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DATE GENERALE 1/1/a 

A. PIESE SCRISE 

 

1. Date generale 
 

1.1. Denumirea obiectivului de investiţie AMPLASARE PASAJ PIETONAL BULEVARDUL INDEPENDENȚEI 
 

1.2. Amplasament b-dul Independenței, mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud 

 

1.3. Titularul investiţiei MUNICIPIUL BISTRIȚA 

 

1.4. Beneficiarul investiţiei MUNICIPIUL BISTRIȚA 

 

1.5. Elaboratorul studiului S.C. PRO ARCAD GRUP S.R.L. 

 

 

Elaborarea Studiului de Fezabilitate se realizează de către S.C. PRO ARCAD GRUP S.R.L., în conformitate cu 

tema de proiectare pentru elaborarea lucrării - AMPLASARE PASAJ PIETONAL BULEVARDUL 

INDEPENDENȚEI - și cu Hotărârea nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al 

documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare 
a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii. 
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2. Informaţii generale privind proiectul 
 

2.1. Situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului  
Entitatea căreia îi revine responsabilitatea implementării acestui proiect este MUNICIPIUL BISTRI A. 
Amplasamentul obiectivului propus se găse te în intravilanul municipiului Bistri a, între ansamblurile de locuin e 
Independen ei Nord i Independen ei Sud, pe bulevardul Independen ei care separă ansamblurile men ionate, la 
intersec ia cu străzile Iosif Vulcan i Panait Cerna. 
În prezent, traversarea pietonală a bulevardului Independen ei la ambele intersec ii este asigurată de treceri de 
pietoni. Suplimentar, există treceri de pietoni care traversează cele două străzi (Iosif Vulcan i Panait Cerna) în 
zona de intersec ie cu bulevardul Independen ei. În plus, la intersec ia bd. Independen ei cu str. Panait Cerna a 
fost amenajat un sens giratoriu. 
În aceste condi ii, se observă că, din cauza fluxului mare de pietoni în zonă, precum i a lipsei unei solu ii fiabile 
de traversare pietonală a bulevardului, apare deseori fenomenul de congestionare a traficului auto în zonă, ceea 
ce duce la diverse neajunsuri, cum ar fi: reducerea vitezei de circulaţie, creşterea cheltuielilor cu carburanţi şi 
piese de schimb, creşterea cheltuielilor de întreţinere a drumului, creşterea poluării. 
În consecin ă, entitatea responsabilă cu implementarea proiectului, Municipiul Bistri a, solicită, prin tema de 
proiectare, studierea înfiin ării unui pasaj pietonal care să traverseze bulevardul Independen ei. 
 

2.2. Descrierea investiţiei 
a) Necesitatea şi oportunitatea investiţiei 
Ansamblurile de locuin e Independen ei Nord i Sud alcătuiesc două cartiere importante ale municipiului Bistri a, 
cu func iunea dominantă de clădiri de locuit, dezvoltată în blocuri cu locuin e colective cu regim de înăl ime P+4 i 
P+8. Se mai găsesc în aceste ansabluri subzone cu locuin e individuale, dar i importante dotări sociale, 
comerciale i de cult, care generează fluxuri pietonale importante, inclusiv pe direc ia transversării bulevardului 
Independen ei. Dintre acestea amintim: pia a agro-industrială Independen ei Nord, ansamblul Big cu spa ii 
comerciale, biserica parohială Sf. Ana, coli, sec ii ale Spitalului Jude ean i magazinul Kaufland. 
Imobilele (bd. Independen ei, str. Iosif Vulcan, str. Panait Cerna - străzi i trotuare) sunt amplasate în intravilanul 
municipiului Bistriţa i apar in domeniului public al Municipiului Bistriţa, aprobat prin H.G.R. nr.527/2010 privind 
atestarea domeniului public al jude ului Bistri a-Năsăud, precum i al municipiului, ora elor i comunelor din jude , 
cu modificările i completările ulterioare, la capitolul IA: drumuri comunale, vicinale, străzi cu trotuare aferente i 
parcări. 
Amplasamentul pasajului pietonal propus se dore te a fi aproximativ în centrul de greutate al zonei men ionate 
mai sus, astfel încât să preia fluxuri importante de circula ie pietonală, ce necesită traversarea bulevardului 
Independen ei. 
Având în vedere poziția străzii Panait Cerna în imediata vecinătate a celor mai multe dintre construcțiile 
menționate (magazinul Big, biserica Sf. Ana, coala Gimnazială nr. 1), precum i conexiunea acestei 
străzi cu străzile Axente Sever, Mără e ti .a., unde funcționează instituții precum Oficiul pentru Registrul 
Comerțului, Banca Comercială Română sau Oficiul Po tal nr. 1, considerăm că majoritatea fluxurilor 
pietonale i auto din zona studiată sunt gestionate în intersecția bd. Independenței - str. Panait Cerna. În 
consecință, proiectantul propune înființarea pasajului pietonal în această intersecție, nu în intersecția bd. 
Independenței - str. I. Vulcan. De altfel, considerăm că acesta a fost i motivul pentru care sensul giratoriu a 
fost înfiin at în această intersec ie, rezolvând astfel (par ial) problema traficului auto din zonă. 
Bulevardul Independen ei asigură preluarea fluxurilor majore de trafic ale oraşului pe direcţia drumului naţional 
DN17 care traversează oraşul, precum şi fluxuri de trafic mari pe direcţiile principale de legătură între zonele 
rezidenţiale şi funcţionale ale municipiului Bistri a. 
Drumul na ional 17 este parte integrantă a drumului destinat circula iei interna ionale E58 i constituie principala 
legătură rutieră actuală între zona de nord-vest i cea de nord-est a ării, pe ruta Dej - Beclean - Bistri a - Vatra 
Dornei - Câmpulung Moldovenesc - Gura Humorului - Suceava, cu traversarea Carpa ilor Orientali prin Pasul 
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Tihu a. Este bine cunoscut faptul că, în condi iile în care zona estică a României este mai pu in dezvoltată 
economic decât media na ională, s-a format tendin a unei migra ii a popula iei din această zonă, par ial spre 
Capitală, dar mai ales spre zonele mai dezvoltate din vestul ării și cele puternic dezvoltate din Europa 
Occidentală. La data elaborării prezentului studiu nu există niciun drum de mare viteză (drum expres sau 
autostradă) care să lege cele două provincii istorice (Moldova i Ardealul), o strategie pentru infrastructură fiind în 
prezent pe masa de lucru a autorită ilor responsabile. În aceste condi ii, singura op iune pentru transportul rutier 
de mărfuri i de persoane pe direc ia est-vest rămâne DN17. 
Traversarea unei localită i (mai ales a unui municipiu) de către o asemenea rută importantă duce inevitabil la 
congestionarea traficului, în special din cauza trecerilor de pietoni. Desigur, acest fenomen nu este unul specific 
municipiului Bistri a sau drumului na ional 17, el fiind regăsit pe majoritatea traseelor rutiere importante din ară, la 
trecerea prin localită i, chiar i a celor mult mai pu in populate decât Bistri a. Men ionăm aici ambuteiajele create 
pe întreaga lungime a DN1 la traversarea ora elor de pe traseu, caz în care se formează deseori coloane de 
vehicule pe lungimi de câ iva kilometri. Solu ia în aceste cazuri o constituie înfiin area de traversări pietonale 
subterane sau supraterane, sau, în cazul localită ilor mici, semaforizarea trecerilor de pietoni existente, astfel 
încât traficul auto să se desfă oare în condi ii normale, fără periclitarea vie ii pietonilor. 
Prin amplasare şi prin legăturile pe care le formează în cadrul tramei de trafic din municipiu, pasajul pietonal va 
juca un rol esenţial în fluidizarea circulaţiei, evitarea concentrărilor excesive de trafic în aceasta zonă, scurtarea 
distanţelor de parcurs între zonele funcţionale, sporirea siguranţei circulaţiei şi eliminarea blocajelor. Construirea 
pasajului are scopul de a îmbunătăţi performanţa reţelei de transport existente, prin reducerea costurilor de 
operare şi a numărului de accidente, creşterea vitezei de deplasare şi îmbunătăţirea gradului de accesibilitate pe 
direcţiile principale de traversare a localităţii. 
Oportunitatea investiţiei derivă din nevoia ob inerii următoarelor beneficii: 
- sporirea capacităţii de circulaţie prin mărirea fluenţei traficului; 
- eliminarea ştrangulărilor din fluxul de trafic; 
- scurtarea duratei medii de călătorie; 
- reducerea costurilor de călătorie cauzate de uzură şi consum de combustibil prin eliminarea staţionării 
nenecesare în trafic şi a utilizării excesive a motoarelor la ralanti;  
- realizarea unui confort pentru participanţii la trafic (autovehicule şi pietoni); 
- mărirea siguranţei circulaţiei; 
- reducerea numărului de accidente; 
- îmbunătăţirea mediului din municipiu prin reducerea noxelor şi a poluării sonore; 
- creşterea nivelului de trai şi a confortului riveranilor. 
Scopul obiectivului de investiţii este atât descongestionarea şi fluidizarea traficului rutier local i interurban prin 
eliminarea blocajelor de circulaţie datorate creşterii traficului, cât şi necesitatea sporirii siguranţei în circulaţia 
rutieră. 
b) Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse 

Scenarii propuse 
În prezentul studiu de fezabilitate, s-au analizat două soluţii pentru realizarea obiectivului de investiţie. 
Scenariul 1 
În scenariul 1 se propune realizarea unui pasaj suprateran semicircular peste str. Panait Cerna i bd. 
Independen ei.  
Structura pasajului este metalică, fiind conformată sub forma unei pasarele pietonale, având forma unui arc de 
cerc cu raza de 33,25 m. La cele două capete accesul pe pasarelă se realizează prin intermediul a două turnuri 
de acces - dotate cu scări i elevatoare pentru persoane cu dizabilită i. Suplimentar s-a prevăzut un turn dotat 
doar cu elevator. 
Platforma pasarelei este realizată sub forma unei ansamblu spa ial de grinzi cu zăbrele - două grinzi cu zăbrele 
dispuse paralel, solidarizate atât în plan orizontal între ele la partea superioară i la partea inferioară prin  
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intermediul unor zăbrele (diagonale i montan i), cât i transversal prin intermediul unor contravântuiri în X. 
Ansamblul spa ial de grinzi cu zăbrele reazemă pe 5 piloni, având în plan o formă circulară. Subansamblele 
structurii sunt îmbinate cu uruburi de calitate superioară. Toate elementele componente ale pasajului vor fi 
realizate din o el S235. 
Turnurile care sus in ansamblul pasarelei vor descărca pe cutii rigide din beton armat, care vor îngloba re elele de 
utilită i existente în zonă. Aceste cutii vor fi prevăzute cu guri de vizitare. 
În acest scenariu, valoarea investiţiei se ridică la 2.118,30965 mii lei cu T.V.A., conform devizului general anexat 
documentaţiei. 
Scenariul 2 
În scenariul 2 se propune realizarea unui pasaj subteran sub bd. Independen ei. 
Structura pasajului este din beton armat, având o lă ime de 4,50 m i o înăl ime utilă de 3,50 m. Plan eul de la 
partea superioară a pasajului va avea o grosime de 25 cm i va rezema pe grinzi transversale cu dimensiunile 
sec iunii transversale de 30x60 cm2, dispuse la 3,00 m interax. Acestea vor rezema pe diafragme din beton armat 
de 30 cm grosime. Transmiterea eforturilor la terenul de fundare se va realiza prin intermediul unei plăci radier de 
40 cm grosime, care va avea i rol de pardoseală a pasajului subteran. 
Accesul în pasaj se va realiza la cele două capete prin scări din beton armat. 
În acest scenariu se impune devierea re elelor de utilită i din zonă.  
În acest scenariu, valoarea investiţiei se ridică la 3.060,53782 mii lei cu T.V.A., conform devizului general anexat 
documentaţiei.  
Scenariul recomandat de către elaborator şi avantajele acestuia 
Spre deosebire de scenariul 1, scenariul al 2-lea propune costuri mai mari şi un timp mai îndelungat de 
implementare datorită necesită ii devierii tuturor re elelor de utilită i de pe amplasament. În plus, scenariul 1 poate 
fi implementat fără afectarea majoră a traficului auto în zonă, pe când cel de-al doilea scenariu presupune 
restric ionarea pe durata execu iei a circula iei vehiculelor pe bd. Independen ei. 
În consecin ă, scenariul recomandat de către proiectant este scenariul 1. 
c) Descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică, după caz 
Sistemul constructiv 
Infrastructura construc iei este realizată din funda ii izolate prevăzute sub stâlpii metalici realizate din bloc de 
beton simplu C16/20 i cuzinet din beton armat C20/25. Acolo unde se intersectează traseele re elelor edilitare se 
vor realiza cuzine i sub formă de cutii închise, prevăzute cu goluri de vizitare. Înainte de turnarea betonului 
C16/20 în blocuri se vor pozi iona armăturile de ancorare a cuzine ilor. În cuzine i se vor monta buloanele de 
ancorare a stâlpilor metalici. 
Suprastructura este conformată sub forma unei pasarele pietonale, având forma unui arc de cerc, cu raza de 
33,25 m având cinci deschideri. La cele două capete accesul pe pasarelă se realizează prin intermediul a două 
turnuri de acces dotate cu scări i elevatoare. S-a prevăzut i un turn intermediar dotat doar cu elevator. 
Platforma pasarelei este realizată sub forma unei ansamblu spa ial de grinzi cu zăbrele - două grinzi cu zăbrele 
dispuse paralel, solidarizate atât în plan orizontal între ele la partea superioară i la partea inferioară prin 
intermediul unor zăbrele (diagonale i montan i), cât i transversal prin intermediul unor contravântuiri în X. 
Înăl imea grinzilor cu zăbrele este de 1,20m, iar distan a inter-ax este de 1,50m. Datorită formei de arc de cerc, 
tălpile grinzilor cu zăbrele sunt realizate din profile de tablă alcătuite (sudate) echivalente cu HE 200A, zăbrelele - 
diagonalele fiind realizate din eavă rectangurală 50x50x4, iar montan ii din eavă circulară 60,3x5. În plan 
orizontal, zăbrele (diagonalele) sunt realizate din profile cornier L40x40x4, montan ii fiind realiza i din eavă 
rectangulară 50x50x5 (la partea inferioară), respectiv profile IPN100 la partea superioară. Transversal, între cele 
două grinzi cu zabele sunt dispuse contravântuiri în X realizate din profile cornier L40x40x4. Ansamblu spa ial de 
grinzi cu zăbrele reazemă pe 5 piloni, având în plan o formă circulară, realiza i din eavă circulară 159x6. 
Subansamblele structurii sunt îmbinate cu uruburi de calitate superioară (gr. 8.8 respectiv gr. 10.9). 
Toate elementele componente ale pasarelei vor fi realizate din o el S235JR. 
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Închiderile scărilor i elevatoarelor se va face cu tâmplărie de aluminiu cu sticlă securizată. Pardoseala pasarelei 
va fi realizată din deck de lemn, iar învelitoarea din tablă plană făl uită. 
Descrierea funcţională 
Pasajul suprateran va avea cota de călcare la 6,00 m deasupra terenului sistematizat existent. Accesul se va face 
prin 3 turnuri prevăzute cu elevatoare panoramice pentru accesul persoanelor cu dizabilită i locomotorii, cele 2 
marginale fiind dotate cu rampe cu lă imea de 120 cm. 
Bilanţul suprafeţelor propuse 
Suprafaţă construită Sc=250,00 mp  
Suprafaţa desfăşurată Sd=250,00 mp 

