
S.C. CONTEH BARENGOTT S.R.L.
TARGOVISTE, JUD. DAMBOVITA

PLAN INCADRARE IN ZONA
 STRADA DRACESTIproiectat sp.

desenat

ing. Corina MEREU
ing. Corina MEREU

Scara:
---

manager proiect ing.  George RAUTOIU

PROIECT NR:
2/2021

Denumire lucrare:
INLOCUIRE RETELE DE ALIMENTARE CU

APA, PE STRADA DRACESTI,
  Municipiul Campulung, judetul Arges

BENEFICIAR: MUNICIPIUL CAMPULUNG
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Str. Alexandru Voievod

Str. Alexandru Voievod

Str. Muzeul Fundeni
CAROUL 2

Str. 
DRACESTI

CAROUL 1

Subtraversare in tub de protectie
PVC- KG; SN8;  Dn 50 ; L = 5,0 m

PEID Dn 32 mm
L= 6,0 m;

 RC1

 RC2

 RC3

 RC4

Subtraversare in tub de protectie
 PVC- KG; SN8;  Dn 50 ; L = 5,0 m

PEID Dn 32 mm
L= 5,5 m;

PEID Dn 32 mm
L= 6,0 m;

Subtraversare in tub de protectie
PVC- KG; SN8;  Dn 50 ; L = 5,0 m

PEID Dn 32 mm
L= 8,0 m;

Subtraversare in tub de protectie
PVC- KG; SN8;  Dn 50 ; L = 6,0 m

 RC5

PEID Dn 32 mm
L= 8,0 m;

Subtraversare in tub de protectie
PVC- KG; SN8;  Dn 50 ; L = 6,5 m

 RC6

PEID Dn 32 mm
L= 7,0 m;

Subtraversare in tub de protectie
PVC- KG; SN8;  Dn 50 ; L = 6,0 m

 RC7
PEID Dn 32 mm
L= 6,5 m;

Subtraversare in tub de protectie
PVC- KG; SN8;  Dn 50 ; L = 6,0 m

 RC8
PEID Dn 32 mm
L= 7,0 m;

Subtraversare in tub de protectie
PVC- KG; SN8;  Dn 50 ; L = 6,0 m

 RC9
PEID Dn 32 mm
L= 7,0 m;

Subtraversare in tub de protectie
PVC- KG; SN8;  Dn 50 ; L = 6,0 m

 RC10
PEID Dn 32 mm
L= 7,0 m;

Subtraversare in tub de protectie
PVC- KG; SN8;  Dn 50 ; L = 6,0 m

 RC11
PEID Dn 32 mm
L= 6,5 m;

Subtraversare in tub de protectie
PVC- KG; SN8;  Dn 50 ; L = 6,0 m

 RC12
PEID Dn 32 mm
L= 7,0 m;

Subtraversare in tub de protectie
PVC- KG; SN8;  Dn 50 ; L = 6,0 m

 RC13
PEID Dn 32 mm
L= 8,0 m;

Subtraversare in tub de protectie
PVC- KG; SN8;  Dn 50 ; L = 7,0 m

 RC14
PEID Dn 32 mm
L= 5,5 m;

Subtraversare in tub de protectie
PVC- KG; SN8;  Dn 50 ; L = 6,5 m

 RC15
PEID Dn 32 mm
L= 6,0 m;

Subtraversare in tub de protectie
PVC- KG; SN8;  Dn 50 ; L = 6,5 m

 RC16
PEID Dn 32 mm
L= 6,5 m;

Subtraversare in tub de protectie
PVC- KG; SN8;  Dn 50 ; L = 5,0 m

 RC17
PEID Dn 32 mm
L= 8,0m;

Subtraversare in tub de protectie
PVC- KG; SN8;  Dn 50 ; L = 8,0 m

 RC18
PEID Dn 32 mm
L= 5,5 m;

Subtraversare in tub de protectie
PVC- KG; SN8;  Dn 50 ; L = 6,0 m

 RC19
PEID Dn 32 mm
L= 6,0 m;

Subtraversare in tub de protectie
PVC- KG; SN8;  Dn 50 ; L = 6,0 m

 RC20
PEID Dn 32 mm
L= 7,0 m;

Subtraversare in tub de protectie
PVC- KG; SN8;  Dn 50 ; L = 6,0 m

 RC21
PEID Dn 32 mm
L= 6,0 m;

