea 

cantităţii de deşeuri inerte şi nepericuloase: 

- Educarea şi conştientizarea personalului de deservire cu privire la mentinerea curateniei; 

- Instituirea de personal administrativ care să monitorizeze starea de curăţenie a imobilului şi care 

să aplice sancţiuni în caz de nerespectare a regulilor impuse; 

 In perioada de funcționare a obiectivului, se inregistrează următoarele categorii de deșeuri: 

 Produse pe care deținătorul nu le mai utilizează, precum reziduri menajere, săpun, grăsimi, 

ceară de natură animală sau vegetală, substanțe organice nehalogenate, neutilizabile ca 

solvenți, substanțe și preoarate . 

 Reziduuri de fabricație precum deșeurile nemenajere de tot felul.  

 

Gospodarirea substanțelor toxice și periculoase  

In etapa de construcție și realizare a obiectivului de investiție, se inregistrează 

utilizarea următoarelor categorii de substanțe și preparate chimice, care intră sub incidența 

O.U. nr. 200/2000 si a Legii nr. 451/2001 :  

- Substanțe și preparate chimice inflamabile-substanțe și preparate chimice cu punct de 

aprindere scăzut-combustibili ; 

- Substanțe și preparate chimice periculoase pentru mediu - substanțele și preparatele care 

folosite in mediu ar putea prezenta sau chiar prezintă un risc imediat ori intârziat pentru unul sau 

mai multe componente ale mediului: ex.- uleiuri minerale, unsori industriale, produse petroliere, 

bitum ; 

- Substanțe și preparate nocive-substanțele și preparatele care prin inhalare, ingestie sau 

penetrare cutanată pot cauza moartea sau pot produce afecțiuni cronice ori acute ale sănătății ; 

- Soluții de polielecroliți care se incadrează in clasa substanțelor/preparatelor periculoase 

pentru mediu-substanțele și preparatele care, folosite in mediu, ar putea prezenta sau prezintă un 

risc imediat sau intârziat pentru unul sau mai multe componente ale mediului ; 
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- La aprovizionarea substanțelor chimice se vor verifica următoarele cerințe pentru 

ambalaje :  

- Ambalaje care să impiedice orice pierdere de conținut prin manipulare, transport și 

depozitare ; 

- Materialele din care sunt fabricate ambalajele și dispozitivele de etanșare să fie rezistente 

la atacul conținutului sau să nu formeze compuși periculoși cu acesta, ambalajele și sistemele de 

etanșare să fie solide și rezistente pentru a evita orice pierdere de conținut și pentru a indeplini 

criteriile de siguranță in condițiile unei manipulări normale ; 

- Ambalajul trebuie să fie inchis inițial cu un sigiliu a cărui violare să fie vizibilă in 

momentul deschiderii ambalajului. 

Eticheta ambalajelor va include următoarele indicații :  

 Numele substanței clar specificat sau o denumire recunoscută internațional ; 

 Simbolurile referitoare la pericol și, dacă este cazul, indicatții despre pericolele rezultate din 

folosirea substanței/preparatului, fraze - tip specifice utilizării substanțelor periculoase, 

referitoare la riscurile care pot apărea la utilizarea substanței/preparatului periculoase (fraze 

R), fraze tip indicând recomandări referitoare la prudența cu care trebuie utilizată, 

substanța-preparatul periculoase (fraze S) ; 

 Denumirea comercială sau destinația preparatului ; 

 Denumirea chimică a componentelor clasificate ca substanțe periculoase . 

 

            Eticheta va fi redactată in limba română, se va putea utiliza limbajul internațional recunoscut 

pentru componente.  

Depozitarea substanțelor/preparatelor periculoase se va face in incinte inchise, asigurate, cu 

acces limitat doar la personalul cu atribuții de serviciu in acest sens. Este interzisă depozitarea 

substanțelor/preparatelor periculoase sau inflamabile, in incăperi sau spații care nu sunt destinate in 

acest scop.  

Dupa golire, recipienții vor fi colectați și depozitați in condiții de securitate, până la 

evacuarea lor și nu vor fi spălați sau curătați pe amplasament.  

Se va ține o evidență strictă a substanțelor/preparatelor periculoase pe amplasament. 

Apa 

Alimentarea cu apa 

In ceea ce priveşte alimentarea cu apă în scop menajer pentru personalul care va 

deservi activităţile de şantier, în funcţie de zona destinată acestei activităţi, antreprenorul va 
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lua măsuri de asigurare a alimentării cu apă. Organizarea de şantier va fi prevăzută cu toalete 

ecologice.  

Investigaţii privind calitatea apei de alimentare 

In cazul în care alimentarea cu apă a şantierului se va face printr-un branşament de la 

reţeaua publică de alimentare cu apă, atunci aceasta va corespunde normelor în vigoare. 

 

Managementul apelor uzate 

Sursele de generare a apelor uzate în timpul construirii imobilului 

Principalele surse de generare a apelor uzate în perioada de construire a investitiei sunt 

următoarele: 

- Apele pluviale care spală platforma organizării de şantier şi drumurile de acces determină 

ape uzate; 

- Spaţiile igienico-sanitare, cantinele generează ape uzate menajare; 

- Poluările accidentale conduc la ape uzate. 

Prognoza impactului 

Prognozarea impactului asupra apelor în perioada de construcţie 

Impactul produs asupra apelor în perioada de construcţie se poate caracteriza astfel: 

 se estimează ca lucrările de construcţie a imobilului care sunt generatoare de particule solide 

(pulberi) şi noxe ce se pot depune în apele de suprafaţă, nu sunt în cantităţi care să conducă 

la modificarea parametrilor fizico-chimici şi biologici ai apelor, şi deci a stării de calitate a 

apelor. 

 de asemenea, datorită accidentelor în care sunt implicate mijloacele de transport şi utilajele 

care transportă materiale, combustibili, uleiuri, rezultă afectarea mediului acvatic. 

 organizările de şantier prin efectele utilizării bazelor de producţie şi utilizării spaţiilor de 

cazare care generează creşterea concentraţiilor maxim admisibile ale parametrilor fizico-

chimici şi biologici ai apelor. 

Prognozarea impactului asupra apelor în perioada de operare 

Impactul produs asupra apelor în perioada de operare se poate caracteriza astfel: 

 Apele pluviale care spală poluanţii de pe platforma incintei si drumului daca nu sunt 

tratate suficient. 
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Măsuri de diminuare a impactului 

Măsuri de protecţie a apelor în perioada de constructie 

In prezentul studiul de evaluare a impactului asupra mediului, pentru prevenirea şi controlul 

poluării apelor în perioade de construcţie a investitiei se recomanda, următoarele măsuri: 

- Lucrările proiectate nu se vor executa în perioadele cu ape mari; 

- Pentru organizările de şantier şi bazele de producţie se vor proiecta şi realiza sisteme 

de canalizare, epurare şi evacuare a apelor uzate menajere, provenite de la cantine, spaţii 

igienico-sanitare 

Măsuri de protecţie a apelor în perioada de operare. 

In cadrul etapei de funcţionare, pentru protecţia apelor, sunt necesare respectarea 

următoarelor măsuri: 

- Realizarea de lucrări pentru reţinerea poluanţilor în perioada de exploatare (decantoare şi 

separatoare de produse petroliere) pentru epurarea apelor meteorice care spală; 

- Platforma betonata înainte de a fi deversate într-un receptor natural, în reţeaua de 

canalizare sau pe terenurile înconjurătoare; 

- Întreţinerea şi menţinerea în stare de funcţionare a sistemului de drenaj, şanţuri, rigolele 

pentru preluarea apelor pluviale. 

 

Aerul 

Date generale 

Calitatea atmosferei este consideră activitatea cea mai importantă în cadrul reţelei de 

monitorizare a factorilor de mediu, atmosfera fiind cel mai imprevizibil vector de propagare a 

poluanţilor, efectele făcându-se resimţite la distanţe mari, atât de către om cât şi de către 

celelalte componente ale mediului. 

Poluarea aerului este una dintre cele mai grave probleme, întrucât poate avea efecte 

atât pe termen scurt, dar mai ales pe termen mediu şi lung. 

Emisii în atmosferă 

Surse şi poluanţi generaţi în perioada de construcţie 

Surse de poluanţi atmosferici aferente obiectivului 

Principalele surse de poluare a aerului în perioada de execuţie a imobilului in care 

functioneaza spitalul  sunt reprezentate prin: 
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- Lucrările de construcţie care implică operaţii precum: lucrări de excavare, lucrări de 

umplere, manevrarea materialelor de construcţie, executarea lucrărilor de arta, toate acestea 

reprezentând surse de emisii de praf în atmosfera. 

- Utilajele şi echipamentele prin funcţionarea lor în zona fronturilor de lucru. Poluarea 

specifică activităţii utilajelor şi echipamentelor se apreciază după consumul de carburanţi care 

generează poluanţi precum: NOx, CO, COVNM, particule în suspensie şi sedimentabile. 