Cota ±0,00 
Acces pasaj  

Cota +6,00 
Pasaj pietonal 
 

2.3. Date tehnice ale investiţiei 
a) Zona şi amplasamentul 
Amplasamentul obiectivului propus se găse te în intravilanul municipiului Bistri a, pe bulevardul Independen ei, la 
intersec ia cu strada Panait Cerna. 
Geomorfologic, configura ia terenului este cea de platformă cu diferen e de nivel nesemnificative, iar cota 
absolută medie este de +355 m. Configura ia de platformă a amplasamentului, structura litologică a terenului i 
regimul hidrogeologic alcătuiesc un cumul de factori naturali care conferă o deplină stabilitate acestei zone i, 
implicit, construc iei propuse. 
Geologic, zona este alcătuită din forma iuni sedimentare de vârstă miocenă reprezentate prin argile marnoase i 
marne nisipoase de culoare cenu ie-vânătă, depozite aluvionare de terasă constituite din pietri , bolovăni  i 
nisip cu pu in liant, care la suprafa ă sunt mascate de forma iunea cea mai recentă, constând în argilă nisipoasă 
cu pietri . 
Clima din municipiul Bistri a are un caracter temperat continental cu o medie anuală de +8°C i cu temperaturi 
medii ale lunilor extreme de -4°C în Ianuarie i respectiv +18°C în Iulie. Precipita iile medii anuale au valori de 
800-900 mm, perioada cu cele mai abundente ploi fiind începutul verilor. Vânturile dominante bat în general 
dinspre est i au o viteză de 4-5 m/s. 
Topografic, terenul nu prezintă o înclinaţie semnificativă. 
b) Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat 
Amplasamentul este situat în intravilanul municipiului Bistriţa i apar ine domeniului public al Municipiului Bistriţa, 
aprobat prin H.G.R. nr.527/2010 privind atestarea domeniului public al jude ului Bistri a-Năsăud, precum i al 
municipiului, ora elor i comunelor din jude , cu modificările i completările ulterioare, la capitolul IA: drumuri 
comunale, vicinale, străzi cu trotuare aferente i parcări., conform actelor de proprietate anexate prezentei 
documentaţii. 
c) Situaţia ocupărilor definitive de teren, suprafaţa totală, reprezentând terenuri de intravilan/extravilan 
Amplasamentul se află în intravilanul localită ii Bistri a. 
d) Studii de teren 
Studiul geotehnic, verificat la cerin a Af, aferent amplasamentului studiat, este anexat prezentei documenta ii. 
e) Caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii, specifice domeniului de activitate 
şi variantele constructive de realizare a investiţiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare 
Studiul de fezabilitate se referă la investi ia „Amplasare pasaj pietonal bulevardul Independen ei” localizată în 
municipiul Bistri a, jude ul Bistri a-Năsăud. 
Prin caracterul ei, investi ia nu se supune calculului indicilor urbanistici. 
Bilanţul suprafeţelor propuse: 
Sconstruită 250,00 mp 
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Sdesfă urată 250,00 mp 
Construc ia va avea regimul de înălţime P+1E: 
Hmax.corni ă     9,32 m 
Cota ±0,00 
Acces pasaj 
Cota +6,00 
Pasaj pietonal 
În cadrul studiului de fezabilitate s-au analizat două variante de realizare a pasajului din cadrul obiectivului de 
investi ii „Amplasare pasaj pietonal bulevardul Independen ei”: 
- scenariul 1 propune realizarea unui pasaj suprateran pe structură metalică; 
- scenariul 2 propune  realizarea unui pasaj subteran cu o structură de rezisten ă din beton armat.   
Analizând scenariile, recomandăm varianta 1, având în vedere costurile mai mici şi timpul mai scurt de execuţie 
fa a de varianta 2. 
f) Situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum 
Instalaţii electrice 
Situaţie existentă:  
Obiectivul nu este amplasat peste, sub sau la distan e mai mici fa ă de instala iile S.C. Electrica S.A. decât cele 
impuse de normele tehnice în vigoare i sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de acestea.  
În zonă există reţea electrică de distribuţie de joasă tensiune trifazată.  
Se vor prevedea următoarele lucrări de instalaţii electrice: 
- instala ia de iluminat artificial; 
- instala ia de putere; 
- re ea electrică de alimentare; 
- instalaţia pentru protecţie împotriva şocurilor electrice. 
Prezentul studiu se referă la o investi ie nouă i se află pe teren intravilan. 
1. Instala ia de iluminat 
Reţeaua de distribuţie interioară se realizează după schema de tip TN-S, în care punctul de neutru al alimentării 
este legat direct la pământ, masele instala iilor electrice sunt legate la punctul neutru prin conductoare de 
protec ie iar conductorul de protec ie (PE) este diferit de conductorul neutru (N) i este utilizat în întreaga 
instala ie până la ultimul receptor. 
Alimentarea cu energie electrică a clădirii din reţeaua furnizorului se va realiza conform avizului de racord eliberat 
de S.C. Electrica S.A. la cererea beneficiarului. 
Racordul electric se va realiza prin intermediul unei firide de bran ament E2+4, IP56, amplasată în vecinătatea 
turnului A, pozată aparent pe un suport din beton/metalic, prevăzută cu închidere cu cheie în două puncte. 
Din firida E2+4 se vor alimenta următoarele tablouri: 
- TE-ASC 1 - tablou electric ascensor 1, amplasat la partea inferioară a turnului A cu cablu de tip CYAbY, montat  
în tub metalic de protec ie, pozat aparent pe stâlpul de rezisten ă a turnului A; 
- TE-ASC 2 - tablou electric ascensor 2, amplasat la partea inferioară a turnului B cu cablu de tip CYAbY, montat  
în tub metalic de protec ie, pozat aparent pe intradosul pasarelei; 
- TE-ASC 3 - tablou electric ascensor 3, amplasat la partea inferioară a turnului C, cu cablu de tip CYAbY, montat  
în tub PVC-R, pozat aparent pe intradosul pasarelei; 
- PA-IP - punctul de aprindere iluminat public al pasarelei, cu cablu de tip CYAbY, amplasat lângă firida E2+P, 
pozat îngropat din E2+4 până în PA-IP. 
Iluminatul pasarelei se va realiza cu bandă led (10 W/ml) aplicată. Banda LED se montează în profil de aluminiu 
care se pozează pe partea exterioară a pasarelei, la nivelul de călcare i al mâinii curente, iar la partea interioară 
a pasarelei se va poza la cota de călcare. Alimentarea benzii LED se realizează cu ajutorul driverelor 
(transformatoarelor) 230 V/ 24 V, IP67, pozate îngropat pe intradosul pasarelei. Alimentarea driverelor se va 



  AMPLASARE PASAJ PIETONAL BULEVARDUL INDEPENDENȚEI 

 
INFORMA II GENERALE PRIVIND PROIECTUL 6/7/a 

prevedea din PA-IP, care va fi prevăzut cu un ceas programabil (astro clock) pentru comanda pornirii sau opririi 
iluminatului pentru pasarelă, după indica iile beneficiarului. 
Aparatele de iluminat pentru accesul pe pasarelă sunt echipate cu element refractor i capac transparent cu lămpi 
LED HP 20 W, montate aparent pe intradosul podestelor i scărilor.  
Gradul de protecţie al acestor aparate va fi de IP 67.  
Întrerupătorul de comandă al iluminatului public general se va monta în Punctul de Aprindere Iluminat Public (PA-
IP1). 
2. Instala ia de protec ie împotriva ocurilor electrice: 
Păr ile active periculoase nu trebuie să fie accesibile în condi ii normale de func ionare. Aceasta se realizează 
prin protec ia de bază. 
Păr ile conductoare accesibile ce accidental ar ajunge sub tensiune să nu devină păr i active periculoase în caz 
de simplu defect. Aceasta se realizează prin protec ia la defect. 
Măsuri de protec ie:  
- protec ia prin întreruperea automată a alimentării;  
- o izola ie dublă sau întărită - clasa II de izola ie - întrucât asigură atât protec ia de bază cât i protec ia în caz de 
defect. 
Estimări privind consumurile de utilități: 
Consumurile estimate de utilită i aferente investi iei sunt: 
- energie electrică: 2040,00 kWh/lună, respectiv 1.151,50 Lei/lună; 
g) Concluziile evaluării impactului asupra mediului 
Pe durata execuţiei investiţiei se vor respecta toate normele de protecţia mediului în vigoare. Deşeurile rezultate 
în urma execuţiei vor fi reciclate (cele care se pot recicla, precum lemn, metal, plastic sau hârtie) sau vor fi 
transportate în locuri special amenajate (pământul rezultat în urma săpăturilor, care nu este necesar umpluturilor, 
balastul, nisipul, etc.). 
Atât pe parcursul execuţiei investiţiei, cât şi după terminarea acesteia, mediul înconjurător nu va fi afectat în nici 
un fel. Prin respectarea normelor, impactul asupra mediului va fi minim. 
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2.4. Durata de realizare şi etapele principale / Graficul de realizare a investiţiei 
 

GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTI IEI 
  

Obiectiv: AMPLASARE PASAJ PIETONAL B-DUL INDEPENDEN EI 
Beneficiar: MUNICIPIUL BISTRI A 

Amplasament: mun. Bistri a, b-dul Independen ei, jud. Bistriţa-Năsăud 

  

Nr. Crt. Activitate 
Luna 

1 

Luna 

2 

Luna 

3 

Luna 

4 

Luna 

5 

Luna 

6 

Luna 

7 

Luna 

8 

Luna 

9 

  

1. Organizare de șantier 
1.1. Lucrări de construcţii                   

1.2. 
Cheltuieli conexe 

organizării şantierului 
                  

2. Cheltuieli pentru asigurarea utilită ilor 

2.1. 
Cheltuieli pentru 

asigurarea utilităţilor 
                  

3. Construc ii și instala ii 

3.1. 

