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1. DATE GENERALE 
 

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii  

„REFACERE ZID DE SPRIJIN ȘI ACCES, STR. MAGURII, MUNICIPIUL 

PETROȘANI, JUDEȚUL HUNEDOARA”  

 

 

1.2. Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul) 

Localitatea:  Municipiul Petroșani 

Judeţul:  Hunedoara 

Amplasament: Str. Magurii, nr. FN  

  

 

1.3. Titularul  investiţiei 

Denumire titular:  Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat Petroșani, 

Județul Hunedoara 

Adresa titularului: Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 93, Petroșani, Județul Hunedoara 

Telefon:  0254/541 220 

  Fax:   0254/801 048 

 

 

1.4. Beneficiarul  investiţiei 

Denumire beneficiar:  Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat 

Petroșani, Județul Hunedoara 

Adresa titularului: Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 93, Petroșani, Județul Hunedoara 

Telefon:  0254/541 220 

  Fax:   0254/801 048 

 

 

1.5. Elaboratorul documentaţiei 

Denumirea elaboratorului: S.C. ArchiStudio S.R.L. 

Adresa elaboratorului: Municipiul Petroşani, str. G-ral Vasile Milea, nr. 61A, 

              judeţul Hunedoara 

 Persoană de contact: ing. Ioan-Virgiliu DALEA 

 Telefon:  0722/779 324 

            Fax:   0254/549 096 

  E-mail:  proiectare2006@gmail.com 
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2. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND PROIECTUL 
 

 

2.1. Situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu 

implementarea proiectului 
 

Amplasament si topografie 

Municipiul Petroșani este amplasat în partea centrală a României în sudul județului 

Hunedoara, județ din care de altfel face parte și zona numită Valea Jiului la confluența 

Jiului de Est cu Jiul de Vest. 

 

Clima şi fenomenele naturale specifice zonei 

Climatul municipilui Petroșani, dacă ținem cont de poziția geografică și altitudinea la 

care este situat este unul submontan însă dacă ținem cont de temperatura medie anuală 

cu valoarea de 6,8°C atunci avem un climat montan de altitudine joasă.  

Din punct de vedere a mediului înconjurător, calitatea aerului este bună, având 

valori sub CMA de 17 g/mp/lună, iar solurile se încadrează în grupa solurilor automorfe și 

hidromorfe, dintre care cele mai răspândite sunt cele silvestre podzolite brune și gălbui. 

- temperatura de calcul pentru vară - zona III - θe
’= 220 (STAS 6472/2-83) 

- temperatura de calcul pentru iarnă - zona IV  = - 210  (SR 10907/1-97) 

- zona încărcărilor din vânt –Uref=31m/s; qref=0.4kPa (NP 082-04 fig.A.1 şi A2) 

- zona încărcărilor din zăpadă – s 0,k=2.0kN/m2 (CR 1-1-3-2012 fig. 2.1) 

- Repartiția precipitațiilor medii anuale în arealul studiat, se încadrează între 600 și 

1000 mm 

- adâncimea de îngheț de 0,80 - 0,90 m (V). 

 

Geologia, seismicitatea 

Depresiunea, de origine tectonică, s-a format în paleogen iar umplutura este 

alcătuită din depozit de diverse vârste (paleogen, neogen, cuaternar). Sub aspect 

morfologic, marginea depresiunii este foarte fragmentată de văi adânci şi înguste. 

Municipiul Petroșani face parte din bazinul carbonifer de exploatare a huilei, 

denumit „Valea Jiului” și care ocupă o suprafață de teren de circa 170 km2, fiind împărțit în 

câmpuri miniere dintre care cele mai importante sunt: Livezeni, Lonea, Petrila, Paroșeni, 

Lupeni, Uricani, Vulcan, Aninoasa. 

Straturile de cărbune din Valea Jiului au fost descoperite în deceniul al treilea din 

secolul trecut. Din 1850 Societatea Brașoveană de mine și Cuptoare începe lucrările de 
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exploatare sistematică în zonă și caută să-și asigure și drepturile de posesie. În 1883 a 

fost înființată Societatea pe Acțiuni, din Valea Superioară a Jiului, iar din 1890 Societatea 

Salgotrajan intră în Valea Jiului, cumpărând acțiunile așanumitei Societatea Brașoveană 

de Mine și Cuptoare. Ulterior, societățile s-au grupat în carteluri, sub conducerea unor 

bănci interesate formănd exploatările din zonă. 

Bazinul Văii Jiului dispune de două categorii de resurse naturale principale și 

anume: 

- huilă, perimetrul minier al orașului având o rezervă de 430 milioane tone, fără a 

ține cont de rezervele neexploatateș 

- fondul forestier, masa lemnoasă exploatabilă de pe teritoriul administrativ al 

municipiului. 

 amplasamentul se situează în zona cu valori ale perioadei de colț (control) a 

spectrului de răspuns de Tc = 0,7s 

  coeficientului de seismicitate Ks (valori de vârf a accelerației terenului ag) îi 

corespunde o valoare de ag = 0,10 g 

 Conform SR 11100/1-93 - „Zonarea seismica - macrozonarea teritoriului României”, 

perimetrul se încadrează în macrozona de intensitatea seismica 6 grade. 

 

Categoria de importanță a construcțiilor: „C” - normala conform HG 766/1997. 

Clasa de importante: III. 

Terenul se află situat în intravilanul mun.Petroșani, str. Magurii, nr. FN. 

 Poziția, amplasamentul, forma și vecinătățile sunt prezentate în planurile de 

situație anexate documentației. 

Terenul este afectat de prabusiri de teren provocate de apele pluviale, nu  prezintă 

stabilitate, nefiind depistate fenomene geologice majore, dar fiind vizibile forme de 

alunecare. 

In zona analizata de pe strada Magurii, Petrosani, se afla, în mare parte, imobilele 

locuitorilor municipiului Petroşani. In zona prabusirilor de teren se afla un acces pietonal 

care face accesul la strazile adiacente. Realizarea investitiei este necesara pentru a evita 

alunecarile de teren provocate de apele pluviale.  

Obiectivul prezentei documentatii este realizarea unui Studiu de Fezabilitate care sa 

cuprinda: construirea zid de sprijin pe o lungime de 8 m și realizarea unor scari de acces. 

Prezenta documentație s-a facut la cererea beneficiarului- Direcția Administrarea 

Domeniului Public și Privat Petroșani. 

 

Entitatea responsabilă cu implementarea proiectului:  

Denumire:  Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat Petroșani, 

Județul Hunedoara 

Adresa titularului: Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 93, Petroșani, Județul Hunedoara 

Telefon:  0254/541 220 

  Fax:   0254/801 048 
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2.2. Descrierea investitiei 
 

2.2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului de investitii,  

privind  situaţia  actuală,  necesitatea  şi  oportunitatea  promovării  investiţiei 

precum şi scenariul tehnico-economic selectat 

Inaintea studiului de fezabilitate  nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate. 

Terenul studiat este afectat de prabusiri provocate de apele pluviale, nu  prezintă 

stabilitate, nefiind insa depistate fenomene geologice majore, dar fiind vizibile forme de 

alunecare. 

Necesitatea realizarii investitiei este justificata de situatia locuitorilor din zona 

studiata, datorita existentei pericolul prabusirii proprietatilor din cauza alunecarilor de 

teren, precum si de accesul pietonal ingreunat datorita naturii terenului. 

 

 

2.2.2. Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de 

investiții pot fi atinse 

 

Scenarii propuse: 

SCENARIUL 1 

Se propune execuția unor lucrari de stopare a prabusirilor de teren prin realizarea 

unui zid de spijin din elemente prefabricate din beton armat asezate pe fundatii turnate din 

beton simplu C25/30. Este necesara realizarea unui dren, a unui sistem pentru preluarea 

apelor pluviale, precum si curatirea santului de pamant din zona. 

Pentru facilitarea accesului la proprietatile din zona, se propune executia unor scari 

de acces cu balustrada din teava rectangulara vopsita. 

 

SCENARIUL 2 

Stoparea prabusirilor de teren se propune a se face prin executia unui zid de sprijin 

cu fundatie si elevatie din beton simplu C25/30 turnat monolit. Este necesara realizarea 

unui dren, a unui sistem pentru preluarea apelor pluviale, precum si curatirea santului de 

pamant din zona. 

Pentru facilitarea accesului la proprietatile din zona, se propune executia unor scari 

de acces cu balustrada din teava rectangulara vopsita. 

 

 

 

 

 

mailto:proiectare2006@gmail.com


 
  

 
Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; 
proiectare2006@gmail.com 

       

 
 

Page 9 of 52 
 
 

 

Scenariul recomandat de catre elaborator 

 

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2 

Avantaje Dezavantaje Avantaje Dezavantaje 

Timp scurt de executie   
Timp indelungat de 

executie 

 

Accesul camioanelor 

pentru transportul 

prefabricatelor in zona 

Materialele de pus in 

opera pot fi 

transportate la fata 

locului 

 

 

Costuri crescute cu 

achizitia, transportul si 

montarea 

prefabricatelor 

Costuri reduse de 

achizitie, transport 
 

 

Din considerente tehnico-economice, se recomanda realizarea solutiilor din 

scenariul 2: executia unui zid de sprijin cu fundatie si elevatie din beton simplu C25/30 

turnat monolit. Este necesara realizarea unui dren, a unui sistem pentru preluarea apelor 

pluviale, precum si curatirea santului de pamant din zona. Se vor executa scari de acces 

cu balustrada din teava rectangulara vopsita. 