Subtraversare in tub de protectie
PVC- KG; SN8;  Dn 50 ; L = 6,0 m

 RC22
PEID Dn 32 mm
L= 5,0 m;

Subtraversare in tub de protectie
PVC- KG; SN8;  Dn 50 ; L = 5,0 m

 RC23
PEID Dn 32 mm
L= 7,0 m;

Subtraversare in tub de protectie
PVC- KG; SN8;  Dn 50 ; L = 5,0 m

 RC24
PEID Dn 32 mm
L= 5,0 m;

Subtraversare in tub de protectie
PVC- KG; SN8;  Dn 50 ; L = 5,0 m

 RC25

PEID Dn 32 mm
L= 2,5 m;

PEID Dn 32 mm
L= 2,5 m;

 RC26

 RC27

PEID Dn 32 mm
L= 2,5 m;

 RC28
PEID Dn 32 mm
L= 2,0 m;

 RC29

PEID Dn 32 mm
L= 3,0 m;

PEID Dn 32 mm
L= 3,0 m;

 RC30
 RC31

PEID Dn 32 mm
L= 3,0 m;

PEID Dn 32 mm
L= 3,0 m;

 RC32

 RC33
PEID Dn 32 mm
L= 3,0 m;

PEID Dn 32 mm
L= 5,0 m;

 RC34

 RC36

 RC35
PEID Dn 32 mm
L= 5,0 m;

PEID Dn 32 mm
L= 3,0 m;

 RC37

PEID Dn 32 mm
L= 3,0 m;

PEID Dn 32 mm
L= 2,5m;

 RC38

 RC39

PEID Dn 32 mm
L= 3,0 m;

 RC40

PEID Dn 32 mm
L= 3,5 m;

PEID Dn 32 mm
L= 3,0 m;

 RC41

 RC42

PEID Dn 32 mm
L= 3,0 m;

PEID Dn 32 mm
L= 3,0 m;

 RC43

 RC44

PEID Dn 32 mm
L= 3,0 m;

PEID Dn 32 mm
L= 2,0 m;

 RC45

 RC46

PEID Dn 32 mm
L= 2,0 m;

 RC47

PEID Dn 32 mm
L= 2,5 m;

 RC48

PEID Dn 32 mm
L= 2,0 m;

Con
du

c t a
 de

 ad
uc

t i u
ne

  d
i n  

PE ID
 D

e  1
60

 m
m  ; L

 =  
6 5

0 ,0
 m

Co
nd

uc
t a

 d
e  

ad
uc

t i u
ne

  d
i n  

PE
ID

 D
e  

16
0  m

m  
; L

 =
 6 5

0 ,0
 m

Co
nd

uc
ta

 d
e  

d i s
t r i

bu
t i e

  d
i n  

PE
ID

 D
e  

11
0  m

m  
; L

 =
 6 5

0 ,0
 m

Con
du

c ta
 de

 d i
s t r

i bu
t i e

  d i
n  P

E ID
 D

e  1
10

 m
m  ; L

 =  6 5
0 ,0

 m

Can
a l i

za
t ie

 (p
en

t ru
 m

on
ta j

 su
b te

ran
 l i n

i i  e
lec

t r i c
e) 

 P
VC  D

e  1
10

 m
m  ; L

 =  6 5
0 ,0

 m

Ca
na

l i z
a t

ie  
(p

en
t ru

 m
on

ta
j  s

ub
te

ra
n  

l i n
i i  e

lec
t r i

ce
)  

P V
C  

D e
 11

0  m
m  

; L
 =

 6
50

,0
 m

S.C. CONTEH BARENGOTT S.R.L.
TARGOVISTE, JUD. DAMBOVITA

84239

- Stalp curent joasa tensiune
- Stalp suport cablu telefon, cablu tv.