- Traficul rutier desfăşurat atât în şi dinspre organizarea de şantier. Poluarea specifică 

traficului rutier se apreciază după consumul de carburanţi care generează poluanţi precum: NOx, 

CO, COVNM, particule în suspensie şi sedimentabile. 

 

Impactul asupra aerului în perioada de construcţie 

Impactul asupra aerului în perioada de construcţie se manifestă în mod deosebit în cadrul 

organizărilor de şantier, bazelor de producţie şi în zonele în care se desfăşoară traficul aferent 

organizărilor de şantier. Impactul asupra aerului în perioada de construcţie este reprezentat de 

următorii factori: 

- Emisii de noxe şi pulberi în suspensie produse de gazele de eşapament de la motoarele 

mijloacelor de transport şi utilajelor. 

- Emisii de pulberi rezultate de la staţiile de sortare a agregatelor naturale 

Conform studiilor de specialitate poluanţii care apar în ghidurile de calitate a aerului 

recomandate de Organizaţia Uniunii Internaţionale de Cercetare a Pădurilor (IUFRO) pentru 

vegetaţie, responsabili de efecte negative sunt următorii: SO2, NO2 şi O3. 

Bioxidul de sulf 

In funcţie de cantitatea de SO2 pe unitatea de timp la care este expusă planta, apar 

efecte biochimice şi fiziologice ca: degradarea clorofilei, reducerea fotosintezei, creşterea 

ratei respiratorii, schimbări în metabolismul proteinelor, în bilanţul lipidelor şi al apei şi în 

activitatea enzimatică. Aceste efecte se traduc prin necroze, reducerea creşterii plantelor, 

creşterea sensibilităţii la agenţii patogeni şi la condiţiile climatice excesive. 

Uniunea Internaţionala a Organizaţiei pentru Cercetarea Pădurilor recomandă următoarele 

concentraţii ca valori - ghid pentru protecţia plantelor: 

- medie anuala - 125 mg/m3pentru a se menţine producţia în cele mai multe locuri şi 

50 mg/m3 pentru a menţine întreaga producţie şi a proteja mediul; 

- medie pe 30 min - 150 mg/m3 şi, respectiv 75 mg/m3 pentru cele doua situaţii de mai 

sus (se admite depăşirea acestor valori cu o frecventa anuala de maxim 2,5 %). 
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Organizaţia Mondiala a Sănătăţii recomanda limita de 30 mg/m3 ca medie anuală. 

Oxizii de azot 

Pana la anumite concentraţii oxizii de azot au efect benefic asupra plantelor, 

contribuind la creşterea acestora. Totuşi s-a constatat ca în aceste cazuri creşte sensibilitatea la 

atacul insectelor şi la condiţiile de mediu (de exemplu la geruri). 

Peste pragurile toxice, oxizii de azot au acţiune fitotoxică foarte clară. 

Mărimea daunelor suferite de plante este funcţie de concentraţia poluantului, timpul de 

expunere, vârsta plantei, factorii edafici, lumina şi umezeală. Simptomele se clasifică în 

„vizibile” şi „invizibile”. Cele invizibile constau în reducerea fotosintezei şi a transpiraţiei. 

Cele vizibile apar numai la concentraţii mari şi constau în cloroze şi necroze. 

Ca valoare - ghid de protecţie la acţiunea NO2 se recomandă 95 mg/m3 pe interval de 

4 ore. 

Referitor la impactul asupra sănătăţii umane precizam câteva efecte ale diferiţilor 

poluanţi, şi anume: 

- Oxizii de azot determină apariţia leziunilor inflamatorii şi maladiilor respiratorii 

cronice; 

- Monoxidul de carbon prin inhalare conduce la dureri de cap, ameţeli, oboseală şi în 

concentraţii foarte mari poate conduce la deces; 

- Oxizii de sulf determină iritarea sistemului respirator; 

- Hidrocarburile efecte neurotoxice fiind încadrate în categoria substanţelor cancerigene; 

- Plumbul prin inhalare poate ajunge în plămâni, aparat digestiv şi piele, conducând la 

efecte precum anemii, afectarea sistemului nervos central. 

Conform literaturii de specialitate, transportul şi difuzia poluanţilor în perioada de 

construire a imobilului, se manifestă ca urmare a activităţii utilajelor tehnologice şi mijloacelor de 

transport de o parte şi de alta a marginilor imobilului pe aproximativ 25 m. 

In exteriorul acestei suprafeţe, concentraţiile de poluanţi se reduc cu 50% la 20 m 

distanţa, respectiv cu 75% la 50 m distanţa. 

 

Surse de poluare a aerului şi emisii de poluanţi în perioada de operare 

Sursa principală de poluare a aerului specifică activitatii desfasurate este reprezentată de 

centralele termice pe gaz utilizate pentru incălzirea imobilului. 
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Impactul asupra aerului în perioada de operare 

Atmosfera reprezintă vectorul cel mai larg de propagare a poluării, noxele evacuate în 

aceasta afectează în mod direct şi indirect atât factorul uman, cât şi factorii de mediu la diferite 

distanţe. 

Poluarea aerului este generate in special de incălzirea prin utilizarea centralelor pe gaz 

metan și evacuarea de vapori in atmosferă şi are drept consecinţe disconfortul produs de gaze, 

reducerea vizibilităţii, efectele negative asupra sănătăţii umane şi vegetaţiei produse de pulberi şi 

gaze nocive, daunele asupra construcţiilor datorate gazelor corozive, precipitaţii acide. 

 

Măsuri de diminuare a impactului 

Măsuri de protecţie a aerului în perioada de construcţie 

In vederea protecţiei aerului în perioada lucrarilor de reabilitare a construcţie imobilului in 

care va functiona spitalul, în prezentul raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului au 

fost propuse următoarele măsuri: 

- Alegerea de trasee care să fie optime din punct de vedere al protecţiei mediului 

pentru vehiculele care transportă materiale de construcţie ce pot elibera în atmosfera particule fine; 

transportul acestor materiale se va realiza prin acoperirea vehiculelor cu prelate, pe 

drumuri care vor fi umezite periodic; 

- Utilizarea de mijloace de construcţie performante şi realizarea de inspecţii tehnice 

periodice a mijloacelor de constructie; 

- Realizarea de alimentare cu carburanţi a mijloacelor de transport doar pe 

amplasamentul special amenajat din organizarea de şantier, iar pentru utilajele din afara 

şantierului, alimentarea utilajelor se poate face prin intermediul cisternelor; 

- Minimizarea emisiilor de praf şi pulberi în suspensie rezultate din lucrările de 

terasamente şi de manipulare (săpare, compactare, spargerea, strângerea în grămezi, 

încărcarea - descărcarea) a pământurilor prin aplicarea de tehnologii care să conducă la 

respectarea prevederilor STAS 12574-87 privind protecţia atmosferei; 

- Depozitarea materialelor fine în depozite închise sau zone îngrădite şi acoperite 

pentru a se evita dispersia acestora prin intermediul vântului; 

- Realizarea de instalaţii de umezire a pămâtului la ieşirea din gropile de împrumut în 

vederea reducerii emisiilor de particule în suspensie. 
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Măsuri de protecţie a aerului în perioada de exploatare 

In vederea protecţiei aerului în perioada de operare a parcului în prezentul raport la studiul 

de evaluare a impactului asupra mediului au fost propuse următoarele măsuri: 

- Amenajarea amplasamentelor de depozitare a deşeurilor şi întreţinerea sistemelor de 

colectare, canalizare şi evacuare a apelor uzate conduc la evitarea mirosurilor neplăcute din 

zona parcului. 

Surse de poluare a solului şi subsolului în perioada de construcţie 

In perioada de constructie a parcului, sursele de poluare a solului sunt reprezentate prin: 

- O primă sursă de poluare a solului este reprezentată de circulaţia utilajelor grele şi 

mijloacelor de transport dinspre şi în bazele de producţie, organizările de şantier, gropile de 

împrumut. Rezultă poluanţi atât de la arderea combustibililor (NOx, SO2, CO, pulberi), cât şi 

de la funcţionarea utilajelor în fronturile de lucru (NOx, SO2, CO, Pb, pulberi), poluanţi care 

prin intermediul mediilor de dispersie, în special prin sedimentarea poluanţilor din aer, se pot 

depune pe suprafaţa solului şi conduce la modificări structurale ale profilului de sol; 

- Defecţiuni tehnice ale utilajelor, alimentare cu carburanţi, reparaţii utilaje, accidente 

pot genera scurgeri de combustibili şi ulei care se pot depune în sol, conducând de asemenea 

la modificări structurale ale solului; 

- Deşeurile rezultate atât în procesele tehnologice, cât şi cele menajare prin depunerea 

pe suprafaţa solului pot conduce la contaminarea acestuia; 

- Apele pluviale care spală platforma organizării de şantier şi drumurile de acces, 

apele menajere sau tehnologice uzate dacă nu sunt colectate şi epurate corespunzător se pot 

infiltra în sol, conducând la încărcarea cu poluanţi a acestuia. 