 

Avantajele scenariului recomandat 

 

Din considerente tehnico-economice, se recomanda realizarea solutiilor din scenariul 2.  

Avantaje:  

- Materialele de pus in opera pot fi transportate la fata locului cu mijloace auto, cu roaba si 

prin purtare directa. Pentru realizarea solutiilor din scenariul 2, transportul si montarea 

prefabricatelor s-ar putea realiza doar cu mijloace auto si cu utilaje de ridicat care nu pot fi 

aduse in imediata apropiere a zonei de impplementare. 

- costuri reduse pentru realizarea investitiei. 

 

 

2.2.3. Descrierea constructiva, functionala si tehnologica 

Se va realiza un zid de sprijin din beton simplu C25/30 turnat monolit pe o lungime 

de 8 m, cu inaltimea elevatiei 3 m si latimea la partea superioara 1 m. 

Se vor face sapaturi manuale. Pentru evitarea prabusirilor de teren pe timpul 

realizarii lucrarilor de executie, se vor realiza sprijiniri de maluri. Sprijinirile pot fi din lemn 

sau metalice si se executa o data cu saparea. Daca executarea sapaturilor va implica 

dezvelirea unor retele subterane existente ce raman in functiune (apa, gaze, electrice 
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etc.), se vor lua masuri pentru protejarea acestora impotriva deteriorarii. Se vor opri 

lucrarile si se va anunta beneficiarul pentru a lua masurile necesare. 

Fundatiile se vor face imediat dupa terminarea sapaturilor, betonul turnandu-se 

aderent la peretii sapaturii rezultate; demontarea sprijinirilor acolo unde s-au realizat 

fundatiile se face concomitent cu umplerea sapaturii cu beton. Caderea libera a betonului 

se va asigura sub 1,5 m inaltime. 

Elevatia se va turna din beton simplu in cofraje realizate conform planselor 

proiectului tehnic. Decofrarea este operatia de desfacere a cofrajelor in care s-a turnat 

betonul dupa ce acesta s-a intarit suficient pentru ca sa-si pastreze forma geometrica 

ceruta. Lucrarile se fac cu atentie, astfel incat muchiile si fetele sa nu se deterioreze, iar 

eventualele defecte ale betonului se vor remedia. Betonul de elevatie, vibrat se va turna in 

continuarea betonului de fundatie fara a se creea rost de separatie. 

In spatele zidului de sprijin se va realiza un dren din umpluturi de piatra sparta, dren 

care se va proteja cu geotextile netesut. Colectarea apelor pluviale din dren se va face 

printr-un tub riflat DN 160 mm montat la baza drenului, pe toata lungimea zidului de sprijin. 

Preluarea apelor pluviale colectate se va face prin barbacane din PVC DN 75 mm care se 

vor descarca in santul existent. Santul existent de preluarea a apelor pluviale se va curati 

manual. 

Spatele zidului de sprijin se va hidroizola cu un strat de mastic bituminos cu 

adaosuri minerale 3.5 Kg/mp. 

Se vor realiza umpluturi de pamant, surplusul fiind incarcat si transportat intr-un loc 

special indicat de catre beneficiar. 

In apropierea santului de preluarea a apelor pluviale exista un acces pietonal catre 

proprietatile din zona. Acest acces este din pamant si se face pe o lungime de aproximativ 

16 m cu o diferenta de cota de aproximativ 5.5 m intre zona de plecare si cea de la urcare.  

Pe timp de iarna acest acces nu poate fi utilizat in conditii de siguranta. Pentru 

rezolvarea costructiva se vor realiza scari din beton cu balustrada din teava rectangulara. 

Pentru realizarea scarilor, se vor executa sapaturi manuale  si se va turna beton 

simplu C 12/15 in fundatii. Fundatiile se vor face imediat dupa terminarea sapaturilor, 

betonul turnandu-se aderent la peretii sapaturii rezultate. 

Treptele se vor realiza din beton armat C25/30 turnat in cofraje peste un strat de 10 

cm de piatra sparta. Decofrarea este operatia de desfacere a cofrajelor in care s-a turnat 

betonul dupa ce acesta s-a intarit suficient pentru ca sa-si pastreze forma geometrica 

ceruta. Lucrarile se fac cu atentie, astfel incat muchiile si fetele sa nu se deterioreze, iar 

eventualele defecte ale betonului se vor remedia. 

Pentru asigurarea sigurantei in exploatare conform NP 068, se va monta o 

balustrada cu inaltimea de 90 cm realizata din teava rectangulata protejata cu vopsele de 

ulei.  

Se vor realiza umpluturi de pamant in straturi compactate, surplusul fiind incarcat si 

transportat intr-un loc special indicat de catre beneficiar. 

Executia lucrarilor se va face in concordanta cu proiectul tehnic. 
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Organizarea de șantier 

Lucrările de execuţie se vor desfăşura în limitele deţinute de titular. 

Pe durata executării lucrărilor se vor respecta următoarele acte normative privind 

protecţia muncii în construcţii: 

- Hotărâre privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantiere 

temporare sau mobile – HG nr. 300/02.03.2006; 

- Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/14.06.2006. 

- Hotărâre privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea  de 

către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locuri de muncă - HG nr. 

1048/09.08.2006; 

- Hotărâre privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea 

manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni 

dorsolombare – HG nr. 1051/09.08.2006; 

- Hotărâre privind cerinţele minime de securitatea şi sănătatea pentru locuri de 

muncă – HG nr. 1091/16.08.2006; 

- Hotărâre privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea  în 

muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă – HG nr. 1146/30.08.2006; 

- Normativele generale de prevenirea şi stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul 

MI nr. 775/22.07.1998 publicat în MO nr. 384 din 9 octombrie 1998; 

- Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 - Normativ C300 – Normativ de prevenire a 

incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente; 

- alte acte normative în vigoare în domeniu, la data executării propriu-zise a 

lucrărilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:proiectare2006@gmail.com


 
  

 
Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; 
proiectare2006@gmail.com 

       

 
 

Page 12 of 52 
 
 

 

2.3. Date tehnice ale investitiei 
 

2.3.1. Zona si amplasamentul 

Investiția ce urmează a se realiza va fi amplasată în Municipiul Petroșani, județul 

Hunedoara, România. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 - Harta județelor, România 
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Fig. 2 - Amplasamentul în județului Hunedoara 

 

Hunedoara este un județ din regiunea Transilvania, România. 

Primele așezări omenești din Ținutul Hunedoarei datează încă din Paleolitic, în 

urmă cu zeci de mii de ani. Din Neolitic sunt numeroase urmele culturii "Starcevo-Criş", 

cultură străveche, una din cele mai vechi culturi neolitice din Europa. Cultura "Turdaş" este 

reprezentată de cele mai întinse urme de locuire (la Valea Nandrului, lângă Hunedoara, 

cca. 10 ha.). Această cultură a folosit probabil pentru prima dată scrierea, cu peste o mie 

de ani înaintea Sumerienilor. Au urmat apoi culturile "Petreşti" (cu 4500-5000 de ani în 

urmă) și "Coţofeni" (perioadă în care s-a extras și prelucrat pentru prima dată cuprul și 

aurul), apoi "Epoca de bronz", "Epoca Fierului" și - în sfârşit - "Epoca Dacă". Toate aceste 

culturi au lăsat urme ca nicăieri în altă parte a lumii. 

În secolul XIII, Hunedoara devine un comitat, iar în secolele ce urmează au loc 

multe lupte pentru evitarea cuceririi de către populaţiile vecine (printre acestea se numără 

luptele antiotomane ale lui Iancu de Hunedoara, răscoala lui Horea, Cloşca și Crişan, 

revoluţia de la 1848 și lupta pentru unirea cu România. 

 Județul Hunedoara este așezat pe cursul mijlociu al râului Mureş, în vecinătatea 

Munţilor Apuseni (N), Orăştiei și Şureanu (S-E), Retezat-Godeanu, Vâlcan și Parâng (S) și 
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Poiana Ruscă (S-V). Cele mai importante râuri care îl traversează sunt Mureş, Strei , Râul 

Mare, Crişul Alb, și Jiul. 

 Județul Hunedoara este bogat în resurse minerale. Aici se extrag minereuri auro-

argentifere, cărbuni (în special huilă, în Valea Jiului). Alte industrii bine reprezentate sunt 

cea constructoare de mașini, chimică, a energiei electrice, de mobilă, a materialelor de 

construcție. Tot aici se găsesc stațiunile cu ape termale de la Geoagiu și Călan. 

 Județul Hunedoara se întinde pe o suprafață de 7.063 km² și are o populație de 

426.165 locuitori. 

Principala cale rutieră din județ este șoseaua DN7, care leagă județul cu partea de 

vest a României (Arad, Timișoara, Oradea). Un alt drum național ce traversează județul 

este DN66, care face legătura cu partea de sud a țării, prin defileul Jiului. 

Județul Hunedoara este tranzitat de către magistrala CFR 200 de cale ferată 

Brașov - Sibiu - Simeria - Deva - Arad - Curtici, care parțial face parte din coridorul 

european IV (Dresda) - Budapesta - Curtici - Sighișoara - București - Constanța. O altă 

linie importantă este Magistrala CFR 202 Simeria - Petroșani - Filiași care asigură legătura 

intre Transilvania și Oltenia, precum și linia Ilia - Lugoj și Brad - Arad. 