LEGENDA

- Camin vane apa

- Numar postal neidentificat

- Stalp curent inalta tensiune

- Rasuflator gaze

- Fund sant de pamant
- Sant betonat

- Camin neidentificat

- Zid de sprijin

- Camin canalizare

- Numar postal proprietate

A
C

- Contur suprafata supusa investitiei
- Contur suprafata studiata

CN

FN

55

BC

G - Camin vane gaze

- Contor gaze

BA - Bransament apa
- Bransament canalizare

- Robinet apa

LEGENDA:
- conducta canalizare menajera existenta
- retea aductiune/distributie apa existenta ce se vor inlocui
- retea distributie gaze existenta
- retea distributie apa proiectata
- retea aductiune apa proiectata
- canalizatie pentru montaj linii electrice in subteran
din PVC Dn 110 m  proiectata

PLAN GENERAL DE SITUATIE
 RETEA APA  STRADA DRACESTIproiectat sp.

desenat

ing. Corina MEREU
ing. Corina MEREU

Scara:
1:1000

FAZA:
S.F.

manager proiect ing.  George RAUTOIU

PROIECT NR:
2/2021

Denumire lucrare:
INLOCUIRE RETELE DE ALIMENTARE CU

APA, PE STRADA DRACESTI,
  Municipiul Campulung, judetul Arges

BENEFICIAR: MUNICIPIUL CAMPULUNG

PLANSA NR. -02

Str. Bdul Regele Carol I, nr. 48, Targoviste
E-mail: conteh.barengott@gmail.com



S.C. CONTEH BARENGOTT S.R.L.
TARGOVISTE, JUD. DAMBOVITA
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- Stalp curent joasa tensiune
- Stalp suport cablu telefon, cablu tv.

LEGENDA

- Camin vane apa

- Numar postal neidentificat

- Stalp curent inalta tensiune

- Rasuflator gaze

- Fund sant de pamant
- Sant betonat

- Camin neidentificat

- Zid de sprijin

- Camin canalizare

- Numar postal proprietate

A
C

- Contur suprafata supusa investitiei
- Contur suprafata studiata

CN

FN

55

BC

G - Camin vane gaze

- Contor gaze

BA - Bransament apa
- Bransament canalizare

- Robinet apa

Str. 
DRACESTI

CAROUL 1

 RC1

 RC2

 RC3

 RC4

PEID Dn 32 mm
L= 3,0 m;

Subtraversare in tub de protectie
PVC- KG; SN8;  Dn 50 ; L = 5,0 m

PEID Dn 32 mm
L= 8,0 m;

Subtraversare in tub de protectie
PVC- KG; SN8;  Dn 50 ; L = 6,0 m

 RC5

PEID Dn 32 mm
L= 4,0 m;

 RC6

PEID Dn 32 mm
L= 3,0 m;

 RC7
PEID Dn 32 mm
L= 3,5 m;

 RC8
PEID Dn 32 mm
L= 4,0 m;

Subtraversare in tub de protectie
PVC- KG; SN8;  Dn 50 ; L = 6,0 m

 RC9
PEID Dn 32 mm
L= 3,0 m;

Subtraversare in tub de protectie
PVC- KG; SN8;  Dn 50 ; L = 5,0 m

 RC10
PEID Dn 32 mm
L= 3,5 m;

Subtraversare in tub de protectie
PVC- KG; SN8;  Dn 50 ; L = 5,0 m

 RC11
PEID Dn 32 mm
L= 3,5 m;

Subtraversare in tub de protectie
PVC- KG; SN8;  Dn 50 ; L = 5,0 m

 RC12
PEID Dn 32 mm
L= 3,0 m;

Subtraversare in tub de protectie
PVC- KG; SN8;  Dn 50 ; L = 5,5 m

 RC13
PEID Dn 32 mm
L= 4,0 m;

Subtraversare in tub de protectie
PVC- KG; SN8;  Dn 50 ; L = 7,0 m

 RC33
PEID Dn 32 mm
L= 7,0 m;

PEID Dn 32 mm
L= 9,5 m;

 RC34

 RC36

 RC35
PEID Dn 32 mm
L= 9,0 m;

PEID Dn 32 mm
L= 7,5 m;

 RC37

PEID Dn 32 mm
L= 7,5 m;

PEID Dn 32 mm
L= 6,5m;

 RC38

 RC39

PEID Dn 32 mm
L= 6,5 m;

 RC40

PEID Dn 32 mm
L= 6,5 m;

PEID Dn 32 mm
L= 6,0 m;

 RC41

 RC42

PEID Dn 32 mm
L= 6,5 m;

PEID Dn 32 mm
L= 6,0 m;

 RC43

 RC44

PEID Dn 32 mm
L= 7,0 m;

PEID Dn 32 mm
L= 6,0 m;