Construcţii: rezistenţă 
(fundaţii, structură de 

rezistenţă) şi 
arhitectură (închideri 
exterioare, 

compartimentări, 
finisaje) 

                  

3.2. Instalaţii electrice                   

4. Procurare utilaje, echipamente tehnologice și func ionale cu montaj 

4.1. 

Procurare utilaje, 

echipamente 

tehnologice şi 
funcţionale cu montaj 

                  

5. Montaj utilaje și echipamente tehnologice 

5.1. 

Montaj utilaje şi 
echipamente 

tehnologice 

                  

6. Dotări 
6.1. Dotări                   

7. Cheltuieli diverse și neprevăzute 

7.1. 
Cheltuieli diverse şi 
neprevăzute 

                  

  

          Întocmit: 

          ing. BOGDAN CIOBOTĂ 
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3. Costurile estimative ale investiţiei 
 

3.1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general 
Valoarea totală a investiţiei este de 2.118,30965 mii lei cu T.V.A. (detalierea este prezentată în cadrul devizului 
general anexat prezentului studiu). 
 

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV – SCENARIUL 1 
  

Obiectiv:       AMPLASARE PASAJ PIETONAL B-DUL INDEPENDEN EI 
Beneficiar: MUNICIPIUL BISTRI A 

Amplasament: mun. Bistri a, b-dul Independen ei, jud. Bistriţa-N s ud 

  

Nr.  
Crt. 

Denumirea 
capitolelor i 
subcapitolelor de 
cheltuieli 

Valoare (f r  T.V.A.) T.V.A. Valoare (cu T.V.A.) 

mii Ron mii Euro mii Ron mii Ron mii Euro 

1 2 3 4 5 6 7 

  

  CAPITOL 1: Cheltuieli pentru ob inerea i amenajarea terenului                                                        
1.1. Obţinerea terenului 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.2. Amenajarea terenului 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3. 
Amenajări pentru 
protecţia mediului 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

  TOTAL Capitol 1  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

  

  CAPITOL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilit ilor                                                                         

2.1. 
Cheltuieli pentru 
asigurarea utilităţilor 
necesare obiectivului 

115,00000 25,32649 21,85000 136,85000 30,13852 

  TOTAL Capitol 2  115,00000 25,32649 21,85000 136,85000 30,13852 

  

  CAPITOL 3: Cheltuieli pentru proiectare i asisten  tehnic                                                                  
3.1. Studii de teren 1,73400 0,38188 0,32946 2,06346 0,45444 

3.2. 

Obţinerea 
Certificatului de 
Urbanism, Avize, 
Autorizaţia de 
Construire 

1,70000 0,37439 0,32300 2,02300 0,44553 

3.3. 

Servicii de Proiectare, 
Verificare, 
Expertizare: S.F., 
D.T.A.C., P.T., C.S., 
D.E. 

25,72150 5,66466 4,88709 30,60859 6,74094 

3.4. 
Organizarea 
procedurilor de 
achiziţie publică 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

3.5. Consultanţă 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

3.6. Asistenţa tehnică 11,44500 2,52054 2,17455 13,61955 2,99944 

  TOTAL Capitol 3  40,60050 8,94146 7,71410 48,31460 10,64034 
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  CAPITOL 4: Cheltuieli pentru investi ia de baz  

4.1. Construcţii şi instalaţii  1.193,85000 262,92202 226,83150 1.420,68150 312,87720 

4.2. 
Montaj utilaje şi 
echipamente 
tehnologice 

24,00000 5,28553 4,56000 28,56000 6,28978 

4.3. 
Utilaje, echipamente 
tehnologice şi 
funcţionale cu montaj 

285,00000 62,76565 54,15000 339,15000 74,69113 

4.4. 
Utilaje fără montaj şi 
echipamente de 
transport  

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

4.5. Dotări 1,20000 0,26428 0,22800 1,42800 0,31449 

4.6. Active necorporale 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

  TOTAL Capitol 4  1.504,05000 331,23747 285,76950 1.789,81950 394,17259 

  

  CAPITOL 5: Alte cheltuieli 

5.1. Organizare de şantier 25,00000 5,50576 4,75000 29,75000 6,55185 

5.1.1. Lucrări de construcții 15,00000 3,30346 2,85000 17,85000 3,93111 

5.1.2. 
Cheltuieli conexe 
organizării șantierului 10,00000 2,20230 1,90000 11,90000 2,62074 

5.2. 

Comisioane, taxe, 
cote legale, costuri de 
finanţare 
[1,1%x(C+M)]  

14,82635 3,26521 0,00000 14,82635 3,26521 

5.3. 

Cheltuieli diverse şi 
neprevăzute                        
[5,00%x(1.2., 1.3., 2, 
3, 4)] 

82,98253 18,27527 15,76668 98,74920 21,74757 

  TOTAL Capitol 5  122,80888 27,04624 20,51668 143,32555 31,56464 

  

  CAPITOL 6: Cheltuieli pentru darea în exploatare                                                                  

6.1. 
Pregătirea 
personalului de 
exploatare   

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

6.2. Probe tehnologice 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

  TOTAL Capitol 6  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

  

  TOTAL GENERAL: 1.782,45938 392,55167 335,85027 2.118,30965 466,51610 

  din care C+M: 1.347,85000 296,83749 256,09150 1.603,94150 353,23662 

 
  

 
Curs B.N.R. 20.04.2017 Euro/Leu 4,5407 

 
  Întocmit: 

  ing. BOGDAN CIOBOT  
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DEVIZ OBIECT - DETALIERE CAPITOL 2 

  

Obiectiv: AMPLASARE PASAJ PIETONAL B-DUL INDEPENDEN EI 
Beneficiar: MUNICIPIUL BISTRI A 

Amplasament: mun. Bistri a, b-dul Independen ei, jud. Bistriţa-N s ud 

  
Nr. Denumirea 

capitolelor i 
subcapitolelor de 
cheltuieli 

Valoare (f r  T.V.A.) T.V.A. Valoare (cu T.V.A.) 

Crt. mii Lei mii Euro mii Lei mii Lei mii Euro 

1 2 3 4 5 6 7 

  
I. Lucr ri de construc ii 
1. Branşament electric 15,00000 3,30346 2,85000 17,85000 3,93111 

2. 
Protejare / Relocare 
rețele existente 100,00000 22,02304 19,00000 119,00000 26,20741 

  TOTAL I 115,00000 25,32649 21,85000 136,85000 30,13852 

  
II. Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 

1. 
Montaj utilaje şi 
echipamente 
tehnologice 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

  TOTAL II 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

  
III. Procurare 

1. 
Utilaje, echipamente 
tehnologice şi 
funcţionale cu montaj  

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2. 
Utilaje fără montaj şi 
echipamente de 
transport 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

3. Dotări 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

  TOTAL III 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

  

  TOTAL GENERAL 115,00000 25,32649 21,85000 136,85000 30,13852 

    
Curs B.N.R. 20.04.2017 Euro/Leu 4,5407 

 
    Întocmit: 

    ing. BOGDAN CIOBOTĂ 
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DEVIZ FINANCIAR - DETALIERE CAPITOL 3 

  

Obiectiv: AMPLASARE PASAJ PIETONAL B-DUL INDEPENDEN EI 
Beneficiar: MUNICIPIUL BISTRI A 

Amplasament: mun. Bistri a, b-dul Independen ei, jud. Bistriţa-N s ud 

  
Nr. Denumirea 

capitolelor i 
subcapitolelor de 
cheltuieli 

Valoare (f r  T.V.A.) T.V.A. Valoare (cu T.V.A.) 

Crt. mii Lei mii Euro mii Lei mii Lei mii Euro 

1 2 3 4 5 6 7 

  

I. 
Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, 
hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate a terenului pe 
care se amplaseaz  obiectivul de investiţie) 

1. Studiu geotehnic 1,73400 0,38188 0,32946 2,06346 0,45444 

2. Ridicare topografică 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

  TOTAL I 1,73400 0,38188 0,32946 2,06346 0,45444 

  
II. Cheltuieli pentru obţinere de avize, acorduri şi autorizaţii 

1. 
Obţinerea / prelungirea 
valabilităţii certificatului 
de urbanism 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2. 

Obţinerea / prelungirea 
valabilităţii autorizaţiei de 
construire/desfiinţare, 
obţinere autorizaţii de 
scoatere din circuitul 
agricol 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

3. 

Obţinerea avizelor şi 
acordurilor pentru 
racorduri şi branşamente 
la reţelele publice de 
apă, canalizare, gaze, 
termoficare, energie 
electrică, telefonie etc. 

0,50000 0,11012 0,09500 0,59500 0,13104 

4. 
Obţinere aviz sanitar, 
sanitar-veterinar şi 
fitosanitar 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

5. 
Obţinerea certificatului 
de nomenclatură 
stradală şi adresă 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

6. 

Întocmirea 
documentaţiei, obţinerea 
numărului cadastral 
provizoriu şi 
înregistrarea terenului în 
Cartea Funciară 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

7. Obţinerea avizului PSI 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

8. 
Obţinerea acordului de 
mediu 0,20000 0,04405 0,03800 0,23800 0,05241 

9. 
Alte avize, acorduri şi 
autorizaţii solicitate prin 
lege 

1,00000 0,22023 0,19000 1,19000 0,26207 

  TOTAL II 1,70000 0,37439 0,32300 2,02300 0,44553 
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III. Proiectare şi inginerie 

1. 

Cheltuieli pentru 
elaborarea tuturor 
fazelor de proiectare - 
total, din care: 

19,21900 4,23261 3,65161 22,87061 5,03680 

a) studiu de prefezabilitate 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

b) studiu de fezabilitate 6,06900 1,33658 1,15311 7,22211 1,59053 

c) proiect tehnic 11,27100 2,48222 2,14149 13,41249 2,95384 

d) detalii de execuţie 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

e) 
verificarea tehnică a 
proiectării 1,87900 0,41381 0,35701 2,23601 0,49244 

f) 
elaborarea certificatului de 
performanţă energetică a 
clădirii 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2. 

Documentaţii necesare 
pentru obţinerea 
acordurilor, avizelor şi 
autorizaţiilor aferente 
obiectivului de investiţii 

6,50250 1,43205 1,23548 7,73798 1,70414 

a) Faza studiu de fezabilitate 0,86700 0,19094 0,16473 1,03173 0,22722 

b) 
Faza documentaţie tehnică 
pentru autorizarea 
construcţiei 

5,63550 1,24111 1,07075 6,70625 1,47692 

3. 

Cheltuieli pentru 
expertiza tehnică 
efectuată pentru 
construcţii începute şi 
neterminate sau care 
urmează a fi modificate 
prin proiect (modernizări, 
consolidări, etc.) 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

4. 
Cheltuieli pentru 
efectuarea auditului 
energetic 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

  TOTAL III 25,72150 5,66466 4,88709 30,60859 6,74094 

  
IV. Organizarea procedurilor de achiziţie 

1. 
Cheltuieli pentru 
organizarea procedurilor 
de achiziţie 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

  TOTAL IV 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

  
V. Cheltuieli pentru consultanţ  

1. 

Plata serviciilor de 
consultanţă la 
elaborarea memoriului 
justificativ, studiilor de 
piaţă, de evaluare, la 
întocmirea cererii de 
finanţare 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2. 

Plata serviciilor de 
consultanţă în domeniul 
managementului 
investiţiei sau 
administrarea 
contractului de execuţie 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

  TOTAL V 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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VI. Cheltuieli pentru consultanţ  

1. 

Asistenţa tehnică din 
partea proiectantului în 
cazul cand aceasta nu 
intră în tarifarea 
proiectării 

1,44500 0,31823 0,27455 1,71955 0,37870 

2. 

Plata dirigintilor de 
şantier desemnaţi de 
autoritatea contractantă, 
autorizaţi conform 
prevederilor legale 
pentru verificarea 
execuţiei lucrărilor de 
construcţii şi instalaţii 

10,00000 2,20230 1,90000 11,90000 2,62074 

  TOTAL VI 11,44500 2,52054 2,17455 13,61955 2,99944 

  

  TOTAL GENERAL 40,60050 8,94146 7,71410 48,31460 10,64034 

    
Curs B.N.R. 20.04.2017 Euro/Leu 4,5407 

 
    Întocmit: 

    ing. BOGDAN CIOBOTĂ 
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DEVIZ OBIECT - DETALIERE CAPITOL 4 

  

Obiectiv: AMPLASARE PASAJ PIETONAL B-DUL INDEPENDEN EI 
Beneficiar: MUNICIPIUL BISTRI A 

Amplasament: mun. Bistri a, b-dul Independen ei, jud. Bistriţa-N s ud 

Nr. Denumirea 
capitolelor i 
subcapitolelor 
de cheltuieli 

Valoare (f r  T.V.A.) T.V.A. Valoare (cu T.V.A.) 