Frumusețea și varietatea cadrului natural, precum și bogăția elementelor cu 

caracter cultural (artistic, etnografic, istoric) conferă județului Hunedoara un potențial 

turistic remarcabil, obiectivele fiind grupate în 5 zone principale: Ținutul Pădurenilor, Țara 

Zarandului, Valea Mureșului, Țara Hațegului, Valea Jiului. 

Municipiul Petroșani este amplasat în partea centrală a României în sudul județului 

Hunedoara, județ din care de altfel face parte și zona numită Valea Jiului la confluența 

Jiului de Est cu Jiul de Vest. 

Teritoriul administrativ al municipiului are o suprafața de circa 19 560 ha, iar în 

componența acestui teritoriu intră și satele: Dâlja Mare, Dâlja Mică, Peștera Bolii, 

Slătinioara. 

Coordonatele geografice ale acestei localități sunt: 45°25’ latitudine nordică și 

23°22’ longitudine estică. 

Față de marile orașe ale țării, Petroșaniul este situat la următoarele distanțe: 91 km 

față de Deva, municipiul reședință de județ a județului Hunedoara, 350 km față de capitala 
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țării, București, 250 km față de Timișoara, 200 km față de Alba Iulia, 220 față de Sibiu, 50 

km față de Targu Jiu. 

Din punct de vedere rutier legatura minicipiului Petroșani cu reședința de județ și 

localitățile învecinate se realizează prin intermediul drumurilor naționale DN66 drum ce 

pornește de la Filiași, intersecția cu DN6 și terminându-se la Simeria, la intersecția cu 

DN7, DN66A drum ce se intersecteaza cu DN66 în dreptul localității Petroșani și 

terminând la intersecția cu DN67D în apropierea localității Țațu, DN7A drum care începe 

de la intersecția cu DN66 în Petroșani și se tremină la intersecția cu DN7 în dreptul 

localității Brezoi. Legătura cu localitățile invecinate a minicipiului Petroșani se mai 

realizează și prin intermediul următoarelor drumuri județene: DJ709H, DJ666B, DJ709F, 

DJ709K. 

Din punct de vedere feroviar orașul Petroșani este deservit de linia de cale ferată 

(Simeria - Petroșani - Târgu Jiu - Filiași) care leagă ce cele două regiuni ale țării 

Transilvania cu Oltenia, străbătând Valea Jiului. 

În ce privește relieful acestei zone se poate spune că Petroșaniul prezintă un relief 

depresionar, fiind înconjurat de un relief muntos. La nord se află masivul Retezat, la sud 

masivul Vâlcan, la est masivul Parâng, la vest masivul Godeanu. 

Localitatea este amplasata la o altitudine 620 m față de nivelul mării, altitudinea 

maximă îregistrându-se pe Vârful Parângul Mare și anume este vorba de altitudinea de 

2519 m. 

Depresiunea Petroșani este delimitata de linii tectonice bine puse în relief de 

denivelările, scufundările sau rupturile existente ce s-au format în timp, treptat din 

evenimentele geologice produse la începutul oligocenului. Depozitele neogene care 

formează umplutura bazinului tectonic ating grosimi de până la 800 m și au o construcție 

litologică variată, ca urmare a succedării în timp a fazelor de sedimentare marină, lacustră 

și continentală.  

Investiția se va realiza in partea superioara a drumului de servitute, ce asigura 

accesul la casele proprietate personala, poziția distanțele față de vecinătăți fiind 

prezentate în planul de situație anexat documentației. 

 

2.3.2. Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat 

Conform certificatului de urbanism nr. 346/30.12.2016: 

Terenul pe care se va realiza investiția se află în intravilanul Municipiului Petroșani 

si apartine domeniului public al municipiului, in suprafata de 25.62 mp. 

Destinatia zonei: locuinte cu regim mic de inaltime, servicii, spatii verzi existente 

(30%). 

Folosinta actuala: teren partial ocupat, partial liber de constructii. 
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2.3.3. Situația ocupărilor definitive de teren 

La finalizarea lucrarilor de executie, va rezulta o suprafata ocupata de aproximativ 

25.62 mp.  

 

2.3.4. Studii de teren 

- Studii topografice  

Este prezentat in anexa. 

 

- Studiu geotehnic  

Este prezentat in anexa. 

 

- Alte studii 

Nu este cazul. 

 

2.3.5. Caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de 

investiții, specifice domeniului de activitate, și variantele constructive de realizare a 

investiției, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare 

 

Din punct de vedere tehnic, investitia proiectata are urmatoarele caracteristici: 

- Categoria de importanță a construcțiilor: „C” - normalaă conform HG 766/1997; 

- Lungime zid de sprijin: 8 m. 

 

Variantele constructive: 

SCENARIUL 1 

- Se propune execuția unor lucrari de stopare a prabusirilor de teren prin realizarea 

unui zid de spijin din elemente prefabricate din beton armat asezate pe fundatii 

turnate din beton simplu C25/30. Este necesara realizarea unui dren, a unui sistem 

pentru preluarea apelor pluviale, precum si curatirea santului de pamant din zona. 

- Pentru facilitarea accesului la proprietatile din zona, se propune executia unor scari 

de acces cu balustrada din teava rectangulara vopsita. 

 

SCENARIUL 2 

- Stoparea prabusirilor de teren se propune a se face prin executia unui zid de sprijin 

cu fundatie si elevatie din beton simplu C25/30 turnat monolit. Este necesara 
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realizarea unui dren, a unui sistem pentru preluarea apelor pluviale, precum si 

curatirea santului de pamant din zona. 

- Pentru facilitarea accesului la proprietatile din zona, se propune executia unor scari 

de acces cu balustrada din teava rectangulara vopsita. 

 Din considerente tehnico-economice, se recomanda realizarea solutiilor din 

scenariul 2. 

 

2.3.6. Situatia existenta a utilitatilor si analiza de consum 

 

- Necesarul de utilitati pentru varianta propusa promovarii 

Nu este cazul. 

 

- Solutii tehnice de asigurare cu utilitati 

Nu este cazul. 

 

2.3.7. Concluziile evaluarii impactului asupra mediului 

Prin realizarea investitiei propuse nu se perturbă vecinătăţile şi nu sunt tăiaţi arbori. 

Evaluarea impactului asupra mediului înconjurător trebuie analizată în acord cu 

regulile şi normele impuse în România armonizate cu normele şi recomandările europene 

referitoare la protecţia mediului atât pentru lucrări de mentenanţă cât şi pentru cele de 

retehnologizare. 

Fondurile necesare realizării protejării mediului sunt cuprinse în devizul general.  

Obiectivul general, în materie de protejare a mediului, îI constituie implementarea 

unui sistem de management de mediu performant, conform cu cerinţele standardului SR 

EN ISO 14001/2008. 

Investitia se încadrează în spaţiul natural şi construit existent fără a aduce 

modificări semnificative la actuala formă de relief. La finalizarea lucrărilor spaţiul 

înconjurător deteriorat se va reface prin înierbări. 

Colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere se va realiza cu Europubele care 

se vor asigura prin grija beneficiarului sau prin grija prestatorului de servicii pe raza 

oraşului. 

Pe durata lucrărilor de construcţie, beneficiarul va încheia un contract de prestări 

servicii cu prestatorul local pentru ridicarea deşeurilor rezultate din activitatea de 

construcţii. 

Nu se folosesc materiale la construcţia imobilului ce pot avea un impact 

semnificativ asupra mediului, ecosistemelor naturale sau a oamenilor. 

Se vor obţine de la autorităţile abilitate limitele orare pentru desfăşurarea lucrărilor 

de construcţii.  

mailto:proiectare2006@gmail.com


 
  

 
Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; 
proiectare2006@gmail.com 

       

 
 

Page 18 of 52 
 
 

Se vor respecta de asemenea prevederile legale privind protecţia mediului, 

protecţie sanitară şi normele de igienă. 

La finalizarea lucrarilor, terenul va fi adus la starea initiala prin nivelari de teren si 

semanare spatiu verde acolo unde este nevoie. 

Din punct de vedere a cerintei D, constructia nu are un impact major asupra 

mediului, nefiind necesare lucrări semnificative pentru protecţia sau refacerea lui, lucrări 

impuse de starea mediului datorită construcţiei. 

 Activitatea  nu va periclita starea mediului inconjurator, neimplicand hazarduri si 

riscuri de mediu care ar putea fi luate in considerare ca un factor major de modificare a 

parametrilor de mediu. 

 

 Protectia calitatii apelor 

  În timpul execuţiei lucrărilor se vor lua următoarele măsuri în vederea diminuării 

poluării apelor subterane prin mâl, noroi, betoane procesate, pierderi de lubrifianţi şi/sau 

combustibili: 

- menţinerea camioanelor şi utilajelor de lucru curate în timp ce lucrează în afara 

localităţii; 

- curăţarea (spălarea) camioanelor înainte de ieşirea din zonele de  încărcare/ 

descărcare; 

- reprimarea oricărei pierderi din camioane în timpul transportului prin acoperire; 

curăţirea amplasamentului la sfârşitul zilei de lucru.  

 

 Protecţia aerului 

În timpul execuţiei lucrărilor se vor lua măsuri pentru protecţia calităţii aerului 

pentru prevenirea degajării prafului, după caz, prin stropirea cu apă a prafului rezultat, 

protejarea echipamentelor din zona de demolare/ desfacere, prin acoperire, instalare 

barieră de protecţie, etc.;  

Investiţia nu generează noxe gazoase şi nici particule în suspensie.  