 RC45

 RC46

PEID Dn 32 mm
L= 6,0 m;

 RC47

PEID Dn 32 mm
L= 7,0 m;

 RC48

PEID Dn 32 mm
L= 5,0 m;

Ol Ø 100

Ol Ø 50 PEID Dn 63 mm

PEID Dn 63 mm
PEID Dn 32 mm
L= 3,0 m;

PEID Dn 32 mm
L= 3,0 m;

Subtraversare in tub de protectie
PVC- KG; SN8;  Dn 50 ; L = 6,0 m

Subtraversare in tub de protectie
PVC- KG; SN8;  Dn 50 ; L = 6,0 m

 RC11'

PEID Dn 32 mm
L= 3,5 m;

Subtraversare in tub de protectie
PVC- KG; SN8;  Dn 50 ; L = 5,0 m

Subtraversare in tub de protectie
PVC- KG; SN8;  Dn 50 ; L = 5,5 m

Subtraversare in tub de protectie
PVC- KG; SN8;  Dn 50 ; L = 7,0 m

Subtraversare in tub de protectie
PVC- KG; SN8;  Dn 50 ; L = 7,0 m

Subtraversare in tub de protectie
PVC- KG; SN8;  Dn 50 ; L = 8,0 m
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LEGENDA:
- conducta canalizare menajera existenta

- retea din fonta aductiune/distributie apa existenta ce se dezafecteaza

- retea distributie gaze existenta
- retea distributie apa proiectata
- retea aductiune apa proiectata
- canalizatie pentru montaj linii electrice in subteran
din PVC Dn 110 m  proiectata

- conducta refulare apa uzata menajera existenta

- retea din OL/PEID aductiune/distributie apa existenta ce se dezafecteaza

PLAN SITUATIE RETEA APA
 STRADA DRACESTI - CAROUL 1proiectat sp.

desenat

ing. Corina MEREU
ing. Corina MEREU

Scara:
1:500

FAZA:
S.F.

manager proiect ing.  George RAUTOIU

PROIECT NR:
2/2021

Denumire lucrare:
INLOCUIRE RETELE DE ALIMENTARE CU

APA, PE STRADA DRACESTI,
  Municipiul Campulung, judetul Arges

BENEFICIAR: MUNICIPIUL CAMPULUNG

PLANSA NR. -03

Str. Bdul Regele Carol I, nr. 48, Targoviste
E-mail: conteh.barengott@gmail.com
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CAROUL 2

84239

- Stalp curent joasa tensiune
- Stalp suport cablu telefon, cablu tv.

LEGENDA

- Camin vane apa

- Numar postal neidentificat

- Stalp curent inalta tensiune

- Rasuflator gaze

- Fund sant de pamant
- Sant betonat

- Camin neidentificat

- Zid de sprijin

- Camin canalizare

- Numar postal proprietate

A
C

- Contur suprafata supusa investitiei
- Contur suprafata studiata

CN

FN

55

BC

G - Camin vane gaze

- Contor gaze

BA - Bransament apa
- Bransament canalizare

- Robinet apa

CV

 RC14
PEID Dn 32 mm
L= 3,0 m;

 RC15
PEID Dn 32 mm
L= 3,5 m;

 RC16
PEID Dn 32 mm
L= 3,0 m;

 RC17
PEID Dn 32 mm
L= 5,0m;

Subtraversare in tub de protectie
PVC- KG; SN8;  Dn 50 ; L = 6,0 m

 RC18
PEID Dn 32 mm
L= 2,5 m;

Subtraversare in tub de protectie
PVC- KG; SN8;  Dn 50 ; L = 5,5 m

 RC19
PEID Dn 32 mm
L= 3,0 m;

Subtraversare in tub de protectie
PVC- KG; SN8;  Dn 50 ; L = 5,5 m

 RC20
PEID Dn 32 mm
L= 3,0 m;

 RC21
PEID Dn 32 mm
L= 2,5 m;

Subtraversare in tub de protectie
PVC- KG; SN8;  Dn 50 ; L = 5,0 m

 RC22
PEID Dn 32 mm
L= 2,0 m;

Subtraversare in tub de protectie
PVC- KG; SN8;  Dn 50 ; L = 5,5 m

 RC23
PEID Dn 32 mm
L= 3,5 m;