Surse de poluare a solului şi subsolului în perioada de operare 

In perioada de operare a parcului sursele de poluare a solului sunt neglijabile și pot fi 

reprezentate de deşeurile rezultate din exploatarea parcului dacă nu sunt gestionate în 

mod corespunzător, prin depunerea acestora pe suprafaţa solului pot produce poluarea 

acestuia. 

Impactul produs asupra solului şi subsolului 

Impactul produs asupra solului şi subsolului în perioada de construcţie 

Vor fi prevazute amenjări cu un caracter temporar, afectând solul doar local. După 

terminarea executării construcțiilor din cadrul investitiei, terenul urmează a fi refăcut.  

Lucrările de săpătură vor avea un impact moderat asupra factorului de mediu – sol și subsol, prin 

terasamentele executate (săpături și depuneri).  
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Ca surse potențiale de poluare a solului pe durata execuției amintim :  

- Traficul auto in afara platformei strazilor ; 

- Depozitarea materialelor de constructie, carburanti, lubrifianti, etc. ; 

- Depozitarea deseurilor.  

Pe durata executiei lucrărilor, pentru a preveni poluarea solului și subsolului (inclusiv a 

apelor subterane) se va evita amplasarea directă pe sol a materialelor de construcție iar ca măsură de 

protecție suplimentară se recomandă impermeabilizarea suprafețelor destinate depozitării 

materialelor de constructie, a recipientilor pentru carburanti si lubrifianti, a deseurilor si a accesului 

și staționării utilajelor (folie de polietilenă, platforme betonate).  

Impactul produs asupra solului şi subsolului în perioada de operare 

Impactul produs asupra solului şi subsolului în perioada de operare a imobilului este 

nesemnificativ și se poate caracteriza prin deşeurile rezultate din funcționarea intregului imobil, 

spațiile de servicii depozitate necorespunzător pe suprafaţa solului putând altera calitatea solului. 

Măsuri de protecţie a solului şi subsolului 

Măsuri de protecţie a solului şi subsolului în perioada de construcţie 

In vederea protejării împotriva poluării solului şi subsolului se impune în perioada de 

construcţie respectarea mai multor măsuri, şi anume: 

- Evitarea ocupării terenurilor de calităţii superioare pentru organizările de şantier, 

gropi de împrumut, baze de producţie, bazelor de utilaje, depozite temporare sau definitive de 

terasamente şi materiale de construcţii; 

- Platformele organizărilor de şantier şi a bazelor de producţie vor fi betonate şi vor fi 

prevăzute cu sistem de colectare, canalizare şi epurare a apelor pluviale, menajere şi tehnologice 

uzate; 

- Se va evita poluarea solului cu carburanţi, uleiuri rezultaţi în urma operaţiilor de staţionare, 

aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi mijloacelor de transport sau 

datorită funcţionarii necorespunzătoare a acestora; 

- Stocarea combustibililor, uleiurilor se va realiza în rezervoare etanşe pentru evitarea 

accidentelor accesul autovehiculelor la combustibili se va face pe baza unui flux stabilit anterior; 

- Depozitare provizorie a pământului excavat se va realiza pe suprafeţe cat mai reduse; 

- Colectarea selectivă a deşeurilor rezultate în urma execuţiei lucrărilor şi evacuarea 

în funcţie de natura lor pentru depozitare sau valorificare către serviciile de salubritate, pe 

baza de contract. 
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Măsuri de protecţie a solului şi subsolului în perioada de operare 

In vederea protejării împotriva poluării solului şi subsolului se impune în perioada de 

operare respectarea mai multor măsuri, şi anume: 

- Deşeurile rezultate din exploatarea imobilului şi de la spatiile de servicii vor fi colectate 

selective şi evacuate în funcţie de natura lor pentru depozitare sau valorificare către serviciile de 

salubritate, pe baza de contract. 

Surse de poluare a florei şi faunei şi emisii de poluanţi în perioada de construcţie 

Sursele de poluare a florei şi faunei în perioada de construcţie sunt următoarele: 

- traficul de şantier prin transportul de materii prime (beton, prefabricate), prin generarea de 

poluanţi specifici mijloacelor de transport (NOx, SO, SO2, CO, metale grele, pulberi) şi zgomot 

- utilajele şi mijloacele de construcţie prin activitatea desfăşurată în cadrul fronturilor 

de lucru produc: poluanţi (NOx, SO, SO2, CO, metale grele, pulberi) şi zgomot. 

Surse de poluare a florei şi faunei şi emisii de poluanţi în perioada de operare 

Sursele de poluare a florei şi faunei în perioada de exploatare a imobilului sunt neglijabile; 

Impactul prognozat asupra peisajului 

Factorii care modelează peisajul sunt: geologia, relieful, clima, hidrografia, biodiversitatea şi 

omul. 

Se considera că proiectul nu va avea impact asupra peisajului. Astfel, în urma lucrărilor 

de reabilitare a parcului nu vor rezulta fenomene de degradare a peisajului, de scădere a valorii 

estetice a acestuia prin perturbarea ordinei naturale existente. 

     Impactul produs asupra sănătăţii umane: 

  Pe perioada execuţiei cât si in operare există posibilitatea ca rezidenţii aflaţi în imediata 

vecinătate a parcului să fie afectaţi datorită: 

 creşterii concentraţiei poluanţilor gazoşi în aerul ambiental; 

 creşterii nivelului de zgomot şi vibraţii; 

 modificarea temporară a peisajului. 

Implementarea proiectului nu va influenţa starea de sănătate a comunităţilor rezidente în 

vecinătatea parcului. 

Monitorizarea 

Monitorizarea execuţiei lucrărilor din punct de vedere al protecţiei mediului trebuie să 

cuprindă avizarea tehnologiilor şi amplasamentelor pentru organizările de şantier, gropi de 

împrumut, staţii de întreţinere utilaje, staţii de alimentare cu carburanţi. 

 



     S.C. Electroproiect ADA S.R.L. 
Mun. Petroșani, Jud. Hunedoara 
Tel/Fax: 0354 148 307 Mobil: 0784 258 545 

   e-mail: electroproiect.ada@gmail.com 
Nr.Reg.Com.  J20/844/2010    CUI: RO 27711706 

 

S.C. Electroproiect ADA S.R.L. Petroșani, Jud. Hunedoara  80 

Monitorizarea în faza de execuţie 

Se vor realiza periodic măsurători, privind încadrarea activităţilor organizărilor de şantier în 

limitele de poluare admise privind concentraţiile de substanţe poluante în aer, apa, sol, niveluri de 

zgomot, gestiunea deşeurilor. În urma monitorizări vor fi luate măsurile necesare pentru protecţia 

factorilor de mediu. 

Monitorizarea în faza de exploatare 

In perioada de exploatare nu se impune monitorizarea din punct de vedere al protecției 

mediului, ca urmare a faptului ca, in urma realizării proiectului, parcul este nepoluant pentru mediu.  

 

CONCLUZII FINALE 

Desfăşurarea activităţii conform prevederilor legale, precum şi a respectării concluziilor 

evaluării impactului asupra mediului şi a recomandărilor, nu va avea efecte negative asupra 

mediului, dimpotrivă acesta va genera o serie de efecte pozitive. 

 Impactul asupra mediului socio – economic este favorabil dezvoltarii zonei prin  

 cresterea economica;  

 crearea de noi locuri de munca si cresterea veniturilor salariatilor in timpul executiei 

lucrarilor.  

În concluzie, realizarea măsurilor propuse prin plan va conduce la îmbunătăţirea generala a 

zonei de implementare a proiectului si inclusiv a regiunii.  

 

Pe parcursul desfasurarii activitatilor:  

Nu există surse majore de poluare pentru aer  

Nu exisă surse de poluare prin zgomot sau vibrații 

Nu există surse de poluare pentru ape - apele uzate menajere vor fi deversate in rețeaua 

publică respectă normele NTPA 002  

Amplasamentul studiat nu se găseste in zone protejate, in zone cu regim special de protecție, 

- astfel incât să fie respectate și prevederile H G. nr. 930 / 2005, pentru aprobarea Normelor speciale 

privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică.  

In conformitate cu legislația in vigoare, se consideră impactul asupra mediului, pentru acest 

proiect, ca fiind NESEMNIFICATIV. 
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5.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de 

intervenție  

5.6.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și 

prezentarea scenariului de referință 

Investitia propusa, nu va afecta biodiversitatea, nici efectivul speciilor sau a habitatelor de 

interes comunitar, eventual prezente în arii protejate. Parcul si locul de joaca este existent deja, iar 

intervențiile propuse nu modifică semnificativ parcul. 