 

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor 

Nivelul (valorile) zgomotului produse în timpul lucrărilor de execuţie se încadrează  

în limita admisibilă stabilită prin STAS 10009/1988 şi nu va produce disconfort vecinătăţii. 

Nu sunt identificate surse de vibraţii care să se propage în împrejurimi. 

Activitatea terenului de fotbal nu produce zgomot si vibratii care sa depăşească 

limitele admise prin legislaţie. 

 

 Protectia impotriva radiatiilor 

Nu se folosesc substanţe toxice sau radioactive in cadrul lucrarilor de construire 

a terenului de fotbal si nici în activitatea desfasurată prin functionarea acestuia. 

 

 Protectia solului şi subsolului 

Solul va fi afectat doar pe durata executării lucrărilor de construcţie, prin ocuparea 

cu diferite materiale, care vor fi înlăturate o dată cu finalizarea lucrărilor. Stratul vegetal de 
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pe suprafaţa terenului pe care va fi amplasată construcţia va fi transportat într-un loc 

separat şi folosit la final pentru refacerea amplasamentului, iar surplusul va fi depozitat 

într-un loc bine stabilit. 

În timpul execuţiei lucrărilor se vor lua următoarele măsuri în vederea diminuării 

poluării solului si subsolului prin mâl, noroi, betoane procesate, pierderi de lubrifianţi şi/sau 

combustibili: 

- menţinerea camioanelor şi utilajelor de lucru curate în timp ce lucrează în afara 

localităţii; 

- curăţarea (spălarea) camioanelor înainte de ieşirea din zonele de  încărcare / 

descărcare; 

- reprimarea oricărei pierderi din camioane în timpul transportului prin acoperire; 

curăţirea amplasamentului la sfârşitul zilei de lucru.  

 

 Protectia ecosistemelor terestre şi acvatice 

Nu se pune problema protejării ecosistemelor, neproducându-se noxe care să 

necesite o protecţie specială. 

 

 Protecţia asezărilor umane şi a altor obiective de interes public 

Asupra aşezărilor umane nu se va înregistra nici un impact negativ, din contră la 

finalizarea lucrării impactul vizual va fi unul plăcut. 

 

 Gospodarirea deşeurilor generate de amplasament 

În urma executării lucrărilor nu rezultă deşeuri sau substanţe periculoase cu impact 

negativ asupra mediului. 

Deşeurile rezultate în timpul lucrărilor de construire se vor colecta şi transporta în 

locuri speciale, stabilite de comun acord cu beneficiarul; se va asigura depozitarea 

deşeurilor fără periclitarea sănătătii umane şi fără utilizarea unor procese sau metode care 

pot dăuna mediului şi în particular fără risc pentru apă, sol, plante şi animale sau mirosuri;  

Colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere se va realiza cu Europubele din PP ce 

se vor asigura prin grija beneficiarului sau prin grija prestatorului de servicii pe raza 

localităţii. 

 

 Gospodărirea substanţelor toxice si periculoase 

 Nu se folosesc în activitatea desfasurata in cladire substante toxice sau 

periculoase. 

 

Lucrări de reconstrucţie ecologica 

Nu se prevăd, în cadrul prezentului proiect, nefiind necesare lucrări de reconstrucţie 

ecologică. 

 

Prevederi pentru monitorizarea mediului 

Nu este cazul. 
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2.4. Durata de realizare şi etapele principale:  Graficul de realizare a investiţiei 

Durata de realizare a investiţiei: 12 luni, din care lucrari de executie: 8 luni. 

 

 

 

Ani

Luni

Sapt.

DurataSfarsit

Durata de executie a lucrarilor 336 337

Activitate

01  OBTINERE AVIZE SI ACORDURI 31 31

02PROIECTARE SI INGINERIE 50 81

03ORGANIZARE ACHIZITIE PUBLICA 31 112

04COMISIOANE, TAXE 2 112

05ASISTENTA TEHNICA 224 336

06ORGANIZARE DE SANTIER 2 114

07CONSTRUCTII SI INSTALATII

7,1Zid de sprijin 163 276

7,2Scari 61 336

#

2 3 4 5
# # ## # #

11 12
##

8 9
# # #

106 7
# ## # # # # # # # ###1 2 3 # # ## # #8 9 # ###4 5 # # # #76

1

REFACERE ZID DE SPRIJIN SI ACCES STR. 

MAGURII, PETROSANI

1
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3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI 

3.1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general 

 

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii: 

REFACERE ZID DE SPRIJIN SI ACCES STR. MAGURII, FN, PETROSANI 

in mii lei/mii euro  la cursul 1 euro =4,5125 lei/euro din data de 5.12.2016 

    
Valoare (fara 

TVA) 

TVA 

Valoare 
(inclus.TVA) 

Nr. 
Crt 

Denumirea capitolelor si 
subcapitolelor de cheltuieli 

Total Total 

MII 
LEI 

MII 
EURO 

MII 
LEI MII LEI 

MII 
EURO 

1 2 3 4 5 6 7 

CAPITOLUL 1 

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 

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

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

1.3. Amenajarea pentru protectia mediului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total Capitolul 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 2 

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatiilor necesare obiectivului 

2.1 Chelt.pt.utilitati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total Capitolul 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 3 

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 

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

3.2. 
Obtinerea de avize, acorduri si 
autorizatii 1,00 0,22 0,00 1,00 0,22 

3.3. Proiectare si inginerie 12,30 2,73 2,34 14,64 3,24 

3.4. Organizarea procedurii de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5. Consultanta  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.6. Asistenta tehnica   1,72 0,38 0,33 2,05 0,45 

Total Capitolul 3 15,02 3,33 2,66 17,69 3,92 

CAPITOLUL 4 

Cheltuieli pentru investitia de baza  

4.1. Constructii si instalatii 44,15 9,78 8,39 52,53 11,64 

4.2. Montaj utilaj tehnologic 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3. 
Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale cu montaj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.4. 
Utilaje fara montaj si echipamente de 
transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Total Capitolul 4 44,15 9,78 8,39 52,53 11,64 

CAPITOLUL 5 
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Alte cheltuieli 

5.1. Organizare de santier 1,10 0,24 0,21 1,31 0,29 

  5.1.1. Lucrari de constructii  1,10 0,24 0,21 1,31 0,29 

  
5.1.2.Cheltuieli conexe organizarii 
santierului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.2. 
Comisioane, taxe, cote legale, costul 
creditului 0,50 0,11 0,00 0,50 0,11 

5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 5% 2,96 0,66 0,55 3,51 0,78 

Total Capitolul 5 4,56 1,01 0,76 5,32 1,18 

CAPITOLUL 6 

 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar                 

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

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

Total Capitolul 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 63,73 14,12 11,81 75,54 16,74 

Din care C+M 45,25 10,03 8,60 53,85 11,93 

       

     
Întocmit 
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Devizul obiectului 

REFACERE ZID DE SPRIJIN SI ACCES STR. MAGURII, FN, PETROSANI 

in mii lei/mii euro  la cursul 1 euro =4,5125 lei/euro din data de 5.12.2016 

    
Valoare (fara 

TVA) TVA 
Valoare 

(inclus.TVA) 

Nr. 
Crt 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor 
de cheltuieli 

          

MII 
LEI 

MII 
EURO 

MII 
LEI MII LEI EURO 

1 2 3 4 5 6 7 

I LUCRARI DE CONSTRUCTII 

1 Terasamente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Constructii :rezistenta si arhitectura 44,15 9,78 8,39 52,53 11,64 

3 Izolatii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Instalatii electrice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Instalatii sanitare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Instalatii incalzire, ventilare, climatizare, 
PSI, radio-TV, internet 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 Instalatii de telecomunicatii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  TOTAL I 44,15 9,78 8,39 52,53 11,64 

II MONTAJ             

14 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 

  TOTAL II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III PROCURARE           

15 Utilaje si echipamente tehnologice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 Utilaje si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  TOTAL III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III) 44,15 9,78 8,39 52,53 11,64 

 
         Întocmit 

 

 

 

3.2. Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a 

investiţiei 

Eșalonarea costurilor se va corobora cu durata de implementare a proiectului. 

Durata de realizare este estimata 12 luni, din care lucrari de executie: 8 luni. Plățile 

se vor efectua în urma recepționării lucrărilor. 
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Ani

Luni

Sap.

Activitate Durata Costuri

CONSTRUCTII SI INSTALATII

Costuri/ luna (max) 9.240

Costuri/ an (max) 75.542

C+M SAPT.