Subtraversare in tub de protectie
PVC- KG; SN8;  Dn 50 ; L = 6,0 m

 RC24
PEID Dn 32 mm
L= 2,0 m;

 RC25

PEID Dn 32 mm
L= 6,5 m;

PEID Dn 32 mm
L= 6,0 m;

 RC26

 RC27

PEID Dn 32 mm
L= 6,0m;

 RC28
PEID Dn 32 mm
L= 5,5 m;

 RC29

PEID Dn 32 mm
L= 6,5 m;

PEID Dn 32 mm
L= 7,0 m;

 RC30
 RC31

PEID Dn 32 mm
L= 6,5 m;

PEID Dn 32 mm
L= 7,0 m;

 RC32

PEID Dn 110 mm

PEID Dn 110 mm

PEID Dn 110 mm

Subtraversare in tub de protectie
PVC- KG; SN8;  Dn 50 ; L = 6,0 m

Subtraversare in tub de protectie
PVC- KG; SN8;  Dn 50 ; L = 5,0 m

Ol Ø 100
Punct racord

Co
nd

uc
ta

 d
e 

ad
uc

t iu
ne

  d
in 

PE
ID

 D
e 

16
0 m

m  
; L

 =
 65

0,0
 m

Co
nd

uc
ta

 d
e 

dis
tr i

bu
t ie

  d
in 

PE
ID

 D
e 

11
0 m

m  
; L

 =
 65

0,0
 m

Ca
na

liz
at

ie 
(p

en
tru

 m
on

ta
j s

ub
te

ra
n 

l in
i i  e

lec
tr i

ce
)  

PV
C 

De
 11

0 m
m  

; L
 =

 6
50

,0
 m

LEGENDA:
- conducta canalizare menajera existenta

- retea din fonta aductiune/distributie apa existenta

- retea distributie gaze existenta
- retea distributie apa proiectata
- retea aductiune apa proiectata
- canalizatie pentru montaj linii electrice in subteran
din PVC Dn 110 m  proiectata

- conducta refulare apa uzata menajera existenta

- retea din OL/PEID aductiune/distributie apa existenta

PLAN SITUATIE RETEA APA
 STRADA DRACESTI - CAROUL 2proiectat sp.

desenat

ing. Corina MEREU
ing. Corina MEREU

Scara:
1:500

FAZA:
S.F.

manager proiect ing.  George RAUTOIU

PROIECT NR:
2/2021

Denumire lucrare:
INLOCUIRE RETELE DE ALIMENTARE CU

APA, PE STRADA DRACESTI,
  Municipiul Campulung, judetul Arges

BENEFICIAR: MUNICIPIUL CAMPULUNG

PLANSA NR. -04

Str. Bdul Regele Carol I, nr. 48, Targoviste
E-mail: conteh.barengott@gmail.com
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STUDIU DE FEZABILITATE 

Pr. nr. 
2/2021 

CONTEH BARENGOTT SRL  
- PROIECTARE ŞI EXECUTIE - 

Targoviste, str. Bdul Regele Carol I, nr. 48, Bl.1, Sc.1, Ap.1, Parter 
cod poştal 130024, jud. Dambovita 
J15/39/2001;  RO 13733607 
e-mail: conteh.barengott@gmai.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

DENUMIREA:       „ INLOCUIRE RETELE DE ALIMENTARE CU APA, PE STRADA 
DRACESTI,  MUNICIPIUL CAMPULUNG, JUDETUL ARGES” 

 
BENEFICIAR:       MUNICIPIUL CAMPULUNG 

 
LOCALITATEA:  MUNICIPIUL CAMPULUNG, JUDETUL ARGES 
 

FAZA:             STUDIU DE FEZABILITATE                    
 

PROIECTANT:           S.C. CONTEH BARENGOTT S.R.L. TARGOVISTE 
    Str. Bdul Regele Carol I, nr. 48, Targoviste 

E-mail: conteh.barengott@gmail.com 
 



 

 
 
 
 
 

 

 

« INLOCUIRE RETELE DE ALIMENTARE CU APA, PE STRADA 
DRACESTI,  MUNICIPIUL CAMPULUNG, JUDETUL ARGES 

 
 

COLECTIV DE ELABORARE
 
MANAGER PROIECT: 

PROIECTANT SPECIALITATE

 

Pr. nr. 