. 
5.6.2. Analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea 

investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung 

  În urma analizei tehnico-judiciare rezulta ca dotarile din parc sunt deterioarte, ca urmare 

acestea vor fi inlocuite cu unele noi. 

 

5.6.3. Analiza financiară; sustenabilitatea financiară 

Pentru estimarea necesarului de asistență financiară, a fost necesară construcția unui model 

financiar – in conformitate cu recomandările „Guidance on the Methodology for carrying out Cost-

Benefit A nalysis- Working Document no.4”, pentru intreaga viață economică a proiectului-20 ani, 

perioada ce a fost folosită ca bază pentru analiza fluxului de numerar. 

Perioada de referinţă la care se raportează ACB este o perioadă de 20  ani. Durata de 

referinţă la care se raportează ACB este durata de viaţă a proiectului, astfel se consideră că 

investiţia de faţă trebuie să aibă parametri optimi pe o durată de minim 20  ani. Ca şi obiectiv 

principal ACB, regăseşte ajutorul adoptării deciziilor sociale. 

Pentru a se putea realiza o ACB cât mai la obiect se impune identificarea subiecţilor care vor 

primi beneficii şi a celor care suportă costurile: 

Beneficiari: 

 Beneficiarii direcţi se pot considera locuitorii Orașului Sighisoara și ai localităților limitrofe; 

 Persoanele care tranzitează orașul; 

 Persoanele aflate in vizită in oraș. 

Cei ce suportă costurile: 

 Costurile vor fi suportate de Primaria Municipiului Sighisoara. 
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 Evoluţia prezumată a costurilor de operare – costurile de operare şi întreţinere, atât în 

cazul scenariului inerţial („fără proiect”), cât şi în cazul implementării proiectului 

propus, sunt exprimate în lei, exclusiv TVA. 

 Evoluţia prezumată a costurilor de operare se poate observa în anexa şi reprezintă: 

costurile cu  salariile  personalului angajat, costurile de întreţinere spatiilor verzi si 

schimbarea componentelor defecte( corpuri de iluminat, camere video) etc. 

  S-a facut o analiza financiara pentru ambele variante. 

 

Suplimentar ipotezelor generale de estimare, au fost introduse in proiectii rezultatele generate de 

proiectul de investitie, astfel: 

o Consumul pentru asigurarea energiei electrica este 1 kWh.  

o Canalizare este de 108 lei/an. 

o Costuri cu intretinerea zonelor verzi este de 2700lei/an. 

- Proiectul de investitii nu este generator de venituri, sau de venituri nete; 

- Din perspectiva venitului net, solicitantul nu va realiza venituri nete, economiile obtinute 

fiind alocate consumului operational (nu se inregistreaza excedent operational sau profit din 

exploatare); 

- Proiectul nefiind generator de venituri nete, nu este aplicabila metoda diferentei de 

finantare; 

- In conformitate cu proiectiile financiare prezentate, proiectul este sustenabil din punct de 

vedere financiar, disponibilul de numerar cumulat fiind pozitiv in fiecare perioada de 

analiza. 

 

Valoarea reziduala 

Exista 3 metode general acceptate pentru determinarea valorii reziduale: 

- Metoda perpetuitatii, care nu poate fi aplicata in cazul de fata, aceasta presupunand 

existenta unor fluxuri de numerar generate de investitie; 

- Metoda contabila; 

- Valoarea neta de lichidare; 
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             In cazul de fata, metoda folosita este cea a perpetuitatii. 

            Avand in vedere faptul ca veniturile nete generate de proiect sunt nule pe tot orizontul 

prognozat, indiferent de rata de crestere in perpetuitate, valoarea reziduala este nula. 

Consideram in cazul de fata valoarea reziduala  0 lei. 

                                                                      COSTURI DE OPERARE  
varianta I 

Lei 

An 
Salariul mediu 

pe angajat 

Total 
costuri 

salariale 

Cheltuieli cu  
întreţinerea 
curativa si 
intretinerea 
gazonului 

Costuri cu 
energia 
electrica 

Costuri cu 
canalizarea 

Cheltuieli 
totale 

1 2.030 13.050 2.700 702 108 18.590,0 

2 2.132 13.703 2.835 737 113 19.519,5 

3 2.238 14.388 2.977 774 119 20.495,5 

4 2.350 15.107 3.126 813 125 21.520,2 

5 2.467 15.862 3.282 853 131 22.596,3 

6 2.591 16.655 3.446 896 138 23.726,1 

7 2.720 17.488 3.618 941 145 24.912,4 

8 2.856 18.363 3.799 988 152 26.158,0 

9 2.999 19.281 3.989 1.037 160 27.465,9 

10 3.149 20.245 4.189 1.089 168 28.839,2 

11 3.307 21.257 4.398 1.143 176 30.281,2 

12 3.472 22.320 4.618 1.201 185 31.795,2 

13 3.646 23.436 4.849 1.261 194 33.385,0 

14 3.828 24.608 5.091 1.324 204 35.054,2 

15 4.019 25.838 5.346 1.390 214 36.806,9 

16 4.220 27.130 5.613 1.459 225 38.647,3 

17 4.431 28.487 5.894 1.532 236 40.579,6 

18 4.653 29.911 6.188 1.609 248 42.608,6 

19 4.885 31.406 6.498 1.689 260 44.739,1 

20 5.130 32.977 6.823 1.774 273 46.976,0 

 Nr. Salariat i1 cate 8 ore pe zi 

Schimbarea corpurilor de iluminat defecte, intretinerea spatiilor verzi si toaletarea copacilor 

energie electrica 1kWh*0,65lei*4ore*9luni 

canalizare 0,9lei/mc*10mc*12luni 
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An 
Costuri cu 
intretinerea 

zonelor verzi 

Economii 
din 

intretinerea 
de spatii 

verzi 

Venituri 
totale 

1 1.178 785 393 

2 1.237 824 413 

3 1.299 865 434 

4 1.364 909 455 

5 1.432 954 478 

6 1.504 1.002 502 

7 1.579 1.052 527 

8 1.658 1.104 553 

9 1.741 1.160 581 

10 1.828 1.217 610 

11 1.919 1.278 641 

12 2.015 1.342 673 

13 2.116 1.409 706 

14 2.221 1.480 742 

15 2.333 1.554 779 

16 2.449 1.632 818 

17 2.572 1.713 859 

18 2.700 1.799 901 

19 2.835 1.889 947 

20 2.977 1.983 994 

 

ANALIZA FINANCIARA  
varianta I 

An 

Costuri 
de 

investitii 

Total 
costuri 

salariale Costuri de 
exploatare 

Venituri 
totale 

Valoarea 
reziduala 

Flux de 
numerar net 

1 383.764 13.703 5.540 393   364.914 

2   14.388 5.817 413   19.792 

3   15.108 6.108 434   20.782 

4   15.863 6.413 455   21.821 

5   16.656 6.734 478   22.912 

6   17.489 7.071 502   24.058 
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7   18.363 7.424 527   25.260 

8   19.281 7.795 553   26.523 

9   20.246 8.185 581   27.850 

10   21.258 8.594 610   29.242 

11   22.321 9.024 641   30.704 

12   23.437 9.475 673   32.239 

13   24.609 9.949 706   33.851 

14   25.839 10.446 742   35.544 

15   27.131 10.969 779   37.321 

16   28.488 11.517 818   39.187 

17   29.912 12.093 859   41.147 

18   31.408 12.698 901   43.204 

19   32.978 13.333 947   45.364 

20   34.627 13.999 994 0 47.632 

Rata de 
actualizare  

  
4,00% 

Rata interna a 
rentabilitatii 

financiare (RIR) 

  
3,80% 

valoarea financiara 
actuala a investitiei 

(VNA) 

  
-239.520 lei 

Raportul B/C 
  

0,03 

 

ANALIZA FINANCIARA  
varianta II 

An 

Costuri 
de 

investitii 

Total 
costuri 

salariale Costuri de 
exploatare 

Venituri 
totale 

Valoarea 
reziduala 

Flux de 
numerar net 

1 475.887 13.703 5.540 393   457.037 

2   14.388 5.817 413   19.792 

3   15.108 6.108 434   20.782 

4   15.863 6.413 455   21.821 

5   16.656 6.734 478   22.912 

6   17.489 7.071 502   24.058 

7   18.363 7.424 527   25.260 

8   19.281 7.795 553   26.523 

9   20.246 8.185 581   27.850 
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10   21.258 8.594 610   29.242 

11   22.321 9.024 641   30.704 

12   23.437 9.475 673   32.239 

13   24.609 9.949 706   33.851 

14   25.839 10.446 742   35.544 

15   27.131 10.969 779   37.321 

16   28.488 11.517 818   39.187 

17   29.912 12.093 859   41.147 

18   31.408 12.698 901   43.204 

19   32.978 13.333 947   45.364 

20   34.627 13.999 994 0 47.632 

Rata de 
actualizare  

  
4,00% 

Rata interna a 
rentabilitatii 

financiare (RIR) 

  
2,56% 

valoarea financiara 
actuala a investitiei 

(VNA) 

  
-147.396 lei 

Raportul B/C 
  

0,03 

 

 

 

Profitabilitatea financiara a investiţiei 

 

Profitabilitatea financiară a investiţiei se poate evalua prin estimarea valorii financiare nete 

actuale (VNA) şi a ratei rentabilităţii financiare a investiţiei (RIR). Aceşti indicatori arată 

capacitatea veniturilor nete de a acoperi costurile de investiţii, indiferent de modalitatea în 

care acestea sunt finanţate. Pentru ca un proiect să poată fi considerat eligibil pentru acordarea 

finantarii din bugetul propriu, VNA trebuie să fie negativ şi RIR trebuie să fie mai mic decât 

rata de actualizare folosită pentru analiză. 