LUNA

# # # # # #

8210 8210

0 0 0 0 8971 7941 7941 7941 7941 7539 4099

ORGANIZARE ACHIZITIE 

PUBLICA 31
0,00

# # # # # # # # # # # #

498 9240 8210 8210

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #COMISIOANE, TAXE 2 497,75
# # # # # # # # # # #

948 7786 7684 7808 4368 4368
#

8 9 10 11 12

# # # # # # #

# # # # ### # # # # #

# # # # # # # #

1 2 3 4 5 6 7

#

46.230,66

ORGANIZARE DE SANTIER 2

15.368,8550PROIECTARE SI INGINERIE

  OBTINERE AVIZE SI 

ACORDURI 31
1.050,00

2.151,26224ASISTENTA TEHNICA

8.929,9661Scari

Zid de sprijin 163

# # ## # # # ## # ## # ## # # # # ### # # # # # # ## ## # ## ## # ## ## # # # # #

##

# # # # # # #

# # # # ## # # ## # # # # # # # # #

#

#

#

1 2 3 4 5 # ## #6 7 8 9 #

# # #

# # # # # # # # # # # # # #

##

# # # # # # #

# # # # #

# # # # # # # # # # # # # #

# # #

#

# # # # #

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## # # # # # # # # # # ## # #

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## # # # # # # # # # # # # # #

# # # # # # # # # ## # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

1.313,35
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## # # # # # # # #

4099

# # # # #

# # # ## ##

# # # # # # # # # # # # # # # #

1

REFACERE ZID DE SPRIJIN SI ACCES 

STR. MAGURII, FN, PETROSANI

Eşalonarea costurilor coraborate cu graficul de realizare a investiţiei

75.541,84

56.473,98

0,00

2.000,00

4.000,00
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4. ANALIZA  COST-BENEFICIU 
 

 

4.1.  Identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv 

specificarea perioadei de referinţă 

Investitia se incadreaza in Directivele Uniunii Europene, adoptate si de tara noastra, 

in ceea ce priveste egalitatea de sanse prin asigurarea conditiilor minime de protectie a 

proprietatii si a sigurantei circulatiei. 

Intocmirea prezentului Studiu de fezabilitate s-a facut la cererea benefiaciarului, 

Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat Petroșani, Județul Hunedoara. 

Terenul se află situat în intravilanul mun.Petroșani, str. Magurii, nr. FN. 

Poziția, amplasamentul, forma și vecinătățile sunt prezentate în planurile de situație 

anexate documentației. 

Conform certificatului de urbanism nr. 346/30.12.2016: Terenul pe care se va 

realiza investiția se află în intravilanul Municipiului Petroșani si apartine domeniului public 

al municipiului,in suprafata de 25.62 mp, destinatia zonei fiind: locuinte cu regim mic de 

inaltime, servicii, spatii verzi existente (30%); folosinta actuala: teren partial ocupat, partial 

liber de constructii. 

Terenul este afectat de prabusiri de teren provocate de apele pluviale, nu  prezintă 

stabilitate, nefiind depistate fenomene geologice majore, dar fiind vizibile forme de 

alunecare. 

 

Necesitatea realizarii investitiei este justificata de situatia locuitorilor din zona 

studiata, datorita existentei pericolul prabusirii proprietatilor din cauza alunecarilor de 

teren, precum si de accesul pietonal ingreunat datorita naturii terenului. 

Perioda de referinta 20 ani. 

 

4.2. Analiza opţiunilor 

In vederea realizarii investitiei, s-au analizat doua scenarii constructive: 

Scenariul 1:  realizarea zidului de sprijin din elemente prefabricate montate pe 

fundatii din beton simplu, realizarea unor scari de acces si decolmatarea santurilor 

existente; 

Scenariul 2:  realizarea zidului de sprijin din beton simplu (fundatii si elevatie) turnat 

monolit, realizarea unor scari de acces si decolmatarea santurilor existente 

 

SCENARIUL 1 

Se propune execuția unor lucrari de stopare a prabusirilor de teren prin realizarea 

unui zid de spijin din elemente prefabricate din beton armat asezate pe fundatii turnate din 

beton simplu C25/30. Este necesara realizarea unui dren, a unui sistem pentru preluarea 

apelor pluviale, precum si curatirea santului de pamant din zona. 

Pentru facilitarea accesului la proprietatile din zona, se propune executia unor scari 

de acces cu balustrada din teava rectangulara vopsita. 
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SCENARIUL 2 

Stoparea prabusirilor de teren se propune a se face prin executia unui zid de sprijin 

cu fundatie si elevatie din beton simplu C25/30 turnat monolit. Este necesara realizarea 

unui dren, a unui sistem pentru preluarea apelor pluviale, precum si curatirea santului de 

pamant din zona. 

Pentru facilitarea accesului la proprietatile din zona, se propune executia unor scari 

de acces cu balustrada din teava rectangulara vopsita. 

 

 

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2 

Avantaje Dezavantaje Avantaje Dezavantaje 

Timp scurt de executie   
Timp indelungat de 

executie 

 

Accesul camioanelor 

pentru transportul 

prefabricatelor in zona 

Materialele de pus in 

opera pot fi 

transportate la fata 

locului 

 

 

Costuri crescute cu 

achizitia, transportul si 

montarea 

prefabricatelor 

Costuri reduse de 

achizitie, transport 
 

 

Din considerente tehnico-economice, se recomanda realizarea solutiilor din 

scenariul 2: executia unui zid de sprijin cu fundatie si elevatie din beton simplu C25/30 

turnat monolit. Este necesara realizarea unui dren, a unui sistem pentru preluarea apelor 

pluviale, precum si curatirea santului de pamant din zona. Se vor executa scari de acces 

cu balustrada din teava rectangulara vopsita. 
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4.3. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de 

performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea actuală netă, 

rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu 

 

Analiza Cost - Beneficiu este un instrument analitic, utilizat pentru a estima (din 

punct de vedere al beneficiilor și costurilor) impactul socio-economic datorat implementării 

proiectului. Impactul trebuie să fie evaluat în comparație cu obiective predeterminate, 

analiza realizându-se în mod uzual prin luarea în considerare a tuturor indivizilor afectați 

de acțiune, în mod direct sau indirect. 

 

Costurile investitiei sunt acele costuri generate prin punerea in functiune a 

proiectului. 

 Costuri cu terenul – nu este cazul. 

 Costuri de constructii/cladiri: reprezinta valoarea totala a lucrarilor stabilite de catre 

proiectant  pentru realizarea cladirilor. 

 Echipamente noi: valoarea de achizitie a dotarilor si utilajelor necesare 

implementarii proiectului -nu este cazul. 

 Costuri de inlocuire a echipamentelor/dotarilor –sunt acele costuri care apar ca 

urmare a uzurii normale si imbatranirii in timp a echipamentelor precum si datorita 

furturilor -nu este cazul.  

 Valoarea reziduala rezultata la sfarsitul periodei de analiza este data de valoarea 

potentiala de valorificare. 
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Valorile sunt in mii lei si contin TVA. 

Nr.

crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A Costurile Investitiei 52,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Mijloace fice 52,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1. Teren 40 0,0

1.2. Constructii 20 52,5

1.3. Echipamente noi 10 0,0

1.3.1. Dotari 10 0,0

1.4. Echipamente uzate 0,0

1.5. Intretinere neprevazuta 0,0

2. Cheltuieli anterioare productiei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. Licente 0,0

2.2. Patente 0,0

2.3.

Alte cheltuieli  anterioare 

productiei 0,0

B Variatii ale capitalului de lucru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1. Numerar 0,0

3.2. Clienti 0,0

3.3. Rezerva 0,0

3.4. Datori pe termen scurt 0,0

3.5. Capital de lucru net 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

C Alte articole de investitii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24,1

4.1.

Inlocuirea echipamentelor cu 

durata scurta de viata 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2. Valoare reziduala * -24,1

Costuri totale ale investitiei 52,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24

*-valoarea rezidula conform metodei perpetutii

Tipuri de investitii P.A

Anul
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Costurile de exploatare (operationale) sunt acele costuri generate in cursul activitatii curente. Categoriile de cheltuieli de 
operare sunt urmatoarele:  

 Costuri cu intretinerile anuale – se refera la cheltuielile de utilitati ca urmare a consumului de apa, energie electrica. 

 Costuri cu personalul – Nu este cazul, de educatia elevilor se vor ocupa angajatii Liceului Tehnologic “Retezat” din Uricani. 

 Costuri de mentenanta – Costurile cu reparatiile periodice se realizeaza ca urmare a deteriorarii finisajelor. 
 

 

 

Valorile sunt in mii lei si contin TVA. 

 

Nr.

crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Costuri cu intretinerea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1. Costuri gaz/an 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Costuri energie electrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Costuri cu personalul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. Numar de angajati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2. Rata de crestere a salariului 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

2.3. Salariul mediu anual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Costuri cu consumabilele 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1. Papetarie, birotica, etc 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Costuri de mentenanta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,31 0,00 0,00 0,00 1,44 0,00 0,00 0,00 0,00 1,59

Rata de crestere a costurilor 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

4,1 Costuri intretinerea/reparatii 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6

5. Alte Costuri operartionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL COSTURI 

OPERATIONALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,31 0,00 0,00 0,00 1,44 0,00 0,00 0,00 0,00 1,59

Tipuri de costuri/an
Ani
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Venituri  

Proiectul isi propune „REFACERE ZID DE SPRIJIN ȘI ACCES, MUNICIPIUL PETROȘANI, JUDEȚUL HUNEDOARA, STR. 

MAGURII, FN” 

Necesitatea acestui proiect este justificata de situatia alunecarilor de teren din zona datorita eroziunii apelor de suprafață. 
Avand in vedere ca nu se percep taxe, si nu se comercializeaza nimic, nu se obtin venituri de natura financiara.  
Beneficiile obtinute pe termen scurt si lung rezulta din situatia locuitorilor din zona studiata, datorita existentei pericolul 

prabusirii proprietatilor din cauza alunecarilor de teren, precum si de accesul pietonal ingreunat datorita naturii terenului. 
 
Proiectul nu este generator de venituri 
 

 
 

Valorile sunt in mii lei si contin TVA. 