Crt. mii Lei mii Euro mii Lei mii Lei mii Euro 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Lucr ri de construc ii 
1. Terasamente 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2. 

Construcţii: 
rezistenţă (fundaţii, 
structură de 
rezistenţă) şi 
arhitectură 
(închideri 
exterioare, 
compartimentări, 
finisaje) 

1.008,85000 222,17940 191,68150 1.200,53150 264,39349 

3. Izolaţii 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

4. Instalaţii electrice 185,00000 40,74262 35,15000 220,15000 48,48371 

5. Instalaţii sanitare 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

6. 

Instalaţii de 
încălzire, ventilare, 
climatizare, PSI, 
radio-tv, intranet 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

7. 
Instalaţii de 
alimentare cu gaze 
naturale 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

8. 
Instalaţii de 
telecomunicaţii 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

  TOTAL I 1.193,85000 262,92202 226,83150 1.420,68150 312,87720 

II. Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 

1. 
Montaj utilaje şi 
echipamente 
tehnologice 

24,00000 5,28553 4,56000 28,56000 6,28978 

  TOTAL II 24,00000 5,28553 4,56000 28,56000 6,28978 

III. Procurare 

1. 

Utilaje, 
echipamente 
tehnologice şi 
funcţionale cu 
montaj  

285,00000 62,76565 54,15000 339,15000 74,69113 

2. 
Utilaje fără montaj 
şi echipamente de 
transport 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

3. Dotări 1,20000 0,26428 0,22800 1,42800 0,31449 

  TOTAL III 286,20000 63,02993 54,37800 340,57800 75,00562 

  TOTAL GENERAL 1.504,05000 331,23747 285,76950 1.789,81950 394,17259 

    
Curs B.N.R. 20.04.2017 Euro/Leu 4,5407 

 
    Întocmit: 

    ing. BOGDAN CIOBOTĂ 
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FI  DE EVALUARE A LUCR RILOR DE CONSTRUC II I MONTAJ 

  

Obiectiv: AMPLASARE PASAJ PIETONAL B-DUL INDEPENDEN EI 
Beneficiar: MUNICIPIUL BISTRI A 

Amplasament: mun. Bistri a, b-dul Independen ei, jud. Bistriţa-N s ud 

  

Nr. crt. 
Elemente fizice 
pentru calculul 
cantit ilor 

U.M. Cant. 

 Pre /U.M. Valoare Valoare 

(apr. 2017) (f r  T.V.A.) (f r  
T.V.A.) 

mii Lei mii Lei mii Euro 

1 2 3 4 5 6 7 

  
1 CONSTRUC II 

1.1. ARHITECTUR  

  Deck WPC 145 x 28 mm mp 250,00 0,50000 125,00000 27,52880 

  
Învelitoare tablă plană 
fălțuită 

mp 60,00 0,15000 9,00000 1,98207 

  
Tâmplarie aluminiu cu 
sticlă securizată 

mp 176,00 0,80000 140,80000 31,00843 

  TOTAL 1.1. 274,80000 60,51930 

1.2. REZISTEN  

  Infrastructură 

  
Desfacere carosabil, 
inclusiv infrastructura 

mp 65,00 0,03000 1,95000 0,42945 

  Săpătură mecanizată smc 2,00 6,00000 12,00000 2,64276 

  
Turnare beton C6/7,5 în 
egalizări mc 3,50 0,45000 1,57500 0,34686 

  
Montare armătură S255 
în fundaţii kg 190,00 0,00600 1,14000 0,25106 

  
Montare armătură S355 
în fundaţii kg 4.800,00 0,00600 28,80000 6,34263 

  
Turnare beton C12/15 în  
blocuri fundaţii mc 30,00 0,45000 13,50000 2,97311 

  
Montare cofraj în radier, 
cuzineți și grinzi de 
fundare 

mp 515,00 0,05500 28,32500 6,23802 

  
Montare armătură S255 
în cuzineți și grinzi de 
fundare 

kg 45,00 0,00600 0,27000 0,05946 

  
Montare armătură S355 
în cuzineți și grinzi de 
fundare 

kg 1.140,00 0,00600 6,84000 1,50638 

  

Montare confecţie 
metalică S235 în carcase 
înglobate, inclusiv 
zincare şi ignifugare 

kg 3.900,00 0,00600 23,40000 5,15339 

  
Turnare beton C20/25 în 
radier, cuzineți și grinzi 
de fundare 

mc 60,00 0,45000 27,00000 5,94622 

  Umplutură compactată mc 100,00 0,08000 8,00000 1,76184 

  Transport pământ t 160,00 0,05000 8,00000 1,76184 

  
Refacere carosabil, 
inclusiv infrastructura 

mp 65,00 0,05000 3,25000 0,71575 

  Suprastructură 

  
Montare confecţie 
metalică S235, inclusiv 
zincare şi ignifugare 

kg 95.000,00 0,00600 570,00000 125,53131 
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  TOTAL 1.2. 734,05000 161,66010 

  TOTAL 1 1.008,85000 222,17940 

  
2 INSTALA II 

2.1. INSTALA II ELECTRICE 

  Instalații electrice       185,00000 40,74262 

  TOTAL 2.1. 185,00000 40,74262 

  TOTAL 2 185,00000 40,74262 

  
3 BRAN AMENTE, RACORDURI, DEVIERI 

3.1. BRAN AMENT ELECTRIC 

  Branșament electric       15,00000 3,30346 

  TOTAL 3.1. 15,00000 3,30346 

3.2. PROTEJARE / RELOCARE RE ELE EXISTENTE 

  
Protejare / Relocare 
rețele existente 

      100,00000 22,02304 

  TOTAL 3.2. 100,00000 22,02304 

  TOTAL 3 115,00000 3,30346 

  
4 MONTAJ UTILAJE I ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 

  
Montaj utilaje și 
echipamente tehnologice 

      24,00000 5,28553 

  TOTAL 4 24,00000 5,28553 

  
5 ORGANIZARE DE ANTIER 

5.1. LUCR RI DE CONSTRUC II 

  Lucrări de construcții       15,00000 3,30346 

  TOTAL 5.1. 15,00000 3,30346 

  TOTAL 5 15,00000 3,30346 

  

  TOTAL GENERAL 1.347,85000 274,81446 

      Curs B.N.R. 20.04.2017 Euro/Leu 4,5407 

  
  Întocmit: 

  ing. BOGDAN CIOBOTĂ 
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UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE I FUNC IONALE CU MONTAJ 

  

Obiectiv: AMPLASARE PASAJ PIETONAL B-DUL INDEPENDEN EI 
Beneficiar: MUNICIPIUL BISTRI A 

Amplasament: mun. Bistri a, b-dul Independen ei, jud. Bistriţa-N s ud 

  

Nr. 
crt. 

Elemente fizice pentru calculul 
cantit ilor U.M. Cant. 

 Pre /U.M. Valoare Valoare 

(apr. 2017) 
(f r  

T.V.A.) 
(f r  

T.V.A.) 

mii Lei mii Lei mii Euro 

1 2 3 4 5 6 7 

  
1 CONSTRUC II 
  Lift panoramic buc. 3,00 95,00000 285,00000 62,76565 

  TOTAL 1 285,00000 62,76565 

  

  TOTAL GENERAL 285,00000 62,76565 

      Curs B.N.R. 20.04.2017 Euro/Leu 4,5407 

  
  Întocmit: 

  ing. BOGDAN CIOBOTĂ 
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DOT RI 
  

Obiectiv: AMPLASARE PASAJ PIETONAL B-DUL INDEPENDEN EI 
Beneficiar: MUNICIPIUL BISTRI A 

Amplasament: mun. Bistri a, b-dul Independen ei, jud. Bistriţa-N s ud 

  

Nr. crt. 
Elemente fizice pentru 
calculul cantit ilor U.M. Cant. 

 Pre /U.M. Valoare Valoare 

(apr. 2017) 
(f r  

T.V.A.) 
(f r  

T.V.A.) 

mii Lei mii Lei mii Euro 

1 2 3 4 5 6 7 

  
1 CONSTRUC II 
  Indicator rutier buc. 8,00 0,15000 1,20000 0,26428 

  TOTAL 1 1,20000 0,26428 

  

  TOTAL GENERAL 1,20000 0,26428 

      Curs B.N.R. 20.04.2017 Euro/Leu 4,5407 

  
  Întocmit: 

  ing. BOGDAN CIOBOTĂ 
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DEVIZ GENERAL ESTIMATIV – SCENARIUL 2 
  

Obiectiv:       AMPLASARE PASAJ PIETONAL B-DUL INDEPENDEN EI 
Beneficiar: MUNICIPIUL BISTRI A 

Amplasament: mun. Bistri a, b-dul Independen ei, jud. Bistriţa-N s ud 

  

Nr.  
Crt. 

Denumirea 
capitolelor i 
subcapitolelor de 
cheltuieli 

Valoare (f r  T.V.A.) T.V.A. Valoare (cu T.V.A.) 

mii Ron mii Euro mii Ron mii Ron mii Euro 

1 2 3 4 5 6 7 

  

  CAPITOL 1: Cheltuieli pentru ob inerea i amenajarea terenului                                                               
1.1. Obţinerea terenului 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.2. 
Amenajarea 
terenului 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3. 
Amenajări pentru 
protecţia mediului 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

  TOTAL Capitol 1  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

  

  CAPITOL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilit ilor                                                           

2.1. 

Cheltuieli pentru 
asigurarea utilităţilor 
necesare 
obiectivului 

265,00000 59,47705 50,35000 315,35000 70,77769 

  TOTAL Capitol 2  265,00000 59,47705 50,35000 315,35000 70,77769 

  

  CAPITOL 3: Cheltuieli pentru proiectare i asisten  tehnic                                                                             
3.1. Studii de teren 1,73400 0,38918 0,32946 2,06346 0,46313 

3.2. 

Obţinerea 
Certificatului de 
Urbanism, Avize, 
Autorizaţia de 
Construire 

1,70000 0,38155 0,32300 2,02300 0,45405 

3.3. 

Servicii de 
Proiectare, 
Verificare, 
Expertizare: S.F., 
D.T.A.C., P.T., C.S., 
D.E. 

25,72150 5,77298 4,88709 30,60859 6,86984 

3.4. 
Organizarea 
procedurilor de 
achiziţie publică 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

3.5. Consultanţă 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

3.6. Asistenţa tehnică 11,44500 2,56874 2,17455 13,61955 3,05679 

  TOTAL Capitol 3  40,60050 9,11245 7,71410 48,31460 10,84381 

  

  CAPITOL 4: Cheltuieli pentru investi ia de baz  

4.1. 
Construcţii şi 
instalaţii  2.080,00000 466,83874 395,20000 2.475,20000 555,53810 

4.2. 
Montaj utilaje şi 
echipamente 
tehnologice 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

4.3. 

Utilaje, echipamente 
tehnologice şi 
funcţionale cu 
montaj 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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4.4. 
Utilaje fără montaj şi 
echipamente de 
transport  

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

4.5. Dotări 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

4.6. Active necorporale 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

  TOTAL Capitol 4  2.080,00000 466,83874 395,20000 2.475,20000 555,53810 

  

  CAPITOL 5: Alte cheltuieli 

5.1. 
Organizare de 
şantier 45,00000 10,09988 8,55000 53,55000 12,01885 

5.1.1. Lucrări de construcții 35,00000 7,85546 6,65000 41,65000 9,34800 

5.1.2. 
Cheltuieli conexe 
organizării șantierului 10,00000 2,24442 1,90000 11,90000 2,67086 

5.2. 

Comisioane, taxe, 
cote legale, costuri 
de finanţare 
[1,1%x(C+M)]  

26,18000 5,87588 0,00000 26,18000 5,87588 

5.3. 