  Profitabilitatea financiara a investiţiei a fost determinata prin estimarea ratei financiare de 

rentabilitate a investiţiei (RIRFC) pe baza fluxului de numerar net actualizat cu rata de 

actualizare de 4% şi prin calcularea venitului net actualizat al investiţiei .  
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  Rata interna a rentabilităţii financiare a investiţiei este calculata luând în considerare 

costurile totale ale investiţiei ca o ieşire (împreuna cu costurile de exploatare), iar beneficiile 

(inclusiv valoarea reziduala) ca o intrare. 

Indicatorii calculaţi în cadrul analizei financiare se încadrează în următoarele limite: 

 

- Valoarea actualizata neta (VAN)  este: varianta I -239.520 lei  < 0; 

                                                                  varianta II --147.396 lei  < 0; 

. Faptul ca VAN are o valoare mai mica decat 0, ne demonstreaza faptul ca RIR este mai 

mic decat rata de actualizare, pentru un VAN =0, RIR fiind egal cu rata de actualizare. 

 

- Fluxul de numerar cumulat este pozitiv în fiecare an al perioadei de referinta. Acest lucru 

este deoarece in fiecare an sumele prevazute conform legii in bugetul de cheltuieli vor avea 

acoperire in veniturile previzionate, suma care la finalul respectivului an urmand a fi 

redistribuita in alte scopuri, in cazul in care nu s-ar cheltui. 

             In concluzie cei 4 indicatori indeplinesc recomandarile de elaborare a analizei cost-

beneficiu in sustinerea necesitatii unei interventii publice privind finantarea investitiei: 

- VNA  negativ; 

- Rir < Rata de actualizare; 

- Flux financiar pozitiv; 

- Raport cost beneficiu- <=1. 
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Valoarea actualizată netă (VAN) este un indicator ce permite cuantificarea diferenţei între 

volumul total al încasărilor realizate pe întreaga perioadă de funcţionare a obiectivului şi costurile 

totale (cu investiţia şi cu operarea), cu ajutorul tehnicii actualizării (a discontării). Această tehnică, 

bazată pe concepte matematico-economice, permite aflarea valorii prezente a unor sume de bani ce 

se vor înregistra (încasări sau cheltuieli) într-o perioadă de timp viitoare.  

Valoarea actualizată netă (VAN) a unui proiect de investiţii se calculează astfel: 

   VAN=
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 Unde :  St= cash-flow-ul net anual al proiectului  

  at = factorul de actualizare  

  r  = rata de actualizare  

În practica evaluării proiectelor de investiţii, valoarea actualizată netă aferentă trebuie să fie 

mai mare sau egală cu zero. Se acceptă valori negative ale VAN în cazul analizei financiare pentru 

proiectele a căror beneficii nu pot fi cuantificate imediat, implementarea acestora fiind un profit 

cuantificat la nivel zonal.  

Rata internă de rentabilitate (RIR) reprezintă rata de actualizare la care VAN este egală 

cu zero. Altfel spus, aceasta este rata internă de rentabilitate minimă acceptată pentru proiect, o rată 

mai mică indicând faptul că veniturile nu vor acoperi cheltuielile. Cu toate acestea , o RIR negativă 

poate fi acceptată pentru anumite proiecte în cadrul programelor de finanţare ale UE – datorită 

faptului că acest tip de investiţii reprezintă o necesitate stringentă, fără a avea însă capacitatea de a 

genera venituri (sau generează venituri foarte mici): unități spitalicești, unități de intervenții in 

situații de urgență, drumuri, staţii de epurare, reţele de canalizare, reţele de alimentare cu apă etc. 

Acceptarea unei RIR financiare negativ este totuşi condiţionată de existenţa unei RIR economice 

pozitive – acelaşi concept, dar de data aceasta aplicat asupra beneficiilor şi costurilor socio-

economice. 

Raportul beneficiu/cost (BCR) este un indicator complementar al VAN, comparând 

valoarea actuală a beneficiilor viitoare cu cea a costurilor viitoare, inclusiv valoarea investiţiei.  

 BCR =
0

0

)(

)(

OVP

IVP
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Unde: VP(i)0= valoarea actualizată a intrărilor de fluxuri financiare generate de proiect în 

perioada analizată( inclusiv valoarea reziduală). 

 VP(O)0=valoarea actualizată a ieşirilor de fluxuri financiare generate de proiect în 

perioada actualizată (inclusiv costurile investiţionale). 

Întrucât toţi aceşti indicatori depind într-o foarte mare măsură de rata de actualizare, se 

impune prezentarea unei scurte justificări a valorii alese. 

Rata de actualizare recomandată este de 4% pentru analiza financiară, respectiv de 5% 

pentru analiza economică.  

Orizontul de timp reprezintă numărul maxim de ani pentru care se fac previziuni. Pentru a 

fi precauţi, orizontul de  timp luat în calcul nu trebuie să depăşească durata de viaţă economică a 

proiectului, estimată la minim 20 ani. Prin urmare orizontul de timp a fost stabilit la 20 ani. 

 

5.6.4. Analiza economică; analiza cost-eficacitate 

 

La alternativa propusă de analiza cost/eficacitate financiară, s-a executat o analiză 

cost/eficacitate economică. 

ACB economică presupune determinarea impactului proiectului din punct economic.Ca şi 

costuri s-au luat în calcul costurile de exploatare şi costurile de investiţie. 

Având în vedere că pe piaţă preţurile sunt distorsionate, prin prisma politicilor care se află pe 

piaţă, acestea trebuie aduse la preţurile lor real. 

Pentru a se putea determina beneficiile şi costurile sa recurs la determinarea factorului de 

conversie (Cf) pentru toate variabilele de intrare in analiză, prin factorul de conversie se ajunge de la 

preţurile contabile la preţurile economice şi factorul de conversie standard (SCF). 
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ANALIZA ECONOMICĂ  
varianta I 

An 
Costuri de 
investitii 

Chelt. 
salariale 

Costuri de 
exploatare 

Venituri  

Venituri sociale 
estimate din folosirea 
terenului de baschet 

fara a plati chirie 

Valoarea 
reziduala a 
investiţiei 

Flux de 
numerar 

net 

Cf. 0,910 1,000 0,899 0,899 0,899 0,899   

1 349.225 13.703 3.777 334 43.691   -322.680 

2 0 14.388 3.966 350 45.876   27.872 

3   15.108 4.165 368 48.170   29.265 

4   15.863 4.373 386 50.578   30.729 

5   16.656 4.592 405 47.743   26.901 

6   17.489 4.821 426 50.131   28.246 

7   18.363 5.062 447 52.637   29.659 

8   19.281 5.315 469 55.269   31.141 

9   20.246 5.581 493 58.032   32.699 

10   21.258 5.860 517 60.934   34.333 

11   22.321 6.153 543 63.981   36.050 

12   23.437 6.461 570 67.180   37.853 

13   24.609 6.784 599 70.539   39.745 

14   25.839 7.123 629 74.066   41.732 

15   27.131 7.479 660 77.769   43.819 

16   28.488 7.853 693 81.657   46.010 

17   29.912 8.246 728 85.740   48.311 

18   31.408 8.658 764 90.027   50.726 

19   32.978 9.091 803 94.529   53.262 

20   34.627 9.545 843 89.230 0 45.901 

Rata de 
actualizare  

5,00% 

Rata internă a 
rentabilităţii 

economice(RIR) 
8,32% 

Valoarea 
economica neta  

(VNA) 423.389 lei 

Raportul B/C 
1,42 
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ANALIZA ECONOMICĂ  
varianta II 