 

 

 

 

Nr.

crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Venituri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1. Venituri din taxe/chirii 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Alte venituri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Beneficii externe economice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Alte beneficii 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Beneficii 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tipuri  de Venituri/Beneficicii
Ani
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Scopul analizei financiare este de a determina fluxurile de numerar generate de 

proiect, actualizate la o rata de actualizare si de a identifica daca un proiect este viabil din 

punct de vedere financiar. In cazul in care rata de rentabilitate financiara este mai mare 

decat 5%, proiectul se poate realiza fara interventia fondurilor structurale.  

 

Valoarea actualizata neta reprezinta suma fluxurilor de numerar viitoare, intrari si 

iesiri, actualizate cu o rata de actualizare astfel incat sa obtinem valoarea lor curenta.  

 

Rata Interna de Rentabilitate Financiara este acea rata de actualizare care 
egalizeaza costurile actualizate ale proiectului cu veniturile sale. Rata de rentabilitate 
financiara este acea rata de actualizare la care se obtine VAN = 0.  

 
Raportul Beneficiu – Cost se calculeaza ca raport intre totalul incasarilor si 

totalul platilor efectuate in anul respectiv. Raportul cost beneficiu trebuie sa fie mai mare 
sau egal ca cu 0 pentru ca proiectul sa fie considerat viabil in viitor. 
 
Analiza rentabilitatii financiare (investitie) 
 

Denumire indicator Valoare 

Conditii de acceptabilitate Conform 
Ghidului de intocmire a analizei 
cost-beneficiu  

VENA -41 < 0  

RRFC -6,43% < 5,0% 

Raport Beneficiu/ Costuri 0,00 <1 
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Valorile sunt in mii lei si contin TVA. 

 
 
 
 
 
 

 

Nr.

crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Intrari de numerar totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1. Venituri de operare  totale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Iesiri de numerar totale 52,53 0,00 0,00 0,00 0,00 1,31 0,00 0,00 0,00 1,44 0,00 0,00 0,00 0,00 -22,48

2.1. Costuri de operare totale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6

2.2. Costuri de investitie totale 52,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -24,1

3. Flux de numerar net -52,53 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,31 0,00 0,00 0,00 -1,44 0,00 0,00 0,00 0,00 22,48

4. Rata de actualizare

5.

Rata de rentabilitate a 

investitiei RRF(C)

6.

Valoarea financiara neta 

actualizata a investitiei 

VFNA(C)

7. Raportul  beneficiu cost 0,00

-41,09

Tipuri  de  Fluxuri de Numerar
Ani

5%

-6,429794%
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Analiza rentabilitatii financiare (capital) 
In cazul in care investitia beneficiaza de sustinere financiara, analiza financiara va avea urmatorii indicatori ai rentabilitatii: 

 

 

Valorile sunt in mii lei si contin TVA. 

 

 

 
 

Nr.

crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Intrari de numerar totale 52,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1. Asistenta nerambursabila 52,53

1.2. Venituri de operare  totale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Iesiri de numerar totale 52,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -22,5

2.1. Costuri de operare totale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6

2.2. Costuri de investitie totale 52,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -24,1

3. Flux de numerar net 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 0,0 0,0 0,0 -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 22,5

4. Rata de actualizare

5.

Rata de rentabilitate a investitiei 

RRF(K)

6.

Valoarea financiara neta 

actualizata a investitiei VFNA(K) 8,94

Tipuri  de  Fluxuri de Numerar
Ani

5%

32,53%
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Sustenabilitatea  

Este evaluata prin fluxul net de numerar cumulat care trebuie sa fie pozitiv pe intreaga perioada de analiza. Intrucat proiectul nu 

este generator de venituri acest indicator este negativ in permanenta atat in perioada de implementare cat si in perioada de operare.  

In cazul in care costurile pentru implementarea investitiei se obtin prin finantare nerambursabila, fluxul net de numerar cumulat 

va fi pozitiv (cel putin egal cu zero) pe cea mai mare parte a perioadei analizate. In acest caz beneficiarul trebuie sa asigure din 

fonduri proprii contributia proprie la realizarea investitiei. Costurile operationale (utilitati, mentenanta) vor fi suportate in intregime tot 

de catre beneficiar.  

 

 
 
Valorile sunt in mii lei si contin TVA. 

Nr.

crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A Intrari de numerar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Total Resurse financiare 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -24,1

1.1.

Total contributii 

publice/locale/nationale 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24,1

2. Venituri de operare  totale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

B. Iesiri de numerar totale 52,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -22,5

1.1. Costuri de operare totale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6

1.2. Costuri de investitie totale 52,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -24,1

C. Flux de numerar net -52,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 0,0 0,0 0,0 -1 0,0 0,0 0,0 0,0 22,5

D. Flux de numerar cumulat -53 -53 -53 -53 -53 -54 -54 -54 -54 -55 -55 -55 -55 -55 -33

Categorii Fluxuri de numerar
Ani
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4.4. Analiza economică 

Nu este cazul. 

 

4.5. Analiza de senzitivitate 

Analiza de sensitivitate este o tehnica prin care se investigheaza impactul 

modificarii unor factori asupra principalilor indicatori ai proiectului. In mod normal, se 

analizeaza numai variatiile nefavorabile ale acestor variabile critice.  

Scopul analizei de sensitivitate este de:  

1.A contribui la identificarea variabilelor cheie cu influenta importanta asupra costurilor si 

beneficiilor generate de proiect  

2.A investiga consecintele unor modificari nefavorabile ale acestor variabile-critice  

3.A evalua daca deciziile ce vor fi luate in cadrul proiectului pot fi afectate de aceste 

schimbari  

4.A identifica actiunile de prevenire sau limitare a posibilelor efecte nefavorabile asupra 

proiectului.  

Concluzia analizei cost-beneficiu se bazeaza pe un singur set de valori pentru 

fiecare factor sau variabila. Un numar de factori s-ar putea insa schimba pe parcursul 

proiectului si este necesar sa testam cat de sensibile sunt valorile de eficienta ai 

proiectului (VAN, RIR) la modificari ale valorilor acestor factori. 

Indicele de sensitivitate ne arata cu cate procente se modifica paramentrul studiat 

in cazul modificarii cu un procent a variabilei cauza. Daca indicele este supraunitar 

respectiva variabila este purtatoare de risc. Indicele critic SV (Switching Value) este acea 

valoare cu care ar trebui sa se modifice variabila astfel incat valoarea prezenta 

actualizata sa devina 0. O valoare mica a indicelui critic ne arata ca acea variabila 

prezinta un risc mare, o abatere mica punand sa transforme investitia din rentabila in 

nerentabila.  

Pentru determinarea senzitivitatii rentabilitatii si riscului pentru proiect au fost luati 

in calcul urmatorii factori determinanti:  

1. Nivelul investitiei  

2. Costurile de operare anuale  

3. Beneficiile economice din cresterea preturilor la imobile. 
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Valorile sunt in mii lei si contin TVA. 

 

 Senzitivitatea la variatia veniturilor

Nr.

crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Intrari de numerar totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1. Venituri de operare  totale 1% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Iesiri de numerar totale 52,5 0,00 0,00 0,00 0,00 1,31 0,00 0,00 0,00 1,4 0,00 0,00 0,00 0,00 -22,48

2.1. Costuri de operare totale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6

Costuri operationale directe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Costuri cu personalul 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Costuri cu consumabilele 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Costuri cu intretinerea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6

Alte costuri operationale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Costuri de investitie totale 52,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -24,1

3. Flux de numerar net -52,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 0,0 0,0 0,0 -1 0,0 0,0 0,0 0,0 22,5

4. Rata de actualizare

5.

Rata de rentabilitate a 

investitiei RRF(C)

6.

Valoarea financiara neta 

actualizata a investitiei 

VFNA(C)

Variatie RRF(C)

Variatie VFNA(C) nesenzitiv

Tipuri  de  Fluxuri de 

Numerar
Variatia

Ani

5%

-6,43%

-41 -41 0 0%

-41,09

-6,43% -6,43% 0,0% 0%
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Valorile sunt in mii lei si contin TVA. 

 

 

Senzitivitatea costurilor cu intretinerea

Nr.

crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Intrari de numerar totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1. Venituri de operare  totale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Iesiri de numerar totale 52,53 0,00 0,00 0,00 0,00 1,33 0,00 0,00 0,00 1,46 0,00 0,00 0,00 0,00 -22,46

2.1. Costuri de operare totale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6

Costuri operationale directe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Costuri cu personalul 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Costuri cu consumabilele 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Costuri cu intretinerea 1% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6

Alte costuri operationale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Costuri de investitie totale 52,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -24,1

3. Flux de numerar net -52,53 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,33 0,00 0,00 0,00 -1,46 0,00 0,00 0,00 0,00 22,46

4. Rata de actualizare

5.

Rata de rentabilitate a 

investitiei RRF(C)

6.

Valoarea financiara neta 

actualizata a investitiei 

VFNA(C)

Variatie RRF(C)

Variatie VFNA(C)

-6,44%

Tipuri  de  Fluxuri de 

Numerar
Variatia

Ani

5%

-41

-6,43% -6,44% 0,0% 0%

-41 -41 0 0% nesenzitiv
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Valorile sunt in mii lei si contin TVA. 