Cheltuieli diverse şi 
neprevăzute                        
[,00%x(1.2., 1.3., 2, 
3, 4)] 

119,28003 26,77141 22,66320 141,94323 31,85798 

  TOTAL Capitol 5  190,46003 42,74717 31,21320 221,67323 49,75272 

  

  CAPITOL 6: Cheltuieli pentru darea în exploatare                                                              

6.1. 
Pregătirea 
personalului de 
exploatare   

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

6.2. Probe tehnologice 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

  TOTAL Capitol 6  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

  

  TOTAL GENERAL: 2.576,06053 578,17541 484,47730 3.060,53782 686,91232 

  din care C+M: 2.380,00000 534,17125 452,20000 2.832,20000 635,66379 

 
  

 
Curs B.N.R. 01.08.2016 Euro/Leu 4,4555 

 
  Întocmit: 

  ing. BOGDAN CIOBOT  
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3.2. Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei 
 

E ALONAREA COSTURILOR 

  

Obiectiv: AMPLASARE PASAJ PIETONAL B-DUL INDEPENDEN EI 
Beneficiar: MUNICIPIUL BISTRI A 

Amplasament: mun. Bistri a, b-dul Independen ei, jud. Bistriţa-N s ud 

  

Nr. 

Crt. 
Activitate 

Luna 

1 

Luna 

2 

Luna 

3 

Luna 

4 

Luna 

5 

Luna 

6 

Luna 

7 

Luna 

8 

Luna 

9 

  

1. Organizare de antier 
1.1. Lucrări de construcţii 15,000                 

1.2. 
Cheltuieli conexe 
organizării şantierului 

1,111 1,111 1,111 1,111 1,111 1,111 1,111 1,111 1,112 

2. Cheltuieli pentru asigurarea utilit ilor 

2.1. 
Cheltuieli pentru 
asigurarea utilităţilor 

115,000                 

3. Construc ii i instala ii 

3.1. 

Construcţii: rezistenţă 
(fundaţii, structură de 
rezistenţă) şi arhitectură 
(închideri exterioare, 
compartimentări, 
finisaje) 

144,121 144,121 144,121 144,121 144,121 144,121 144,124     

3.2. Instalaţii electrice             92,500 92,500   

4. Procurare utilaje, echipamente tehnologice i func ionale cu montaj 

4.1. 
Procurare utilaje, 
echipamente tehnologice 
şi funcţionale cu montaj 

              285,000   

5. Montaj utilaje i echipamente tehnologice 

5.1. 
Montaj utilaje şi 
echipamente tehnologice 

                24,000 

6. Dot ri 

6.1. Dotări                 1,200 

7. Cheltuieli diverse i neprev zute 

7.1. 
Cheltuieli diverse şi 
neprevăzute 

9,220 9,220 9,220 9,220 9,220 9,220 9,220 9,220 9,223 

  

          Întocmit: 

          ing. BOGDAN CIOBOTĂ 
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4. Analiza Cost-Beneficiu 

 

Preambul 
Analiza cost beneficiu este un instrument esen ial pentru estimarea beneficiilor economice ale unui proiect. În 
cadrul său se evaluează impactul proiectului din următoarele puncte de vedere: financiar, economic, social, de 
mediu etc. Obiectivul analizei cost beneficiu este de a identifica i de a cuantifica toate impacturile posibile, pentru 
a determina costurile i beneficiile proiectului. Ulterior, rezultatele se adună (beneficiile nete) i se concluzionează 
dacă proiectul este oportun i merită să fie pus în aplicare. Costurile i beneficiile sunt evaluate pe o bază 
diferen ială, luând în considerare diferen a dintre scenariul „cu proiect” i scenariile alternative în lipsa 
implementării proiectului. 
Impactul este evaluat în func ie de anumite obiective predeterminate. Prin evaluarea proiectului în func ie de 
indicatorii microeconomici, analiza poate evalua gradul de respectare a unor obiective macroeconomice specifice. 
În contextul politicii regionale, analiza cost beneficiu se aplică pentru a estima importan a proiectului de investi ii 
pentru obiectivele politicii regionale europene. 
Nivelul de analiză utilizat trebuie să fie definit în raport cu societatea în care proiectul are un impact relevant. 
Costurile i beneficiile pot fi suportate i acumulate la diferite nivele geografice, astfel că se impune luarea unei 
decizii cu privire la costurile i beneficiile ce trebuie luate în considerare. Acest lucru depinde de dimensiunile i 
domeniul de aplicare a proiectului. Se pot lua în considerare impacturile la nivel local, regional, na ional i chiar la 
nivelul Uniunii Europene. 
În estimarea impacturilor posibile ale unui proiect există mereu incertitudini. Acest aspect este avut în vedere i 
tratat corespunzător în analiza cost beneficiu. Exerci iul de evaluare a riscului reprezintă o parte esen ială a 
analizei, deoarece aceasta permite beneficiarului proiectului să în eleagă mai bine modul în care impacturile 
estimate se pot schimba dacă anumite variabile cheie ale proiectului se dovedesc a fi diferite de cele a teptate. O 
analiză detaliată a riscului constituie baza pentru o strategie corectă de gestionare a riscului, care la rândul său 
se reflectă în structura proiectului. 
În cazul investi iilor publice accentul trebuie pus pe identificarea i cuantificarea beneficiilor sociale i de 
mediu. 
 

4.1. Identificarea investiției și definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referință 

4.1.1. Identificarea investi iei 
Denumirea obiectului de investi ie: AMPLASARE PASAJ PIETONAL BULEVARDUL INDEPENDEN EI 
Amplasament:    Municipiul Bistri a 
Beneficiarul investi iei:   Municipiul Bistri a 
4.1.2. Necesitatea si oportunitatea investi iei 
Ansamblurile de locuin e Independen ei Nord i Sud alcătuiesc două cartiere importante ale municipiului Bistri a, 
cu func iunea dominantă de clădiri de locuit, dezvoltată în blocuri cu locuin e colective cu regim de înăl ime P+4 i 
P+8. Se mai găsesc în aceste ansabluri subzone cu locuin e individuale, dar i importante dotări sociale, 
comerciale i de cult, care generează fluxuri pietonale importante, inclusiv pe direc ia transversării bulevardului 
Independen ei. Dintre acestea amintim: pia a agro-industrială Independen ei Nord, ansamblul Big cu spa ii 
comerciale, biserica parohială Sf. Ana, coli, sec ii ale Spitalului Jude ean i magazinul Kaufland. 
Imobilele (bd. Independen ei, str. Iosif Vulcan, str. Panait Cerna - străzi i trotuare) sunt amplasate în intravilanul 
municipiului Bistriţa i apar in domeniului public al Municipiului Bistriţa, aprobat prin H.G.R. nr.527/2010 privind 
atestarea domeniului public al jude ului Bistri a-Năsăud, precum i al municipiului, ora elor i comunelor din jude , 
cu modificările i completările ulterioare, la capitolul IA: drumuri comunale, vicinale, străzi cu trotuare aferente i 
parcări. 
Amplasamentul pasajului pietonal propus se dore te a fi aproximativ în centrul de greutate al zonei men ionate  
mai sus, astfel încât să preia fluxuri importante de circula ie pietonală, ce necesită traversarea bulevardului  
Independen ei. 
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Având în vedere pozi ia str zii Panait Cerna în imediata vecin tate a celor mai multe dintre construc iile 
men ionate (magazinul Big, biserica Sf. Ana, coala Gimnazial  nr. 1), precum i conexiunea acestei 
str zi cu str zile Axente Sever, M r e ti .a., unde func ioneaz  institu ii precum Oficiul pentru Registrul 
Comer ului, Banca Comercial  Român  sau Oficiul Po tal nr. 1, consider m c  majoritatea fluxurilor 
pietonale i auto din zona studiat  sunt gestionate în intersec ia bd. Independen ei - str. Panait Cerna. În 
consecin , proiectantul propune înfiin area pasajului pietonal în aceast  intersec ie, nu în intersec ia bd. 
Independen ei - str. I. Vulcan. De altfel, considerăm că acesta a fost i motivul pentru care sensul giratoriu a 
fost înfiin at în această intersec ie, rezolvând astfel (par ial) problema traficului auto din zonă. 
Bulevardul Independen ei asigură preluarea fluxurilor majore de trafic ale oraşului pe direcţia drumului naţional 
DN17 care traversează oraşul, precum şi fluxuri de trafic mari pe direcţiile principale de legătură între zonele 
rezidenţiale şi funcţionale ale municipiului Bistri a. 
Drumul na ional 17 este parte integrantă a drumului destinat circula iei interna ionale E58 i constituie principala 
legătură rutieră actuală între zona de nord-vest i cea de nord-est a ării, pe ruta Dej - Beclean - Bistri a - Vatra 
Dornei - Câmpulung Moldovenesc - Gura Humorului - Suceava, cu traversarea Carpa ilor Orientali prin Pasul 
Tihu a. Este bine cunoscut faptul că, în condi iile în care zona estică a României este mai pu in dezvoltată 
economic decât media na ională, s-a format tendin a unei migra ii a popula iei din această zonă, par ial spre 
Capitală, dar mai ales spre zonele mai dezvoltate din vestul ării și cele puternic dezvoltate din Europa 
Occidentală. La data elaborării prezentului studiu nu există niciun drum de mare viteză (drum expres sau 
autostradă) care să lege cele două provincii istorice (Moldova i Ardealul), o strategie pentru infrastructură fiind în 
prezent pe masa de lucru a autorită ilor responsabile. În aceste condi ii, singura op iune pentru transportul rutier 
de mărfuri i de persoane pe direc ia est-vest rămâne DN17. 
Traversarea unei localită i (mai ales a unui municipiu) de către o asemenea rută importantă duce inevitabil la 
congestionarea traficului, în special din cauza trecerilor de pietoni. Desigur, acest fenomen nu este unul specific 
municipiului Bistri a sau drumului na ional 17, el fiind regăsit pe majoritatea traseelor rutiere importante din ară, la 
trecerea prin localită i, chiar i a celor mult mai pu in populate decât Bistri a. Men ionăm aici ambuteiajele create 
pe întreaga lungime a DN1 la traversarea ora elor de pe traseu, caz în care se formează deseori coloane de 
vehicule pe lungimi de câ iva kilometri. Solu ia în aceste cazuri o constituie înfiin area de traversări pietonale 
subterane sau supraterane, sau, în cazul localită ilor mici, semaforizarea trecerilor de pietoni existente, astfel 
încât traficul auto să se desfă oare în condi ii normale, fără periclitarea vie ii pietonilor. 
Prin amplasare şi prin legăturile pe care le formează în cadrul tramei de trafic din municipiu, pasajul pietonal va 
juca un rol esenţial în fluidizarea circulaţiei, evitarea concentrărilor excesive de trafic în aceasta zonă, scurtarea 
distanţelor de parcurs între zonele funcţionale, sporirea siguranţei circulaţiei şi eliminarea blocajelor. Construirea 
pasajului are scopul de a îmbunătăţi performanţa reţelei de transport existente, prin reducerea costurilor de 
operare şi a numărului de accidente, creşterea vitezei de deplasare şi îmbunătăţirea gradului de accesibilitate pe 
direcţiile principale de traversare a localităţii. 
Oportunitatea investiţiei derivă din nevoia ob inerii următoarelor beneficii: 
- sporirea capacităţii de circulaţie prin mărirea fluenţei traficului; 
- eliminarea ştrangulărilor din fluxul de trafic; 
- scurtarea duratei medii de călătorie; 
- reducerea costurilor de călătorie cauzate de uzură şi consum de combustibil prin eliminarea staţionării 
nenecesare în trafic şi a utilizării excesive a motoarelor la ralanti;  
- realizarea unui confort pentru participanţii la trafic (autovehicule şi pietoni); 
- mărirea siguranţei circulaţiei; 
- reducerea numărului de accidente; 
- îmbunătăţirea mediului din municipiu prin reducerea noxelor şi a poluării sonore; 
- creşterea nivelului de trai şi a confortului riveranilor. 
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Scopul obiectivului de investiţii este atât descongestionarea şi fluidizarea traficului rutier local i interurban prin 
eliminarea blocajelor de circulaţie datorate creşterii traficului, cât şi necesitatea sporirii siguranţei în circulaţia 
rutieră. 
4.1.3. Perioada de referin ă 
Perioada de referin ă utilizată în analiza cost beneficiu aferentă proiectului este de 15 de ani, adică perioada de 
analiză recomandată a se utiliza de către literatura de specialitate în acest tip de investi ii publice. 
Analiza Cost Beneficiu este elaborată utilizând moneda lei, toate proiec iile financiare i economice fiind 
exprimate în această monedă. 
 