An 
Costuri de 
investitii 

Chelt. 
salariale 

Costuri de 
exploatare 

Venituri  

Venituri sociale 
estimate din folosirea 
terenului de baschet 

fara a plati chirie 

Valoarea 
reziduala a 
investiţiei 

Flux de 
numerar 

net 

Cf. 0,910 1,000 0,899 0,899 0,899 0,899   

1 433.057 13.703 3.777 334 43.691   -406.513 

2 0 14.388 3.966 350 45.876   27.872 

3   15.108 4.165 368 48.170   29.265 

4   15.863 4.373 386 50.578   30.729 

5   16.656 4.592 405 47.743   26.901 

6   17.489 4.821 426 50.131   28.246 

7   18.363 5.062 447 52.637   29.659 

8   19.281 5.315 469 55.269   31.141 

9   20.246 5.581 493 58.032   32.699 

10   21.258 5.860 517 60.934   34.333 

11   22.321 6.153 543 63.981   36.050 

12   23.437 6.461 570 67.180   37.853 

13   24.609 6.784 599 70.539   39.745 

14   25.839 7.123 629 74.066   41.732 

15   27.131 7.479 660 77.769   43.819 

16   28.488 7.853 693 81.657   46.010 

17   29.912 8.246 728 85.740   48.311 

18   31.408 8.658 764 90.027   50.726 

19   32.978 9.091 803 94.529   53.262 

20   34.627 9.545 843 89.230 0 45.901 

Rata de 
actualizare  

5,00% 

Rata internă a 
rentabilităţii 

economice(RIR) 
5,61% 

Valoarea 
economica neta  

(VNA) 423.389 lei 

Raportul B/C 
1,30 
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Factor de conversie standard 

Factorul de conversie standard este este definit conform următoarei formule şi se bazează pe datele 

macroeconomice prevăzute mai jos(valori în milioane de euro): 

                                  
899.0






TXXTMM

XM
SCF  

Unde: M=valoare importurilor=2694 

X=valoarea exporturilor=1856,9 

TM=taxă de import=512 

TX=taxă de export=0 

Pe baza ACB economică s-a determinat fluxul de numerar net (cash flow-ul net). Folosind o rata 

de actualizare de 5% s-au determinat VNA economic, RER si raportul C/B economic. 

 

5.6.5. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor 

Pentru a determina factorii critici care ar putea să influenţeze rezultatele pe termen lung ale 

investiţiei, se realizează analiza de senzitivitate. 

Ca şi factori critici care se analizează si care ar putea să influenţeze succesul investiţiei se redau: 

- evenimente neaşteptate care ar putea schimba previziunea care s-a efectuat asupra evoluţiei   

venitului; 

- anumite politici sau evoluţia pieţii neprevizibile a forţei de muncă, ceea ce ar putea duce la 

creşteri salariale mai mari decât cele previzionate; 

- Costurile de întreţinere. Costurile mai mari prin creşterea costului componentelor 

sistemului de iluminat, influenţa cotelor bursiere asupra barilului de petrol cotat la bursele externe 

sau creşterea accizelor poate influenţa costurile carburanţiilor. Astfel pot fi influenţate costurile de 

întreţinere. 

Variaţia indicatorilor de performanţă se poate observa în anexele de mai jos. Pe baza acestor 

anexe s-a realizat analiza de senzitivitate, în tabelul următor se află variaţia indicatorilor de 

performanţă:         
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varianta I 
Analiza de senzitivitate - variatia venitului cu -1% 

An 
Costuri de 
investitii 

Cheltuieli 
salariale 

Costuri de 
exploatare  Venituri 

Valoarea 
reziduala 

Flux de numerar 
net 

1 383.764 13.050 5.540,0 48.503   413.677 

2   13.703 5.817,0 48.523   29.003 

3   14.388 6.107,9 48.543   28.047 

4   15.107 6.413,2 48.564   27.044 

5   15.862 6.733,9 48.587   25.991 

6   16.655 7.070,6 48.611   24.885 

7   17.488 7.424,1 48.636   23.723 

8   18.363 7.795,3 48.661   22.503 

9   19.281 8.185,1 48.689   21.223 

10   20.245 8.594,4 48.718   19.879 

11   21.257 9.024,1 48.748   18.466 

12   22.320 9.475,3 48.779   16.984 

13   23.436 9.949,0 48.813   15.428 

14   24.608 10.446,5 48.848   13.793 

15   25.838 10.968,8 48.884   12.077 

16   27.130 11.517,3 48.923   10.276 

17   28.487 12.093,1 48.963   8.384 

18   29.911 12.697,8 49.006   6.397 

19   31.406 13.332,7 49.051   4.311 

20   32.977 13.999,3 49.097 0,0 2.121 

Rata de actualizare    4,00% 

valoarea financiara 
actuala a investitiei 

(VNA) 
  

744.215 lei 

Raportul B/C   1,590 

Analiza de senzitivitate - variatia cheltuielilor salariale cu +1% 

An 
Costuri de 
investitii 

Cheltuieli 
salariale 

Costuri de 
exploatare  Venituri 

Valoarea 
reziduala 

Flux de numerar 
net 

1 383.764 13.181 5.540 48.993   414.036 

2   13.840 5.817 49.013   29.356 

3   14.532 6.108 49.033   28.394 

4   15.258 6.413 49.055   27.384 

5   16.021 6.734 49.078   26.323 

6   16.822 7.071 49.102   25.209 

7   17.663 7.424 49.127   24.040 

8   18.546 7.795 49.153   22.811 

9   19.474 8.185 49.181   21.522 

10   20.447 8.594 49.210   20.168 

11   21.470 9.024 49.240   18.746 

12   22.543 9.475 49.272   17.254 

13   23.670 9.949 49.306   15.687 
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14   24.854 10.446 49.341   14.041 

15   26.096 10.969 49.378   12.313 

16   27.401 11.517 49.417   10.498 

17   28.771 12.093 49.458   8.593 

18   30.210 12.698 49.501   6.593 

19   31.720 13.333 49.546   4.493 

20   33.306 13.999 49.593 0,0 2.287 

Rata de actualizare    4,00% 

valoarea financiara 
actuala a investitiei 

(VNA) 
  

642.912 lei 

Raportul B/C   0,982 

Analiza de senzitivitate - variatia costurilor de exploatare cu +1% 

An 
Costuri de 
investitii 

Cheltuieli 
salariale 

Costuri de 
exploatare  Venituri 

Valoarea 
reziduala 

Flux de numerar 
net 

1 383.764 13.050 5.410 48.993   414.297 

2   13.703 5.680 49.013   29.631 

3   14.388 5.964 49.033   28.681 

4   15.107 6.262 49.055   27.686 

5   15.862 6.575 49.078   26.640 

6   16.655 6.904 49.102   25.542 

7   17.488 7.249 49.127   24.390 

8   18.363 7.612 49.153   23.179 

9   19.281 7.992 49.181   21.908 

10   20.245 8.392 49.210   20.573 

11   21.257 8.812 49.240   19.171 

12   22.320 9.252 49.272   17.700 

13   23.436 9.715 49.306   16.155 

14   24.608 10.200 49.341   14.533 

15   25.838 10.710 49.378   12.829 

16   27.130 11.246 49.417   11.041 

17   28.487 11.808 49.458   9.163 

18   29.911 12.399 49.501   7.191 

19   31.406 13.019 49.546   5.121 

20   32.977 13.670 994 0,0 -45.652 

Rata de actualizare    4,00% 

valoarea financiara 
actuala a investitiei 

(VNA) 
  

626.237 lei 

Raportul B/C   0,942 
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varianta II 
Analiza de senzitivitate - variatia venitului cu -1% 

An 
Costuri de 
investitii 

Cheltuieli 
salariale 

Costuri de 
exploatare  Venituri 

Valoarea 
reziduala 

Flux de numerar 
net 

1 475.887 13.050 5.540,0 48.503   505.800 

2   13.703 5.817,0 48.523   29.003 

3   14.388 6.107,9 48.543   28.047 

4   15.107 6.413,2 48.564   27.044 

5   15.862 6.733,9 48.587   25.991 

6   16.655 7.070,6 48.611   24.885 

7   17.488 7.424,1 48.636   23.723 

8   18.363 7.795,3 48.661   22.503 

9   19.281 8.185,1 48.689   21.223 

10   20.245 8.594,4 48.718   19.879 

11   21.257 9.024,1 48.748   18.466 

12   22.320 9.475,3 48.779   16.984 

13   23.436 9.949,0 48.813   15.428 

14   24.608 10.446,5 48.848   13.793 

15   25.838 10.968,8 48.884   12.077 

16   27.130 11.517,3 48.923   10.276 

17   28.487 12.093,1 48.963   8.384 

18   29.911 12.697,8 49.006   6.397 

19   31.406 13.332,7 49.051   4.311 

20   32.977 13.999,3 49.097 0,0 2.121 

Rata de actualizare    4,00% 

valoarea financiara 
actuala a investitiei 

(VNA) 
  