 

 

Senzitivitatea la costurile operationale directe

Nr.

crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Intrari de numerar totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1. Venituri de operare  totale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Iesiri de numerar totale 52,53 0,00 0,00 0,00 0,00 1,33 0,00 0,00 0,00 1,46 0,00 0,00 0,00 0,00 -22,46

2.1. Costuri de operare totale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6

Costuri operationale 

directe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Costuri cu personalul 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Costuri cu consumabilele 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Costuri intretinerea/reparatii 1% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6

Alte costuri operationale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Costuri de investitie totale 52,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -24,1

3. Flux de numerar net -52,53 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,33 0,00 0,00 0,00 -1,46 0,00 0,00 0,00 0,00 22,46

4. Rata de actualizare

5.

Rata de rentabilitate a 

investitiei RRF(C)

6.

Valoarea financiara neta 

actualizata a investitiei 

VFNA(C)

Variatie RRF(C)

Variatie VFNA(C)

-6,44%

Tipuri  de  Fluxuri de 

Numerar
Variatia

Ani

5%

-41

-6,43% -6,44% 0,0% 0%

-41 -41 0 0% nesenzitiv
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4.6. Analiza de risc 

Analiza de risc vizează estimarea distribuţiei de probabilitate a modificărilor 

indicatorilor de performanţă financiară şi economică. Rezultatele analizei de risc se pot 

exprima ca medie estimată şi deviaţie standard a acestor indicatori. 

Managementul riscului presupune urmatoarele etape:  

* Identificarea riscului  

* Analiza riscului  

* Reactia la risc  

Identificarea riscului - se realizeaza prin intocmirea unor liste de control.  

Analiza riscului - utilizează metode cum sunt: determinarea valorii asteptate, simularea 

Monte Carlo şi arborii decizionali.  

Reactia la Risc - cuprinde masuri şi actiuni pentru diminuarea, eliminarea sau 

repartizarea riscului.  

Numim risc nesiguranta asociata oricarui rezultat. Nesiguranta se poate referi la 

probabilitatea de aparitie a unui eveniment sau la influenta, la efectul unui eveniment în 

cazul în care acesta se produce. Riscul apare atunci cand:  

- un eveniment se produce sigur, dar rezultatul acestuia e nesigur;  

- efectul unui eveniment este cunoscut, dar aparitia evenimentului este nesigura;  

-  atat evenimentul cat şi efectul acestuia sunt incerte  

 

Identificarea riscului  

Pentru identificarea riscului se va realiza matricea de evaluare a riscurilor.  

Analiza riscului Aceasta etapa este utila in determinarea prioritatilor in 

alocarea resurselor pentru controlul si finantarea riscurilor. Estimarea riscurilor 

presupune conceperea unor metode de masurare a importantei riscurilor precum si 

aplicarea lor pentru riscurile identificate.  

Pentru aceasta etapa, esentiala este matricea de evaluare a riscurilor, in functie de 

probabilitatea de aparitie si impactul produs.  

Reactia la Risc. Tehnici de control a riscului recunoscute in literatura de specialitate se 

impart in urmatoarele categorii:  

- Evitarea riscului – implica schimbari ale planului de management cu scopul de a 

elimina aparitia riscului;  

- Transferul riscului – impartirea impactului negativ al riscului cu o terta parte (contracte 

de asigurare, garantii);  

- Reducerea riscului – tehnici care reduc probabilitatea si/sau impactul negativ al 

riscului; 
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Frecventa riscurilor 

Bin Frequency Cumulative % Bin Frequency Cumulative % 

0,011248 0 0,00% 1,681742 43 4,27% 

0,345347 32 3,17% 4,688631 41 8,33% 

0,679446 37 6,85% 10,03421 41 12,40% 

1,013545 33 10,12% 9,031915 38 16,17% 

1,347643 36 13,69% 0,679446 37 19,84% 

1,681742 43 17,96% 5,690927 37 23,51% 

2,015841 31 21,03% 9,366014 37 27,18% 

2,34994 31 24,11% 1,347643 36 30,75% 

2,684038 29 26,98% 3,352236 36 34,33% 

3,018137 26 29,56% 7,027323 35 37,80% 

3,352236 36 33,13% 8,029619 35 41,27% 

3,686335 26 35,71% 4,020434 34 44,64% 

4,020434 34 39,09% 1,013545 33 47,92% 

4,354532 28 41,87% 0,345347 32 51,09% 

4,688631 41 45,93% 5,356829 32 54,27% 

5,02273 31 49,01% 9,700113 32 57,44% 

5,356829 32 52,18% 2,015841 31 60,52% 

5,690927 37 55,85% 2,34994 31 63,59% 

6,025026 29 58,73% 5,02273 31 66,67% 

6,359125 29 61,61% 8,697816 30 69,64% 

6,693224 28 64,38% 2,684038 29 72,52% 

7,027323 35 67,86% 6,025026 29 75,40% 

7,361421 26 70,44% 6,359125 29 78,27% 

7,69552 29 73,31% 7,69552 29 81,15% 

8,029619 35 76,79% 8,363718 29 84,03% 

8,363718 29 79,66% 4,354532 28 86,81% 

8,697816 30 82,64% 6,693224 28 89,58% 

9,031915 38 86,41% More 27 92,26% 

9,366014 37 90,08% 3,018137 26 94,84% 

9,700113 32 93,25% 3,686335 26 97,42% 

10,03421 41 97,32% 7,361421 26 100,00% 

More 27 100,00% 0,011248 0 100,00% 
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Analiza de risc triunghi 

 

Gestionarea riscurilor 

Denumirea 
activitatiilor 

Costuri/venituri estimate 

Valoarea 
optimista 

Valoarea 
cea mai 

probabila 

Valoarea 
pesimista 

Media 
aritmetica 

Deviatia 
standard 

a b c ẍ   

Venituri estimate 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

            

Costuri cu 
intretinerea 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

            

Costuri de 
mentenanta 0,26083 0,28981 0,34777 0,29947 0,04427 
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Riscuri de crestere 
a costurilor de 
mentenanta 

frecventa Valoare 

1 0 

11 0 

56 0 

196 0 

310 0 

266 0 

129 0 

28 0 

3 0 

1 0 

 

Impactul posibil 

 

valoare din 
previziune 

valoare 
din 
simulare Diferenta Procent 

Costuri de mentenanta 0 0 0 6,22% 

      

Probabiliatea impactului 
Costuri de mentenanta 0,00% 
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Analiza de risc – metoda  calitativa si cantitativa 

 
Impactul riscurilor asupra obiectivelor proiectului 

 Obiectul 
proiectului 

Foarte 
scazut  

Scazut  Moderat Ridicat  Foarte Ridicat 

  0,05 0,10 0,20 0,40 0,80 

Venituri 
estimate 

Scaderea 
nesemnifi
cativa  
veniturilor 

Scaderea 
veniturilor cu 
<5% 

Scaderea 
veniturilor 5 
%-10% 

Scaderea 
veniturilor 
10%-20% 

Scaderea 
veniturilor 
>20% 

  0 
0 0 0 0 

Costuri cu 
intretinerea 

Cresterea 
costurilor 
cu 
intretiner
ea 
nesemnifi
cativ 

Cresterea 
costurilor cu 
intretinerea 
<5% 

Cresterea 
costurilor cu 
intretinerea 
5%-10% 

Cresterea 
costurilor cu 
intretinerea 
10%-20% 

Cresterea 
costurilor cu 
intretinerea 
>20% 

  
0 0 0 0 0 

Costuri de 
mentenanta 

Cresterea 
costurilor 
de 
mentena
nta/repar
atii 
nesemnifi
cativ 

Cresterea 
costurilor de 
mentenanta/r
eparatii  <5% 

Cresterea 
costurilor de 
mentenanta/r
eparatii  5%-
10% 

Cresterea 
costurilor de 
mentenanta/r
eparatii  10%-
20% 

Cresterea 
costurilor de 
mentenanta/r
eparatii  >20% 

    0,1       

 

 
Probabilitatea de aparitie a riscurilor 

  Obiectul 
proiectului 

Foarte putin 
probabila 

Putin 
probabila 

Medie Probabila 
Foarte 

probabila 

  0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 

Venituri 
estimate 

10% 10%-40% 40%-60% 60%-90% 90%-100% 

0 0 0 0 0 

Costuri cu 
intretinerea 

10% 10%-40% 40%-60% 60%-90% 90%-100% 

0 0 0 0 0 

Costuri de 
mentenanta 

10% 10%-40% 40%-60% 60%-90% 90%-100% 

0,1         
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Matricea nivelului de impact 

Probabilitatea 

Impactul riscului 

Foarte scazut Scazut Moderat Ridicat 
Foarte 
ridicat 

Foarte 
probabila Moderat Moderat Ridicat Ridicat Ridicat 

Probabila Scazut Moderat Moderat Ridicat Ridicat 

Medie Scazut Moderat Moderat Ridicat Ridicat 

Putin 
probabila Scazut Scazut Moderat Moderat Ridicat 

Foarte putin 
probabila Scazut Scazut Scazut Scazut Moderat 

 

 

Probabilitatea 

Impactul riscului 

0,05 0,10 0,20 0,40 0,80 

0,9 0,05 0,09 0,18 0,36 0,72 

0,7 0,04 0,07 0,14 0,28 0,56 

0,5 0,03 0,05 0,1 0,2 0,4 

0,3 0,02 0,03 0,06 0,12 0,24 

0,1 0,01 0,01 0,02 0,04 0,08 

 

  
Impactul 
riscului Probabilitatea 

Nivel de 
impact   

Venituri 
estimate 0 0 0 0 

Costuri cu 
intretinerea 0 0 0 0 

Costuri de 
mentenanta 0,2 0,1 0,02 Scazut 
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Hazard Risc Impact potential Masuri de prevenire 