4.2. Analiza opțiunilor 
4.2.1. Localizarea proiectului 

ara:   România 
Regiunea:  Nord - Vest, Transilvania de Nord 
Jude ul:  Bistri a - Năsăud 
Localitatea:  Municipiul Bistri a 
4.2.2. Situa ia existentă 
Amplasamentul este situat în intravilanul municipiului Bistriţa i apar ine domeniului public al Municipiului Bistriţa, 
aprobat prin H.G.R. nr.527/2010 privind atestarea domeniului public al jude ului Bistri a-Năsăud, precum i al 
municipiului, ora elor i comunelor din jude , cu modificările i completările ulterioare, la capitolul IA: drumuri 
comunale, vicinale, străzi cu trotuare aferente i parcări, conform actelor de proprietate anexate prezentei 
documentaţii. 
Amplasamentul obiectivului propus se găse te, pe bulevardul Independen ei, la intersec ia cu strada Panait 
Cerna. 
Geomorfologic, configura ia terenului este cea de platformă cu diferen e de nivel nesemnificative, iar cota 
absolută medie este de +355 m. Configura ia de platformă a amplasamentului, structura litologică a terenului i 
regimul hidrogeologic alcătuiesc un cumul de factori naturali care conferă o deplină stabilitate acestei zone i, 
implicit, construc iei propuse. 
Geologic, zona este alcătuită din forma iuni sedimentare de vârstă miocenă reprezentate prin argile marnoase i 
marne nisipoase de culoare cenu ie-vânătă, depozite aluvionare de terasă constituite din pietri , bolovăni  i 
nisip cu pu in liant, care la suprafa ă sunt mascate de forma iunea cea mai recentă, constând în argilă nisipoasă 
cu pietri . 
Clima din municipiul Bistri a are un caracter temperat continental cu o medie anuală de +8°C i cu temperaturi 
medii ale lunilor extreme de -4°C în Ianuarie i respectiv +18°C în Iulie. Precipita iile medii anuale au valori de 
800-900 mm, perioada cu cele mai abundente ploi fiind începutul verilor. Vânturile dominante bat în general 
dinspre est i au o viteză de 4-5 m/s. 
Topografic, terenul nu prezintă o înclinaţie semnificativă. 
4.2.3. Variantele de investi ie 
Varianta f r  investi ie - „F r  proiect” 
În prezentarea „variantei fără investi ie” se va reflecta evolu ia situa iei prezente pornind de la premisa că 
proiectul de investi ii nu va fi implementat. Acest scenariu nu presupune cheltuieli pentru realizarea investi iei, ci 
doar costuri de între inere ale actualei infrastructuri, precum i nerealizarea veniturilor din închirierea spa iilor 
comerciale ce se vor realiza prin proiect.  
Valoarea investiției aferente acestui scenariu este 0.00 lei. 

Varianta 1 
În scenariul 1 se propune realizarea unui pasaj suprateran semicircular peste str. Panait Cerna i bd. 
Independen ei.  
Structura pasajului este metalică, fiind conformată sub forma unei pasarele pietonale, având forma unui arc de 
cerc cu raza de 33,25 m. La cele două capete accesul pe pasarelă se realizează prin intermediul a două turnuri 
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de acces dotate cu scări i elevatoare pentru persoane cu dizabilită i. Suplimentar s-a prevăzut un turn dotat doar 
cu elevator. 
Platforma pasarelei este realizată sub forma unei ansamblu spa ial de grinzi cu zăbrele - două grinzi cu zăbrele 
dispuse paralel, solidarizate atât în plan orizontal între ele la partea superioară i la partea inferioară prin  
intermediul unor zăbrele (diagonale i montan i), cât i transversal prin intermediul unor contravântuiri în X. 
Ansamblul spa ial de grinzi cu zăbrele reazemă pe 5 piloni, având în plan o formă circulară. Subansamblele 
structurii sunt îmbinate cu uruburi de calitate superioară. Toate elementele componente ale pasajului vor fi 
realizate din o el S235. 
Turnurile care sus in ansamblul pasarelei vor descărca pe cutii rigide din beton armat, care vor îngloba re elele de 
utilită i existente în zonă. Aceste cutii vor fi prevăzute cu guri de vizitare. 
În acest scenariu, valoarea investiţiei se ridică la 2.118,30965 mii lei cu T.V.A., conform devizului general anexat 
documentaţiei. 
Cinvesti ie = 2.118.309,65 lei 
Pe lângă cheltuielile cu investi ia, pe perioada de analiză vor fi necesare cheltuieli de între inere i cheltuieli cu 
utilită ile, respectiv energia electrică. Pentru cheltuielile de între inere, a fost calculată valoarea anuală totală - 1% 
din totalul Devizului general pentru infrastructură i dotări în fiecare an. La acestea se adaugă cheltuielile pentru 
utilită i - energie electrică, estimate în SF la 1.151,50 lei/ lună. 
Cmateriele/an = 1%*2.118.309,65 lei/an = 21.183,97 lei/an 
Cutilit i/an = 13.818,00 lei/an 
Cîntre inere/total/an = 35.001,97 lei/an 
Veniturile luate în calcul în analiza „variantei 1”, sunt reprezentate de aloc rile anuale din bugetul local 
pentru sustenabilitatea financiar  a investi iei. 
Vtotale/an = 36.000,00 lei/an   
Toate cheltuielile de operare i veniturile estimate în prezentul document vor avea valori constante pe întreaga 
perioadă de analiză. 
Pentru „varianta 1” s-a realizat proiec ia financiară - Sustenabilitatea Investi iei - i mai departe Raportul 
Costuri/Beneficii, ob inându-se pentru aceasta valoarea 6,26, aceasta datorându-se valorii reziduale mari la 
finalul perioadei de analiză, raportat la durata de via ă a acestei investi ii:  
C/B = 6,26 
În tabelul următor, este prezentată proiec ia Sustenabilită ii proiectului, aferentă „variantei 1”: 
 

SUSTENABILITATEA FINANCIAR  - VARIANTA 1 - LEI 

  
Valoarea 
investi ie 

TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 
Total resurse 
financiare 2.118.309,65 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 

Chirii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total intr ri 2.118.309,65 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 
Total costuri de 
exploatare 0,00 35.001,87 35.001,87 35.001,87 35.001,87 35.001,87 35.001,87 35.001,87 
Total costuri de 
investi ii 2.118.309,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total ie iri 2.118.309,65 35.001,87 35.001,87 35.001,87 35.001,87 35.001,87 35.001,87 35.001,87 

Total flux numerar 0,00 998,13 998,13 998,13 998,13 998,13 998,13 998,13 
Coeficient de 
actualizare 1,00 0,96 0,92 0,89 0,85 0,82 0,79 0,76 
Flux de numerar 
net actualizat 0,00 959,74 922,83 887,33 853,21 820,39 788,84 758,50 
Flux de numerar 
net cumulat 0,00 959,74 1.882,57 2.769,90 3.623,11 4.443,50 5.232,33 5.990,83 
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TOTAL 

8 9 10 11 12 13 14 15 

36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 

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

36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 

35.001,87 35.001,87 35.001,87 35.001,87 35.001,87 35.001,87 35.001,87 35.001,87 

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

35.001,87 35.001,87 35.001,87 35.001,87 35.001,87 35.001,87 35.001,87 35.001,87 

998,13 998,13 998,13 998,13 998,13 998,13 998,13 998,13 

0,73 0,70 0,68 0,65 0,62 0,60 0,58 0,56 

729,32 701,27 674,30 648,37 623,43 599,45 576,40 554,23 

6.720,15 7.421,43 8.095,73 8.744,09 9.367,52 9.966,97 10.543,37 11.097,60 
 

Varianta 2  
În scenariul 2 se propune realizarea unui pasaj subteran sub bd. Independen ei. 
Structura pasajului este din beton armat, având o lă ime de 4,50 m i o înăl ime utilă de 3,50 m. Plan eul de la 
partea superioară a pasajului va avea o grosime de 25 cm i va rezema pe grinzi transversale cu dimensiunile 
sec iunii transversale de 30x60 cm2, dispuse la 3,00 m interax. Acestea vor rezema pe diafragme din beton armat 
de 30 cm grosime. Transmiterea eforturilor la terenul de fundare se va realiza prin intermediul unei plăci radier de 
40 cm grosime, care va avea i rol de pardoseală a pasajului subteran. 
Accesul în pasaj se va realiza la cele două capete prin scări din beton armat. 
În acest scenariu se impune devierea re elelor de utilită i din zonă.  
În acest scenariu, valoarea investiţiei se ridică la 3.060,53782 mii lei cu T.V.A., conform devizului general anexat 
documentaţiei.  
Cinvesti ie = 3.060.537,82 lei 
Pe lângă cheltuielile cu investi ia, pe perioada de analiză vor fi necesare cheltuieli de între inere i cheltuieli cu 
utilită ile, respectiv energie electrică. Pentru cheltuielile de între inere, a fost calculată valoarea anuală totală - 1% 
din totalul Devizului general pentru infrastructură i dotări în fiecare an. La acestea se adaugă cheltuielile pentru 
utilită i - energie electrică, estimate în SF la 1.151,50 lei/ lună. 
Cmateriele/an = 1%*3.060.537,82 lei/an = 30.605,28 lei/an 
Cutilit i/an = 13.818,00 lei/an 
Cîntre inere/total/an = 44.423,28 lei/an 
Veniturile luate în calcul în analiza „variantei 1”, sunt reprezentate de aloc rile anuale din bugetul local 
pentru sustenabilitatea financiar  a investi iei. 
Vtotale/an = 45.000,00 lei/an   
Toate cheltuielile de operare i veniturile estimate în prezentul document vor avea valori constante pe întreaga 
perioadă de analiză. 
Pentru „varianta 2” s-a realizat proiec ia financiară - Sustenabilitatea Investi iei, i mai departe Raportul 
Costuri/Beneficii, obtinându-se pentru acesta valoarea 7,10:  
C/B = 7,10 
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În tabelul următor, este prezentată proiec ia Sustenabilită ii proiectului, aferentă „variantei 2”, utilizându-se 
metoda determinării fluxului net de numerar cumulat neactualizat: 

  
Valoare 

investi ie 

TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 
Total resurse 
financiare 3.060.537,82 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 

Chirii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total intr ri 3.060.537,82 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 
Total costuri de 
exploatare 0,00 44.423,28 44.423,28 44.423,28 44.423,28 44.423,28 44.423,28 44.423,28 
Total costuri de 
investi ii 3.060.537,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total ie iri 3.060.537,82 44.423,28 44.423,28 44.423,28 44.423,28 44.423,28 44.423,28 44.423,28 

Total flux numerar 0,00 576,72 576,72 576,72 576,72 576,72 576,72 576,72 
Coeficient de 
actualizare 1,00 0,96 0,92 0,89 0,85 0,82 0,79 0,76 
Flux de numerar 
net actualizat 0,00 554,54 533,21 512,70 492,98 474,02 455,79 438,26 
Flux de numerar 
net cumulat 0,00 554,54 1.087,75 1.600,45 2.093,43 2.567,45 3.023,25 3.461,50 

 

TOTAL 

8 9 10 11 12 13 14 15 

45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 

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

45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 

44.423,28 44.423,28 44.423,28 44.423,28 44.423,28 44.423,28 44.423,28 44.423,28 

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

44.423,28 44.423,28 44.423,28 44.423,28 44.423,28 44.423,28 44.423,28 44.423,28 

576,72 576,72 576,72 576,72 576,72 576,72 576,72 576,72 

0,73 0,70 0,68 0,65 0,62 0,60 0,58 0,56 

421,40 405,20 389,61 374,63 360,22 346,36 333,04 320,23 

3.882,91 4.288,10 4.677,72 5.052,34 5.412,56 5.758,92 6.091,96 6.412,20 
 

Concluziile scenariilor 
Pentru alegerea scenariului optim s-a realizat o analiză sub formă tabelară a celor trei variante de investi ie, 
utilizându-se pe lânga criteriile de natură financiară prezentate mai sus i alte criterii de natură tehnică, socială i 
de mediu. 
În calculul tabelar cea mai bună solu ie aferentă unui criteriu luat în calcul pentru fiecare scenariu va fi punctat cu 
1 punct, solu ia medie cu 2 puncte, iar solu ia cea mai slabă cu 3 puncte.  
Varianta care va cumula cel mai mic punctaj va fi considerată varianta de investi ie optimă pentru care se va 
continua cu parcurgerea celorlalte etape de analiză din Analiza Cost Beneficiu aferentă prezentului proiect. 
 

Criteriu Varianta „f r  
investi ii” 

Varianta 1 Varianta 2 

Valoarea investi iei 1 2 3 
Durata de execu ie 1 2 3 

Locuri de munc  create în faza de execu ie 3 1 1 
Locuri de munc  create/ p strate în faza de 

operare 
3 3 3 

Sustenabilitate 3 1 2 
Eficien a energetic  3 2 2 

TOTAL 14 11 14 
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Din analiza de mai sus se observă că varianta optimă de investi ie este varianta 1 (scenariul 1) pentru că a  
ob inut cel mai mic punctaj - „varianta recomandată”. Pentru această variantă de investi ie se va continua  
evaluarea în celelalte etape din Analiza Cost Beneficiu. 
 