 2/2021 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

INLOCUIRE RETELE DE ALIMENTARE CU APA, PE STRADA 
DRACESTI,  MUNICIPIUL CAMPULUNG, JUDETUL ARGES 

 
  

 
COLECTIV DE ELABORARE 
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ANEXA Nr. 4  
  

    PROIECTANT  
S.C. CONTEH BARENGOTT S.R.L. 

TARGOVISTE  
J15/39/2001; Cod Fiscal: 13733607 
(denumirea persoanei juridice şi datele de identificare)  
    Nr. 2/ 2021 

 
 
 

STUDIU DE FEZABILITATE 
 
 

 
   A. PIESE SCRISE  
   1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii  

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii  
«  INLOCUIRE RETELE DE ALIMENTARE CU APA, PE STRADA DRACESTI,  MUNICIPIUL 
CAMPULUNG, JUDETUL ARGES » 
 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor  
MUNICIPIUL CAMPULUNG 
 

1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar)  
MUNICIPIUL CAMPULUNG 
 

1.4. Beneficiarul investiţiei  
MUNICIPIUL CAMPULUNG  
 

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate  
S.C. CONTEH BARENGOTT S.R.L. TARGOVISTE, Nr. Inreg. Registrul Comertului: 
J15/39/2001, Cod Fiscal: 13733607,  Str. Bdul Regele Carol I, nr. 48,Targoviste, Dambovita 

 
2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiţii  
 

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în 
prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de 
investiții și scenariile/opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză: 

Anterior realizarii acestui studiu de fezabilitate nu a fost realizat un studiu de 
prefezabilitate. 

Consiliul Local al municipiului Campulung a elaborat o strategie de dezvoltare durabila a in 
care s-a stipulat necesitatea si oportunitatea reabilitarii sistemelor centralizate de distributie a apei 
potabile si de canalizare menajera existente, pornind de la situatia reala cu care se confrunta 
comunitatea locală, în primul rand calitatea precara a vietii locuitorilor. 

Realizarea investitiei deschide noi oportunitati de dezvoltare economica a localitatii, de 
ecologizare a mediului, sporind atractivitatea zonei si imbunatatind conditiile de viata 
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In vederea realizarii misiunii sale, S.C. CONTEH BARENGOTT S.R.L. propune 
administratiilor publice locale un sistem inovator de servicii integrate din momentul conceperii 
proiectului si pana la finalizarea implementarii acestuia. 

Servicii oferite: 
 Consultanta in vederea accesarii fondurilor nerambursabile; 
 Sprijin pentru intarirea capacitatii institutionale; 
 Proiectarea obiectivelor finantate; 
 Asistenta in implementarea proiectelor. 
  

Situatia existenta 
In municipiul Campulung exista in prezent un sistem de alimentare cu apa centralizat ce 

deserveste cca.99%  din locuitorii de pe teritoriul municipilui. 
In prezent pe strada Dracesti, municipuil Campulung, exista o conducta de otel Ø 160 mm 

care alimentează stația de pompare existenta si o conducta de distributie  din fonta Ø 200 mm. 
 
Necesitatea si oportunitatea investitiei 

Necesitatea investiției : 
Dezvoltarea centrelor populate implica cresterea gradului de confort al populatiei si 

consumul unor cantitati sporite de apa. 
Scopul principal al proiectului este de protectie a mediului, imbunatatirea calitatii apei, de  

imbunatatire a calitatii vietii si de crestere a protectiei sanatatii publice. 
 Necesitatea proiectului decurge si din motivatii sociale si economice dar si din ratiuni de  

protectie a mediului . 
 Este necesara reabilitarea  retelei de apa pe strada Dracesti din urmatoarele considerente: 

- pierderi de apă cauzate de avariile înregistrate la reţelele de transport şi distribuţie (acestea 
duc la cresterea costurior) 

- conducte vechi şi neprotejate supuse fenomenelor de coroziune a apei şi solului de pozare; 
- Conductele de apa existente pe aceasta strada sunt din otel si/sau fonta, sunt vechi si 

uzate din punct de vedere fizic si moral; 
- Deasemenea aceste avarii duc la un disconfort ridicat al locuitorilor; 

Reabilitarea retelei de apa contribuie la: 
-  crearea și modernizarea infrastructurii rutiere locale și a sistemelor de alimentare cu 

apă/apă uzată, constituie elemente de bază pentru comunitatea urbana;  
         Avand in vedere cele mentionate mai sus, pentru a asigura un nivel de trai civilizat in 

conditii igienico-sanitare normale si pentru a feri populatia de eventualele imbolnaviri, se impune 
reabilitarea retelei de apa pe strada Dracesti, cu respectarea conditiilor impuse de catre standardele 
si normativele in vigoare atat din Romania cat si cele din Uniunea Europeana. 