836.338 lei 

Raportul B/C   1,590 

Analiza de senzitivitate - variatia cheltuielilor salariale cu +1% 

An 
Costuri de 
investitii 

Cheltuieli 
salariale 

Costuri de 
exploatare  Venituri 

Valoarea 
reziduala 

Flux de numerar 
net 

1 475.887 13.181 5.540 48.993   506.159 

2   13.840 5.817 49.013   29.356 

3   14.532 6.108 49.033   28.394 

4   15.258 6.413 49.055   27.384 

5   16.021 6.734 49.078   26.323 

6   16.822 7.071 49.102   25.209 

7   17.663 7.424 49.127   24.040 

8   18.546 7.795 49.153   22.811 

9   19.474 8.185 49.181   21.522 

10   20.447 8.594 49.210   20.168 

11   21.470 9.024 49.240   18.746 

12   22.543 9.475 49.272   17.254 

13   23.670 9.949 49.306   15.687 

14   24.854 10.446 49.341   14.041 
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15   26.096 10.969 49.378   12.313 

16   27.401 11.517 49.417   10.498 

17   28.771 12.093 49.458   8.593 

18   30.210 12.698 49.501   6.593 

19   31.720 13.333 49.546   4.493 

20   33.306 13.999 49.593 0,0 2.287 

Rata de actualizare    4,00% 

valoarea financiara 
actuala a investitiei 

(VNA) 
  

731.492 lei 

Raportul B/C   0,900 

Analiza de senzitivitate - variatia costurilor de exploatare cu +1% 

An 
Costuri de 
investitii 

Cheltuieli 
salariale 

Costuri de 
exploatare  Venituri 

Valoarea 
reziduala 

Flux de numerar 
net 

1 475.887 13.050 5.410 48.993   506.420 

2   13.703 5.680 49.013   29.631 

3   14.388 5.964 49.033   28.681 

4   15.107 6.262 49.055   27.686 

5   15.862 6.575 49.078   26.640 

6   16.655 6.904 49.102   25.542 

7   17.488 7.249 49.127   24.390 

8   18.363 7.612 49.153   23.179 

9   19.281 7.992 49.181   21.908 

10   20.245 8.392 49.210   20.573 

11   21.257 8.812 49.240   19.171 

12   22.320 9.252 49.272   17.700 

13   23.436 9.715 49.306   16.155 

14   24.608 10.200 49.341   14.533 

15   25.838 10.710 49.378   12.829 

16   27.130 11.246 49.417   11.041 

17   28.487 11.808 49.458   9.163 

18   29.911 12.399 49.501   7.191 

19   31.406 13.019 49.546   5.121 

20   32.977 13.670 994 0,0 -45.652 

Rata de actualizare    4,00% 

valoarea financiara 
actuala a investitiei 

(VNA) 
  

714.817 lei 

Raportul B/C   0,862 
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ANALIZA DE SENZITIVITATE-varianta I 

Alternative VNA RIR B/C 

Valori fără variaţii  423.389 8,32% 1,42 

Venituri totale -1% 744.215 -320.825 -43,11% 
Valoarea ei este sub -99% 

  1,590 0,024 

Costuri salariale +1% 642.912 -219.523 -34,15% 
Valoarea ei este sub -99% 

  0,982 0,007 

Costuri de exploatare +1% 626.237 -202.848 -32,39% 
Valoarea ei este sub -99% 

  0,942 0,004 

 

 

 

 

ANALIZA DE SENZITIVITATE- varianta II 

Alternative VNA RIR B/C 

Valori fără variaţii  423.389 5,61% 1,30 

Venituri totale -1% 836.338 -412.948 -49,38% 
Valoarea ei este sub -99% 

  1,590 0,024 

Costuri salariale +1% 731.492 -308.103 -42,12% 
Valoarea ei este sub -99% 

  0,900 0,007 

Costuri de exploatare +1% 714.817 -291.428 -40,77% 
Valoarea ei este sub -99% 

  0,862 0,004 
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Conform analizei de senzitivitate se observă sensibilitatea indicatorului de performanţă 

VNA la variaţia costurilor de exploatare. Pentru a se putea întâmpina acest risc trebuie indentificaţi 

factorii care ar putea să determine variaţia costurilor. 

Pentru ca implementarea proiectului să poată demara se impune,  pe fiecare nivel de 

implementare identificarea pre-condițiilor, ipotezelor, riscurilor dar și a unor măsuri de 

administrare. Având în vedere caracterul punctual și clar al proiectului nu sunt necesare 

anumite pre-condiții inainte de începerea activitățiilor, cu excepția asigurării resurselor necesare 

pentru implementarea proiectului și a obținerii avizelor și autorizaț iilor necesare pentru 

desfăsurarea proiectului. 

Cu privire la asigurarea resurselor umane enumerăm: 

- resurse umane: personal necesar executării lucrărilor de constructii; 

- resurse umane: personal necesar in faza de operare. 

Riscuri asumate 

Principalele riscuri ce pot interveni în derularea proiectului sunt: 

- Riscuri interne: sunt cele direct legate de proiect şi care pot apărea în timpul şi/sau 

ulterior fazei de implementare: 

 Executarea necorespunzătoare a unora dintre lucrările de construcţii-montaj; 
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 Nerespectarea graficului de execuţie; 

 Organizarea deficitară a fluxului informaţional între diferitele entităţi implicate  în 

implementarea proiectului; 

 Creşterea costurilor investiţionale datorită lucrărilor de execuţie; 

 Lipsa capacităţii financiare a beneficiarului de a suporta costurile operaţionale şi/sau a 

ratei de cofinanţare. 

În cazul materializării acestor riscuri în perioada de implementare a proiectului se impune 

identificarea şi adoptarea de către promotorul proiectului şi principalele entităţi implicate a unor 

soluţii adecvate, atât din punct de vedere financiar, cât şi din punctul de vedere al respectării 

termenelor prevăzute. 

- Riscuri externe: sunt aflate în strânsă legătură cu mediul socio-economic şi cel 

politic, având o influenţă considerabilă asupra proiectului: 

 Riscuri economice: 

 Creşterea inflaţiei; 

 Deprecierea monedei naţionale; 

 Creşterea preţurilor la materiile prime şi energie; 

 Creşterea ratei dobânzii. 

 Riscuri sociale: 

 Creşterea costurilor forţei de muncă; 

 Lipsa personalului calificat. 
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Capitolul VI 

SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) 

OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă) 

 

 

6.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, 

economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor 

Din punct de vedere tehnic au fost propuse 2variante: 

 Varinata I, presupune realizarea urmatoarelor lucrari: 

 Lucrari de terasamente; 

 Toaletarea arborilor existenti; 

 Amenajarea unui spatiu destinat persoanelor adulte prevazut cu mese si banci; 

 Amenajarea unui loc de joaca pentru copii; 

 Amenajarea unui teren de banschet cu platforma asfaltata; 

 Montare de banci clasic; 

 Realizarea iluminatului perimetral; 

 Realizare instalatie supraveghere video; 

 Realizare instalatie de canalizare; 

 Montare cosuri pentru gunoi menajer; 

 Refacerea aleilor pietonale; 

 Realizare gard imprejmuire; 

 Realizare gard pentru punct de colectare deseuri menajere; 

 Amenajare spatii verzi. 

 Varianta II, presupune realizarea urmatoarelor lucrari: 

 Lucrari de terasamente; 

 Toaletarea arborilor existenti; 

 Amenajarea unui spatiu destinat persoanelor adulte prevazut cu mese si banci; 

 Amenajarea unui loc de joaca pentru copii; 

 Amenajarea unui teren de banschet cu suprafata de joc din poliuretan (tip Tartan); 
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 Montare de banci clasic; 

 Realizarea iluminatului perimetral; 

 Realizare instalatie supraveghere video; 

 Realizare instalatie de canalizare; 

 Montare cosuri pentru gunoi menajer; 

 Refacerea aleilor pietonale; 

 Realizare gard imprejmuire; 

 Realizare gard pentru punct de colectare deseuri menajere; 

 Amenajare spatii verzi; 

 Amenajare parcare auto. 

Varianta I reprezinta o varianta minimala si consta in: amenajarea parcului, amenajarea 

terenului de baschet cu platforma asfaltata, modernizare alei pietonale. 

Varianta II reprezinta varianta maximala si prezinta in plus fata de varianta I, amenajarea 

suprafetei de joc a terenului de baschet cu poliuretan (tip Tartan) si realizarea parcarii pentru 

autovehicule cu intrare din strada Margaretelor. 

 

Varianta aleasă este  varianta I,. 

 Din punct de vedere financiar exista diferente de costuri care au fost detaliate in partea de 

evaluare economica. 

 Din punct de vedere al riscurilor, acestea sunt similare in ambele variante. 