4.3. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actuală 
netă, rata internă de rentabilitate 

Principalul obiectiv al analizei financiare îl reprezintă calcularea indicatorilor de performan ă financiară a 
proiectului (profitabilitatea sa). Această analiză este dezvoltată, în mod obi nuit, din punctul de vedere al 
proprietarului infrastructurii. 
Metoda utilizată în dezvoltarea Analizei Financiare este cea a „fluxului net de numerar actualizat”. În această 
metodă provizioanele, nu sunt luate în considera ie. De asemenea, nu va fi luat în calcul nici TVA-ul.  
Orizontul de analiz  recomandat pentru acest tip de investi ie este de 15-25 de ani. În lucrarea de fa  
orizontul de analiz  ales este de 15 ani. 
Rata de actualizare recomandat  în cadrul analizei financiare este de 4%. 
Analiza financiar  va evalua în special: 
a) Analiza financiară se bazează pe fluxul net de numerar actualizat (fluxul cumulat). În această metodă fluxurile 
non-monetare, cum ar fi amortizarea i provizioanele, nu sunt luate în considera ie. Vor fi precizate ce anume 
costuri i venituri vor fi luate în calcul, în acest sens luându-se în considerare doar costurile i veniturile legate 
direct de obiectivul investi iei. 
Pentru ca un proiect să necesite finan are, VNAF/C trebuie să fie negativ, iar RIRF/C mai mică decât rata de 
actualizare (RIRF/C < 4%). 
b) Durabilitatea financiară a proiectului în condi iile realizării investi iei din bugetul local. 
Sustenabilitatea financiară a proiectului trebuie evaluată prin verificarea fluxului net de numerar cumulat 
(neactualizat). Acesta trebuie să fie pozitiv în fiecare an al perioadei de analiză. La determinarea fluxului net 
cumulat se vor lua în considerare toate costurile i toate sursele de finan are (atât pentru investi ie cât i pentru 
operare i func ionare, inclusiv veniturile nete). 
4.3.1. Costurile investi iei 
Costurile investi iei reprezintă costurile totale necesare realizării investi iei, adică devizul general al investi iei. 
Costurile investi iei sunt detaliate pe capitole bugetare, în conformitate cu Devizul General al investi iei conform 
scenariului 1, prezentat mai sus. 
Cinvesti ie = 2.118.309,65 lei 
4.3.2. Identificarea i proiec ia costurilor i veniturilor opera ionale 
4.3.2.1. Costuri opera ionale: 
Costurile opera ionale aferente investi iei „AMPLASARE PASAJ PIETONAL BULEVARDUL INDEPENDEN EI”, 
sunt reprezentate de următoarele tipuri de cheltuieli: 
- cheltuieli de între inere i cheltuieli cu utilită ile, respectiv energie electrică. Pentru cheltuielile de între inere, a 
fost calculată valoarea anuală totală - 1% din totalul Devizului general pentru infrastructură i dotări în fiecare an. 
La acestea se adaugă cheltuielile pentru utilită i - energie electrică, estimate în SF la 1.151,50 lei/ lună. 
Cmateriele/an = 1%*2.118.309,65 lei/an = 21.183,97 lei/an 
Cutilit i/an = 13.818,00 lei/an 
Cîntre inere/total/an = 35.001,97 lei/an 
4.3.2.2. Venituri opera ionale: 
Veniturile luate în calcul în analiza „variantei 1”, sunt reprezentate de aloc rile anuale din bugetul local 
pentru sustenabilitatea financiar  a investi iei. 
Vtotale/an = 36.000 lei/an   
Toate cheltuielile de operare i veniturile estimate în prezentul document vor avea valori constante pe întreaga 
perioadă de analiză. 
 



  AMPLASARE PASAJ PIETONAL BULEVARDUL INDEPENDENȚEI 

 

ANALIZA COST-BENEFICIU 8/13/a 

VENITURI I CHELTUIELI DIN EXPLOATARE - LEI 

  

ANUL  

1 2 3 4 5 6 7 

Materii prime, bunuri i servicii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

For a de muncă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Utilită i 13.818,00 13.818,00 13.818,00 13.818,00 13.818,00 13.818,00 13.818,00 

Între inere 21.183,87 21.183,87 21.183,87 21.183,87 21.183,87 21.183,87 21.183,87 

Costuri administrative 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Costuri de exploatare totale 35.001,87 35.001,87 35.001,87 35.001,87 35.001,87 35.001,87 35.001,87 

Chirii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Venit net din exploatare -35.001,87 -35.001,87 -35.001,87 -35.001,87 -35.001,87 -35.001,87 -35.001,87 
 

ANUL 

8 9 10 11 12 13 14 15 

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 0,00 

13.818,00 13.818,00 13.818,00 13.818,00 13.818,00 13.818,00 13.818,00 13.818,00 

21.183,87 21.183,87 21.183,87 21.183,87 21.183,87 21.183,87 21.183,87 21.183,87 

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

35.001,87 35.001,87 35.001,87 35.001,87 35.001,87 35.001,87 35.001,87 35.001,87 

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

-35.001,87 -35.001,87 -35.001,87 -35.001,87 -35.001,87 -35.001,87 -35.001,87 -35.001,87 
 

4.3.3. Identificarea surselor de finan are pe parcursul implementării proiectului i în perioada de operare 
Finana area investi iei se va realiza din bugetul local sau alte surse legal constituite. Costurile de operare vor fi 
acoperite din alocări de la bugetul local. 
SURSE DE FINAN ARE - LEI 

  
Valoare 

investi ie 

ANUL 

1 2 3 4 5 6 7 

Capital privat 0,00               

Nivel local 2.118.309,65 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 

Nivel central 0,00 0,00 0,00 0,00         

Total contribu ie na ional  2.118.309,65 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 

Grant UE 0,00 0,00 0,00 0,00         

Alte împrumuturi 0,00               

Total resurse financiare 2.118.309,65 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 
 

ANUL 

8 9 10 11 12 13 14 15 

                

36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 

                

36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 

                

                

36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 
 

4.3.4. Proiec ia sustenabilită ii financiare 
Sustenabilitatea infrastructurii în perioada de operare va fi asigurată din punct de vedere financiar de la bugetul 
local, aceasta datorită faptului că proiectul nu se poate sus ine financiar în totalitate. În cazul în care activitatea de 
între inere a infrastructurii va fi externalizată, sumele estimate în prezentul document, aferente cheltuielilor 
salariale i cheltuielilor de între inere, vor fi folosite pentru plata contravalorii contractului de prestări servicii de 
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administrare încheiat cu un ter , contract încheiat în conformitate cu legisla ia în vigoare referitoare la achizi iile 
publice.  
În continuare este prezentată proiec ia sustenabilită ii financiare a proiectului, în care se poate observa că fluxul 
de numerar net actualizat este pozitiv pe întreaga perioadă de analiză: 
SUSTENABILITATEA FINANCIAR  - LEI 

  
Valoare 

investi ie 

TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 

Total resurse financiare 2.118.309,65 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 

Chirii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total intr ri 2.118.309,65 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 
Total costuri de 
exploatare 0,00 35.001,87 35.001,87 35.001,87 35.001,87 35.001,87 35.001,87 35.001,87 

Total costuri de investi ii 2.118.309,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total ie iri 2.118.309,65 35.001,87 35.001,87 35.001,87 35.001,87 35.001,87 35.001,87 35.001,87 

Total flux numerar 0,00 998,13 998,13 998,13 998,13 998,13 998,13 998,13 
Coeficient de 
actualizare 1,00 0,96 0,92 0,89 0,85 0,82 0,79 0,76 
Flux de numerar net 
actualizat 0,00 959,74 922,83 887,33 853,21 820,39 788,84 758,50 
Flux de numerar net 
cumulat 0,00 959,74 1.882,57 2.769,90 3.623,11 4.443,50 5.232,33 5.990,83 

 

TOTAL 

8 9 10 11 12 13 14 15 

36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 

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

36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 

35.001,87 35.001,87 35.001,87 35.001,87 35.001,87 35.001,87 35.001,87 35.001,87 

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

35.001,87 35.001,87 35.001,87 35.001,87 35.001,87 35.001,87 35.001,87 35.001,87 

998,13 998,13 998,13 998,13 998,13 998,13 998,13 998,13 

0,73 0,70 0,68 0,65 0,62 0,60 0,58 0,56 

729,32 701,27 674,30 648,37 623,43 599,45 576,40 554,23 

6.720,15 7.421,43 8.095,73 8.744,09 9.367,52 9.966,97 10.543,37 11.097,60 
 

4.3.5. Analiza financiară a investi iei  
Principalul obiectiv al analizei financiare este de a calcula indicatorii performan ei financiare a proiectului. 
Indicatorii utiliza i pentru analiza financiară sunt: valoarea financiară netă actualizată a investiției (VNAf/C) și rata 

internă a rentabilității financiare a investiției (RIRf/C). 
Valoarea financiară netă actualizată a investi iei, reprezintă valoarea care rezultă deducând valoarea actualizată 
a costurilor prevăzute ale unei investi ii, din valoarea actualizată a veniturilor prevăzute. 
Rata internă a rentabilită ii financiare (RIRf) reprezintă rata de actualizare la care un flux de costuri i venituri, are 
valoarea actualizată zero. Analiza financiară va evalua în special profitabilitatea financiară a investi iei investite în 
proiect.  
Valoarea totală a investi iei include totalul costurilor din Devizul General. 
În analiza financiară a fost folosită o rată de actualizare de 4%, rata de actualizare recomandată la nivel na ional 
pentru investi iile publice. 
Valoarea reziduală a investi iei este calculată ca diferen ă între valoarea investi iei totale i valoarea cumulată a 
fluxului de numerar net actualizat. 
În urma realizării analizei financiare s-au ob inut următorii indicatori: 
VNAf/C = -1.272.176,88 lei RIRf/C = -5,85% 
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Analizând valorile ob inute pentru indicatorii VNAf/C si RIRf/C, se poate observa că din acest punct de vedere  
proiectul îndepline te condi iile pentru a putea fi finan at. 
În continuare este prezentată proiec ia analizei financiare a investi iei: 
CALCULUL RATEI INTERNE A RENTABILIT II FINANCIARE A INVESTI IEI - LEI 

  
Valoare 

investi ie 
ANUL 

1 2 3 4 5 6 7 

Vânzări 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valoare reziduală 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Venituri totale 0,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 
Costuri de exploatare 
totale 0,00 35.001,87 35.001,87 35.001,87 35.001,87 35.001,87 35.001,87 35.001,87 
Costuri totale ale 
investi iei 2.118.309,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cheltuieli totale 2.118.309,65 35.001,87 35.001,87 35.001,87 35.001,87 35.001,87 35.001,87 35.001,87 

Flux de numerar net -2.118.309,65 998,13 998,13 998,13 998,13 998,13 998,13 998,13 
Coeficient de 
actualizare 1,00 0,96 0,92 0,89 0,85 0,82 0,79 0,76 
Flux de numerar net 
actualizat -2.118.309,65 959,74 1.882,57 2.769,90 3.623,11 4.443,50 5.232,33 5.990,83 

 

ANUL 
8 9 10 11 12 13 14 15 

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 1.412.206,43 

36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 

35.001,87 35.001,87 35.001,87 35.001,87 35.001,87 35.001,87 35.001,87 35.001,87 

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

35.001,87 35.001,87 35.001,87 35.001,87 35.001,87 35.001,87 35.001,87 35.001,87 

998,13 998,13 998,13 998,13 998,13 998,13 998,13 1.413.204,56 

0,73 0,70 0,68 0,65 0,62 0,60 0,58 0,56 

6.720,15 7.421,43 8.095,73 8.744,09 9.367,52 9.966,97 10.543,37 795.245,70 
 

Rata de actualizare 4% 

Rata Internă a Rentabilită ii Financiare a Investi iei (RIRf/C) -5,85% 

Valuarea actuală Netă Financiară a Investi iei (VNAf/C) -1.272.176,88 

Raport Costuri/Beneficii 6,26 

 

4.4. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoare actuală netă 
economică, rata internă de rentabilitate, raportul beneficii-costuri 
 

Nu se va întocmi analiza economică, deoarece investi ia nu este una majoră, astfel se respectă prevederile 
Ordinului 863 / 2008 cu privire la acest aspect. 
 