Scaderea veniturilor 0 

Scaderea 
veniturilor are 
un impact direct 
asupra 
previziuni 
financiare, 
ducand direct la 
indicatorii de 
perfoemanta ai 
proiectului 

0 

0 

Cresterea costurilor cu 
intretinerea 

0 

Cresterea 
costurilor cu 
intretinerea are 
un impact direct 
asupra 
previziuni 
financiare, 
ducand direct la 
indicatorii de 
perfoemanta ai 
proiectului 

0 

0 

Cresterea costurilor cu 
mentenanta 

Scazut 

Cresterea 
costurilor cu 
mentenanata si 
reparatiile are 
un impact direct 
asupra 
previziuni 
financiare, 
ducand direct la 
indicatorii de 
performanta ai 
proiectului 

nici o 
actiune in caz de 

aparitie se 
vor lua 
masuri de 
contracarare 
a riscului 
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Riscuri posibile- identificare, actiune, metode de eliminare 

Tip de risc  Elementele riscului  Tip 
Actiune 
Corectiva  

Metoda Eliminare  

Riscul 
constructiei  

Riscul de aparitie a unui 
eveniment care conduce la 
imposibilitatea finalizarii 
acesteia la timp si la costul 
estimat  

Eliminare 
risc  

Semnarea unui contract 
cu termen de finalizare fix  

Riscul de 
intretinere  

Riscul de aparitie a unui 
eveniment care genereaza 
costuri suplimentare de 
intretinere datorita executiei 
lucrarilor  

Eliminare 
risc  

Semanarea unui contract 
cu clauze de garantii 
extinse astfel incat aceste 
costuri sa fie sustinute de 
executant  

Obtinerea 
finantarii  

Riscul ca beneficiarul sa nu 
obtina finanatarea din fonduri 
structurale  

Eliminare 
risc  

Beneficiarul impreuna cu 
consultantul vor studia 
amanuntit documentatia 
astfel incat sa nu apara o 
astfel de situatie  

Solutiile 
tehnice  

Riscul ca solutiile tehnice sa 
nu fie corespunzatoare din 
punct de vedere tehnologic  

Eliminare 
risc  

Beneficiarul impreuna cu 
proiectantul vor studia 
amanuntit documentatia 
astfel incat sa fie aleasa 
solutia tehnica cea mai 
buna.  

Grad de 
atractivitate  
scazuta a 
investitiei  

Riscul ca oamenii sa nu 
aprecieze sistemul nou creat, 
chiar sa vandalizeze si astfel 
sa nu se realizeze beneficiile 
urmarite  

Eliminare 
risc  

Realizarea unei 
promovari intense a 
investitiei in zona si 
corelarea acestei investitii 
cu alte proiecte de 
imbunatatire a 
infrastructurii publice.  

Nerealizarea 
cresterii 
preturilor la 
proprietatile 
imobiliare  

Riscul de implementare a 
proiectului fara un ajutor din 
partea populatiei locale privind 
importanta zonei respective  

Eliminare 
risc  

Promovarea intensa 
zonei si sprijinirea 
tinerilor de a se muta in 
zona respectiva.  

Preturile 
materialelor  

Riscul ca preturile materialelor 
sa creasca peste nivelul 
contractat  

Diminuar
e risc  

Semnarea unui contract 
de executie ferm cu 
durata mai mica de 1 an 
de zile si urmarirea 
executiei 

Dupa cum se poate observa riscurile de realizare a investitiei sunt destul de 

reduse iar gradul lor de impact nu afecetaza eficacitatea si utilitatea investitiei. 
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5. SURSELE DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI 

 

Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în 

vigoare şi constau în fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de 

stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe 

nerambursabile şi alte surse legal constituite.  

 

6. ESTIMĂRI PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN 

REALIZAREA INVESTIŢIEI 
 

6.1. Număr de locuri de muncă create în faza de execuţie 

Obiectul acestor estimări este evidenţierea efectelor economice directe, indirecte 

şi induse asupra locurilor de muncă. Toate persoanele ce lucrează pentru proiect 

(specialişti, ingineri, operatori de echipamente, proiectanţi, muncitori) reprezintă 

angajarea directă a forţei de muncă. 

Persoanele care sunt incluse în circuitul economic al proiectului fără a avea o 

implicare directă, beneficiază de efecte indirecte asupra locurilor de muncă prin efectul 

multiplicator (ex.fabricanţi de materiale de construcţii, şoferi de camioane, personal 

administrativ). 

În faza de execuție se vor crea locuri de muncă după cum urmează: 
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6.2. Număr de locuri de muncă create în faza de operare 

În faza de operare se vor crea 0 locuri de muncă. 

Ani
Luni

Sap.

Nr. 

angajati

  OBTINERE AVIZE SI ACORDURI 3

PROIECTARE SI INGINERIE 10

ORGANIZARE ACHIZITIE PUBLICA 2

COMISIOANE, TAXE 1

ASISTENTA TEHNICA 2

ORGANIZARE DE SANTIER 3

CONSTRUCTII SI INSTALATII

Zid de sprijin 4

Scari 2

Evolutia  numarului  de angajati/zi - 

max 10

Activitate

6 66 6 6 6 6 6 6 566 6

10 11

Evolutia  numarului  mediu de angajati/ sapt.

Evolutia  numarului  mediu de angajati/ luna

2 2 23 3 3 3 7

3 9 8 2

2 3 4 5 6 7 8 9
# # #

12

6 6

#

6

6

6 6 6 6

##

6 4 4

# # # # 46 6 4 4 4 46# # 5 2 6 6 6 6 6

#

4 4 3

#1 2 3 4 5 # # # ## # ## # # # ## #

1

# ## # #6 7 8 9 # # # # # # # # # ## #

1

1 8

1
5

2
2

2
9

3
6

4
3

5
0

5
7

6
4

7
1

7
8

8
5

9
2

9
9

1
0

6

1
1

3

1
2

0

1
2

7

1
3

4

1
4

1

1
4

8

1
5

5

1
6

2

1
6

9

1
7

6

1
8

3

1
9

0

1
9

7

2
0

4

2
1

1

2
1

8

2
2

5

2
3

2

2
3

9

2
4

6

2
5

3

2
6

0

2
6

7

2
7

4

2
8

1

2
8

8

2
9

5

3
0

2

3
0

9

3
1

6

3
2

3

3
3

0
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7. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI 

INVESTIŢIEI 

7.1.  Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)  construcţii-montaj 

(C+M) 

 

in mii lei/mii euro  la cursul 1 euro =4,5125 lei/euro din data de 5.12.2016 

  
  

REFACERE ZID DE SPRIJIN SI ACCES 
STR. MAGURII, FN, PETROSANI 

Valoare (fara 
TVA) 

TVA 

Valoare 
(inclus.TVA) 

Total Total 

MII 
LEI 

MII 
EURO 

MII 
LEI MII LEI 

MII 
EURO 

TOTAL 63,73 14,12 11,81 75,54 16,74 

Din care C+M 45,25 10,03 8,60 53,85 11,93 

 

 

 

7.2. Eşalonarea investiţiei (INV/C+M) (lei cu TVA) 
 

Luna Esalonare INV C+M 

lei, inclusiv TVA si diverse si neprevazute 

1 948,39 0,00 

2 7.786,04 0,00 

3 7.684,43 0,00 

4 497,75 0,00 

5 9.240,10 8.971,19 

6 8.210,37 7.941,46 

7 8.210,37 7.941,46 

8 8.210,37 7.941,46 

9 8.210,37 7.941,46 

10 7.807,84 7.538,93 

11 4.367,91 4.099,00 

12 4.367,91 4.099,00 

Total 75.541,84 56.473,98 
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7.3. Durata de realizare (luni)  

Conform Graficului de Realizare a Investiţiei, durata de realizare a investiţiei este de 

12 luni, din care lucrari de executie: 8 luni. 

 

 

7.4. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice) 

- Clasa tehnică: III 

- Categoria de importanta: C (normala) 

- zid de sprijin: L =8 m, H elevatie=3 m 

- sant decolmatat: 33 m. 

 

7.5. Alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este 

realizată investiţia, după caz 

 Nu este cazul.  

 

 

 

 

 

1,00

10,00

100,00

1.000,00

10.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Esalonarea investitiei 
Esalonare
INV
C+M

mailto:proiectare2006@gmail.com


 
  

 
Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; 
proiectare2006@gmail.com 

       

 
 

Page 51 of 52 
 
 

 

 

8. AVIZE ȘI ACORDURI DE PRINCIPIU 
 

 

8.1.  Avizul  beneficiarului  de  investiţie  privind  necesitatea  şi  

oportunitatea  investiţiei 

 Nu este cazul. 

 

 

8.2. Certificat de urbanism 

Nr. 346/30.12.2016 

 

 

8.3.  Avize de principiu privind asigurarea utilitatilor 

 Nu este cazul. 

 

8.4.   Acordul de mediu 

A fost intocmita documentatia pentru obtinerea punctului de vedere al autoritatii 

competente. 

 

8.5. Alte avize și acorduri de principiu specifice  

Nu este cazul. 
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PARTE DESENATĂ 

 

1.   Plan de încadrare în zonă.                                  A01  

2.   Plan de situație                                             A02 

3.   Plan scara                                              A03 

4.   Sectiune scara                                              A04 

5.   Plan zid de sprijin                                   A05 

6.   Sectiune zid de sprijin              A06 
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