 

6.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e) 

Puncte tari Puncte slabe 
Scenariul I 

Pastrarea situației existente Nu atinge nici un obiectiv propus 
Scenariul II – varianta 1 

Lucrari de terasamente;Toaletarea arborilor 
existenti;Amenajarea unui spatiu destinat 
persoanelor adulte prevazut cu mese si banci; 
Amenajarea unui loc de joaca pentru copii; 
Amenajarea unui teren de baschet cu platforma 
asfaltata;Montare de banci clasice;Realizarea 
iluminatului perimetral;Montare cosuri pentru gunoi 
menajer;Refacerea aleilor pietonale;Realizare gard 
imprejmuire;Amenajare spatii verzi; 
Delimitare spatiu pentru punct de colectare deseuri 
menajere. 
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Atingerea obiectivului stabilit prin temă astfel: 
-asigurarea condițiilor optime pentru jocul copiilor si 
petrecerea timpului liber precum si participarea la 
activitati sportive. 
 

 

Scenariu II – varianta 2 

Lucrari de terasamente;Toaletarea arborilor 
existenti;Amenajarea unui spatiu destinat 
persoanelor adulte prevazut cu mese si banci; 
Amenajarea unui loc de joaca pentru copii; 
Amenajarea unui teren de baschet cu platforma 
asfaltata;Montare de banci clasice;Realizarea 
iluminatului perimetral;Montare cosuri pentru gunoi 
menajer;Refacerea aleilor pietonale;Realizare gard 
imprejmuire;Amenajare spatii verzi; 
Delimitare spatiu pentru punct de colectare deseuri 
menajere.Realizare parcare,teren de baschet cu 
tartan. 

Costuri mai mari de realizare a investitiei precum si 
costuri mai mari cu intretinerea suprafetei de joc si al 
parcarii. 

 

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției  

6.3.1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, 

exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj 

(C+M), în conformitate cu devizul general 

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV                                                                                                                  
al obiectivului de investitii                                                                                                        

  „PARC ȘI LOC DE JOACĂ STRADA CRIZANTEMELOR  

DIN MUNICIPIUL SIGHIȘOARA"                                                                                                                      

varianta I                                                                                                                                                      

conform HG907/2016                                                                                                                       TVA 19% 

Nr. 
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 

cheltuieli 

Valoare (fara 

TVA) 
TVA Valoare (cu TVA) 

 Lei  Lei  Lei 

1 2 3 5 6 

TOTAL „PARC ȘI LOC DE JOACĂ STRADA 

CRIZANTEMELOR DIN MUNICIPIUL 

SIGHIȘOARA " 

322.845,55 60.918,02 383.763,57 

din care: C+M 202.216,42 38.421,12 240.637,54 
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DEVIZ GENERAL ESTIMATIV                                                                                                                  
al obiectivului de investitii                                                                                                              

„PARC ȘI LOC DE JOACĂ STRADA CRIZANTEMELOR 

 DIN MUNICIPIUL SIGHIȘOARA"                                                                                                                      

varianta II                                                                                                                                                        

conform HG907/2016                                                                                                                       TVA 19% 

Nr. 
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 

cheltuieli 

Valoare (fara 

TVA) 
TVA Valoare (cu TVA) 

 Lei  Lei  Lei 

1 2 3 5 6 

TOTAL „PARC ȘI LOC DE JOACĂ STRADA 

CRIZANTEMELOR DIN MUNICIPIUL 

SIGHIȘOARA " 

400.395,10 75.491,78 475.886,89 

din care: C+M 279.083,85 53.025,93 332.109,78 

 

6.3.2. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente 

fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, 

după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și 

reglementările tehnice în vigoare 

Total suprafață 1309 mp, valoare totală : 

- varianta I 383763,57 lei , rezultă un preț de 293,173 lei/mp; 

            - varianta II  475886,89 lei , rezultă un preț de 363,549 lei/mp. 

 

 

6.3.3. Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în 

funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții 

Varianta I:    Anul 1-TOTAL : 383763,57 LEI  

                                 Din care C+M                    240.637,54 LEI           

Varianta II:    Anul 1-TOTAL : 475886,89 LEI  

                                                          Din care C+M                    332109,78 LEI  

           Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni 

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții este de 2 luni. 
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6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările 

specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării 

tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform 

gradului de detaliere al propunerilor tehnice 

 HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 

 Legea 10/1995 republicată privind calitatea lucrărilor în construcții; 

 Legea 50/1991 actualizată privind autorizarea executării lucrărilor în construcții; 

 Legea apelor nbr.107/1996; 

 Legea mediului nr.137/1996; 

 HG 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate 

din fonduri publice, actualizată prin HG 717/2010, HG 250/2011 și HG 1061/2012; 

 Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea 500/2002 privind finanțele publice, actualizată; 

 Legea 98/2016 privind achizițiile publice; 

 HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 

la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind 

achizițiile publice. 

 Legea nr. 24/2007 actualizata si republicata privind reglementarea si administrarea spatiilor 

verzi din intravilanul localitatilor. 

 SR EN 71-8:2004 - Securitatea jucăriilor. Partea 8: Leagăne, tobogane, jucării pentru 

activităţi similare de uz familial, în exterior şi în interior;  

  SR EN 1176-1:2003 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea I: Cerinţe de securitate şi 

metode de încercare generale; 

   SR EN 1176-1:2003/A1:2003 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea I: Cerinţe de 

securitate şi metode de încercare generale; 

   SR EN 1176-1:2003/A2:2003 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea I: Cerinţe de 

securitate şi metode de încercare generale; 

   SR EN 1176-1:2003/AC:2003 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea I: Cerinţe de 

securitate şi metode de încercare generale;  

 SR EN 1176-2:2002 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 2: Cerinţe de securitate 

specifice suplimentare şi metode de încercare pentru leagăne; 
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   SR EN 1176-2:2002/A1:2003 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 2: Cerinţe de 

securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru leagăne; 

   SR EN 1176-3:2002 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 3: Cerinţe de securitate 

specifice suplimentare şi metode de încercare pentru tobogane; 

   SR EN 1176-3:2002/A1:2003 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 3: Cerinţe de 

securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru tobogane;  

  SR EN 1176-4:2002 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 4: Cerinţe de securitate 

specifice suplimentare şi metode de încercare pentru mijloace de transport pe cablu;  

  SR EN 1176-4:2002/A1:2003 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 4: Cerinţe de 

securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru mijloace de transport pe 

cablu; Cod FO 53-01,ver.2 ; 

   SR EN 1176-5:2002 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 5: Cerinţe de securitate 

specifice suplimentare şi metode de încercare pentru manejuri; 

  SR EN 1176-5:2002/AC:2003 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 5: Cerinţe de 

securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru manejuri; 

  SR EN 1176-6:2002 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 6: Cerinţe de securitate 

specifice suplimentare şi metode de încercare pentru echipamente oscilante;  

 SR EN 1176-6:2002/A1:2003 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 6: Cerinţe de 

securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru echipamente oscilante;  

  SR EN 1176-7:2002 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 7: Ghid de instalare, de 

control, de întreţinere şi de utilizare; 

   SR EN ISO 12100-1:2004 - Securitatea maşinilor. Concepte de bază, principii generale de 

proiectare. Partea 1: Terminologie de bază, metodologie; 

   SR EN ISO 12100-2:2004 - Securitatea maşinilor. Concepte de bază, principii generale de 

proiectare;  

  SR EN 292-1:1996 -Securitatea maşinilor. Concepte de bază, principii generale de 

proiectare. Partea 1:Terminologie de bază, metodologie; 

  SR EN 292-2+A1:1998-Securitatea maşinilor. Concepte de bază,principii generale de 

proiectare. Partea 2: Principii şi condiţii tehnice; 

  SR EN 719:1995 - Coordonarea sudării. Sarcini şi responsabilităţi; 

  SR EN 1050:2000 - Securitatea maşinilor. Principii pentru aprecierea riscului; 

Legislația prezentată mai sus nu are caracter limitativ. 
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Toate materialele de constructii utilizate in cadrul proiectului vor fi insotite de documente de 

atestare a conformitatii – certificat de conformitate sau declaratie de performanta, in 

concordanta cu cerintele si nivelurile minimale de performanta prevazute de actele normative si 

referintele tehnice in vigoare. 

 

6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a 

analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, 

alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau 

contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal 

constituite  

Sursa de finanțare a investiției va fi asigurată din bugetul local al Municipiului Sighisoara. 
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Capitolul VII 

URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME 

 

7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire – C.U. 

nr. 234/18.09.2017 

7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate –se va atasa de 

catre beneficiar. 

7.3. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege –se 

va atasa de catre beneficiar. 

7.4. Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente – Nu 

este cazul. 

7.5. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, 

măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea 

de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în 

documentația tehnico-economică – se va atasa de catre beneficiar. 

7.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice -se 

vor atasa de catre beneficiar. 

7.6.1. Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență 

ridicată pentru creșterea performanței energetice –Nu este cazul. 

7.6.2. Studiu de trafic și studiu de circulație, după caz – Nu este cazul. 

7.6.3. Raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice – 

Nu este cazul. 

7.6.4. Studiu istoric, în cazul monumentelor istorice – Nu este cazul. 

7.6.5. Studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției – Nu este cazul. 

 