4.5. Analiza de risc si senzitivitate 
 

Analiza riscului va fi inclusă în elaborarea Analizei Cost Beneficiu. Scopul este de a determina incertitudinea în 
ceea ce prive te implementarea proiectelor de investi ii, care se realizează printr-o analiză de risc i de 
senzitivitate. 
Obiectivul analizei de risc i senzitivitate este de a evalua performan a indicatorilor de profitabilitate a proiectului. 
În acest sens, prima parte a analizei - analiza de senzitivitate, urmăre te identificarea variabilelor critice i 
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impactul lor poten ial asupra modificărilor indicatorilor de profitabilitate din Analiza Financiară. Cea de a doua 
parte - analiza riscului are ca scop estimarea probabilită ii acestor modificări care au avut loc, rezultatele acestei 
analize exprimându-se ca medie estimată i devia ie standard ale indicatorilor men iona i. 
Analiza de senzitivitate 
Analiza de senzitivitate aferenta VNAf  
În cadrul acestei componente a analizei de senzitivitate s-a identificat ca variabilă critică modificarea costurilor de 
operare, realizându-se două scenarii: 
1. Cre terea costurilor opera ionale cu 1%; 
2. Scăderea costurilor opera ionale cu 1%. 
ANALIZA DE SENZITIVITATE - CREŞTEREA COSTURILOR DE EXPLOATARE CU 1% - LEI 

  
Valoare 

investi ie 
ANUL 

1 2 3 4 5 6 7 

Vânzări 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valoare reziduală 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Venituri totale 0,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 
Costuri de exploatare 
totale 0,00 35.351,89 35.351,89 35.351,89 35.351,89 35.351,89 35.351,89 35.351,89 
Costuri totale ale 
investi iei 2.118.309,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cheltuieli totale 2.118.309,65 35.705,41 35.705,41 35.705,41 35.705,41 35.705,41 35.705,41 35.705,41 

Flux de numerar net -2.118.309,65 294,59 294,59 294,59 294,59 294,59 294,59 294,59 
Coeficient de 
actualizare 1,00 0,96 0,92 0,89 0,85 0,82 0,79 0,76 
Flux de numerar net 
actualizat -2.118.309,65 283,26 555,63 817,52 1.069,34 1.311,47 1.544,29 1.768,16 

 

ANUL 
8 9 10 11 12 13 14 15 

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 0,00 970.216,37 

36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 

35.351,89 35.351,89 35.351,89 35.351,89 35.351,89 35.351,89 35.351,89 35.351,89 

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

35.705,41 35.705,41 35.705,41 35.705,41 35.705,41 35.705,41 35.705,41 35.705,41 

294,59 294,59 294,59 294,59 294,59 294,59 294,59 970.864,48 

0,73 0,70 0,68 0,65 0,62 0,60 0,58 0,56 

1.983,42 2.190,39 2.389,41 2.580,77 2.764,77 2.941,70 3.111,82 542.198,40 
 

Rata de actualizare 4% 

Rata Internă a Rentabilită ii Financiare a Investi iei (RIRf/C) -0,09 

Valuarea actuală Netă Financiară a Investi iei (VNAf/C) -1.515.491,59 
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ANALIZA DE SENZITIVITATE - SC DEREA COSTURILOR DE EXPLOATARE CU 1% - LEI 

  
Valoare 

investi ie 
ANUL 

1 2 3 4 5 6 7 

Vânzări 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valoare reziduală 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Venituri totale 0,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 
Costuri de exploatare 
totale 0,00 34.651,85 34.651,85 34.651,85 34.651,85 34.651,85 34.651,85 34.651,85 
Costuri totale ale 
investi iei 2.118.309,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cheltuieli totale 2.118.309,65 34.305,33 34.305,33 34.305,33 34.305,33 34.305,33 34.305,33 34.305,33 

Flux de numerar net -2.118.309,65 1.694,67 1.694,67 1.694,67 1.694,67 1.694,67 1.694,67 1.694,67 
Coeficient de 
actualizare 1,00 0,96 0,92 0,89 0,85 0,82 0,79 0,76 
Flux de numerar net 
actualizat -2.118.309,65 1.629,49 3.196,30 4.702,86 6.151,46 7.544,36 8.883,68 10.171,49 

 

ANUL 
8 9 10 11 12 13 14 15 

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 0,00 970.216,37 

36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 

34.651,85 34.651,85 34.651,85 34.651,85 34.651,85 34.651,85 34.651,85 34.651,85 

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

34.305,33 34.305,33 34.305,33 34.305,33 34.305,33 34.305,33 34.305,33 34.305,33 

1.694,67 1.694,67 1.694,67 1.694,67 1.694,67 1.694,67 1.694,67 971.564,52 

0,73 0,70 0,68 0,65 0,62 0,60 0,58 0,56 

11.409,76 12.600,41 13.745,27 14.846,09 15.904,58 16.922,35 17.900,98 557.376,27 
 

Rata de actualizare 4% 

Rata Internă a Rentabilită ii Financiare a Investi iei (RIRf/C) -0,08 

Valuarea actuală Netă Financiară a Investi iei (VNAf/C) -1.500.897,48 

 

După cum se poate observa din proiec iile de mai sus chiar dacă variabila critică cre te sau descre te cu o 
unitate procentuală - valoarea VNAf modificându-se cu mai mult de 5%, indicatorii de performan ă financiară ai 
investi iei au rămas în limitele de profitabilitate impuse în practică i anume: RIRf<5%. 
Analiza de risc 
Stabilirea factorilor de risc, a ponderilor şi nivelurilor de apreciere a riscurilor 
Au fost stabili i următorii factori de risc: 
- Sus inerea factorului decizional; 
- Impact financiar; 
- Punerea în func iune. 
 

Factori de risc Ponderea factorilor de risc 
Nivelul de apreciere a riscului 

N1 N2 N3 
Sus inerea factorului decizional 50% CL sus ine în unanimitate  CL sus ine par ial  CL nu sus ine  

Impactul financiar 30% 
Impact scăzut 
<20.000,00 lei 

Impact moderat 
<100.000,00 lei 

Impact mare 
>100.000,00 lei 

Func ionarea 20% Func ionare mare Func ionare medie Func ionare redusă 
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Identificarea riscului, stabilirea nivelului riscului şi a punctajului total al riscului 
Au fost identificate următoarele riscuri: 
- Neîncadrarea în costurile de operare; 
- Modificarea nefavorabilă a preţurilor stabilite prin contractul de execuţie; 
- Nefinalizarea în termen a proiectului din motive tehnice; 
 

Riscuri identificate 

Criterii de analiză a riscurilor 
Punctajul 

ob inut 
Sus inerea factorului 

decizional 
Impactul 
financiar 

Accesibilitate 

50% Ni 30% Ni 20% Ni 
Neîncadrarea în costurile de operare 0,5 2 0,3 2 0,2 2 2,0 

Modificarea nefavorabilă a pre urilor stabilite prin 
contractul de execu ie 

0,5 3 0,3 2 0,2 2 2,5 

Nefinalizarea în termen a proiectului din motive tehnice 0,5 2 0,3 1 0,2 2 1,7 

Pentru analiză grupăm riscurile în: 
1. Riscuri mici - cu impact nesemnificativ: 1<r≤2; 
2. Riscuri mari - cu impact semnificativ: 2<R≤3. 
CLASAREA OPERA IILOR ÎN FUNC IE DE ANALIZA RISCULUI 

Riscuri semnificative Punctaj total 
 

Clasare 
 

Neîncadrarea în costurile de operare 2,0 Mic 
Modificarea nefavorabilă a pre urilor stabilite prin contractul de execu ie 2,5 Mare 

Nefinalizarea în termen a proiectului din motive tehnice 1,7 Mic 
 

Se observă că riscul de modificare nefavorabilă a pre urilor stabilite prin contractul de execu ie, în perioada de 
analiză este clasificat ca „mare”, restul riscurilor identificate având un impact nesemnificativ în perioada de 
operare. Pentru a evita manifestarea acestui risc se pot lua următoarele măsuri: 
- Încheierea unui contract de execu ie cu pre  ferm, cu un constructor care să de ină experien ă similară în acest 
domeniu i care să transmită o ofertă cu pre uri realiste, utilizate pe pia a actuală; 
- Supravegherea prin metode specifice (diriginte de antier) a execu iei contractului de lucrări; 
- Realizarea unui Proiect Tehnic realist care să con ină toate elementele de care va fi nevoie pentru ofertarea 
corectă în procedura de achizi ie a contractului de lucrări. De asemenea, reevaluarea cantită ilor de lucrări 
necesare la pre urile actuale din momentul realizării Proiectului Tehnic. 
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5. Sursele de finanţare a investiţiei 
 

5.1. 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 / local, credite externe garantate sau contractate de stat, 

fonduri externe nerambursabile și alte surse legal constituite. 
 

Valoarea totală a investiției este de 2.118,30965 mii lei. 
 

Sursele de finanțare a investiției se constituie din fonduri de la bugetul de stat, fonduri de la bugetul local 

sau alte surse legal constituite. 
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6. Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei 
 

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

Pentru durata execuţiei investiţiei de 9 luni se estimează că pe şantier vor fi create următoarele locuri de muncă: 
- 6 muncitori necalificaţi; 
- 1 buldo-excavatorist; 
- 2 dulgheri; 
- 2 fierar-betoniști; 
- 1 topograf; 
- 4 fierari; 
- 2 sudori; 
- 1 macaragiu; 
- 2 instalatori; 
- 4 finisori; 
- 1 maistru construcţii; 
- 1 maistru instalaţii; 
- 1 şef de echipă; 
Acestea însumează un total de 28 locuri de muncă. 
 

6.2. Număr de locuri de muncă create în faza de operare 

În faza de operare nu se vor crea locuri de muncă. 
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7. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei 
 

7.1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei), din care construcţii-montaj (C+M) 

Valoarea totală a investiției este de 2.118,30965 mii lei, din care C+M reprezintă suma de 1.603,94150 mii lei. 
 

7.2. Eşalonarea investiţiei (INV/C+M) 
An I - 100%, respectiv 2.118,30965 mii lei / 1.603,94150 mii lei (inclusiv T.V.A.). 
 

7.3. Durata de realizare (luni) 

Durata de realizare a proiectului este estimată la 9 luni. 
 

7.4. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice) 

Bilanţul suprafeţelor propuse: 
Suprafața construită 250,00 mp 

Cota ±0,00 

Acces pasaj     

Cota +6,00 

Pasaj pietonal 

Regimul de înălţime P+1E: 
Hmax.cornișă     9,32 m 
 

7.5. Alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz 

Lungime pasaj:   75,00 m 

Lățime pasaj:     1,50 m 

Înălțime pasaj (cota de călcare):   +6,00 m 
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8. Avize şi acorduri de principiu 

 

8.1. Certificatul de Urbanism nr. 2565 / 08.11.2016 eliberat de Prim ria municipiului Bistriţa 
 

8.2. Avizul de principiu conditionat  nr. 24035 din 07.12.2016, al S.C. AQUABIS S.A. BISTRI A 
 

8.3. Avizul favorabil nr.115131 din 14.12.2016 al Direc iei Servicii Publice BISTRI A 
 

8.4. Avizul favorabil nr. 210127069 din 20.12.2016 al e-ON GAZ DISTRIBU IE, CENTRUL OPERA IONAL 
BISTRI A 
 

8.5. Adresa nr. 220889 din 22.12.2016 a IPJ Bistri a N s ud, Poli ia municipiului Bistri a, Biroul Rutier    
 

8.6. Avizul condi ionat nr. 6 din 03.01.2017 al S.C.TELEKOM ROMÂNIA COMUNICATIONS S.A.    
 

8.7. Avizul favorabil nr. 60501709029 din 02.02.2017 al S.C. ELECTRICA DISTRIBU IE TRANSILVANIA NORD 
– SUCURSALA BISTRI A; 
 

8.8. Clasarea Notific rii nr.188 din 13.02.2017 emis  de AGEN IA PENTRU PROTEC IA MEDIULUI BISTRI A – 
N S UD; 
 

Certificatul de Urbanism și Avizele / Acordurile solicitate sunt anexate prezentei documentații. 
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B. PIESE DESENATE 

 

Planuri de Situație 

A.01.1 Plan de încadrare în zonă 

A.01.2 Plan de situaţie existent 
A.01.3 Plan de situaţie propus 

Situația Propusă 

A.02.1 Plan cota ±0,00 

A.02.2 Plan cota +6,00 

A.03.1  Secțiunea A-A 

A.03.2  Secțiunea B-B 

A.04.1 Fațadă Vest 
A.04.2 Fațadă Nord 

A.04.3 Fațadă Est 
A.04.4 Fațadă Sud 
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