  Crearea infrastructurii rutiere de interes local și o infrastructură de apă/apă uzată 
îmbunătățite, care vor contribui la diminuarea tendințelor de declin social și economic și la 
îmbunătățirea nivelului de trai. 

Scopul principal al proiectului este de protectie a mediului, imbunatatirea calitatii apei, de 
imbunatatire a calitatii vietii si de crestere a protectiei sanatatii publice. 

 Necesitatea proiectului decurge si din motivatii sociale si economice dar si din ratiuni de 
protectie a mediului . 

Populatia va fi beneficiarul direct al reabilitarii retelelor de apa prin  reducerea pierderilor si 
implicit a costurilor de operare, cresterea gradului de confort si crearea infrastructurii unei dezvoltari 
durabile a localitatii. 
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Oportunitatea investiției : 
Realizarea investitiei propuse deschide noi oportunitati de ecologizare a mediului si apelor 

freatice si curgătoare, sporind atractivitatea zonei si imbunatatind condițiile de viata si vizează 
creșterea numărului de locuitori din zonele urbane care beneficiază de o infrastructură și de servicii 
de bază îmbunătățite. 

In ceea ce priveste potentialul social al investitiei propuse, acesta deriva direct din 
asigurarea accesului cetatenilor la un sistem centralizat de distributie a apei potabile la parametrii 
de calitate corespunzatori. In acest fel se asigura cetatenilor oportunitatea sporirii calitatii nivelului 
de viata, al protectiei sanatatii acestora si al confortului traiului zilnic. 

 De asemenea, prin accederea la un sistem centralizat si continuu controlat pentru apele 
potabile, se diminueaza foarte mult posibilitatea aparitiei unor focare de imbolnavire, iar sursele 
individuale de apa sunt protejate impotriva infestarii. 

Din punct de vedere al factorilor de mediu, beneficiile existentei sistemelor centralizate de 
apa potabila si canalizare menajera sunt evidente si constau atat in protejarea directa a mediului, 
disparand cauzele infestarii apei si solului cu ape uzate gospodaresti, cat si in protejarea indirecta 
a resurselor de apa subterane si de suprafata, prin deversarea in cursurile de apa a unor ape 
uzate corect tratate si epurate, astfel incat influenta negativa a deversarii in mediul natural a apelor 
uzate sa fie diminuata drastic. 

Potențialul economic al realizarii investitiei este si acesta semnificativ, existenta unor 
sisteme centralizat de apa potabila avand drept consecinta directa sporirea atractivitatii 
investitorilor, care nu mai sunt obligati sa caute solutii alternative, punctuale (cu costuri mari) 
pentru alimentarea cu apa de buna calitate. Acest aspect va conduce la o dezvoltare economica 
mai rapida si mai eficienta a comunitatii. 

Analizand aspectele relevate mai sus, se poate desprinde concluzia ca reabilitarea cat mai 
rapida a retelei de apa pe strada Dracesti, este nu numai oportuna dar apare ca o necesitate 
stringenta, fara de care dezvoltarea sociala si economica este mult diminuata. 

Investitia este in corelare cu strategia de dezvoltare locala aprobata, corespunzatoare 
domeniului de investitii apa potabila. 

Investitia respecta Planul Urbanistic General, investitiile in infrastructura de apa potabila 
fiind considerate prioritare. 

 
Scenarii tehnico-economice identificate si propuse spre analiza: 
Deoarece acest studiu de fezabilitate are ca obiect reabilitarea retelei de apa potabila, 

refacerea a 48 bransamente si realizarea unei canalizatii din PVC Ø 110 mm în vederea coborârii 
în subteran a liniei electrice de joasă tensiune , iar traseele viitoarelor retele sunt fixe, fara 
posibilitati alternative, s-au luat in considerare 2 (doua) scenarii tehnico-economice si anume: 

Scenariul 1 – reabilitarea retelei de apa astfel: 
- țeava PEHD, De = 160 mm, L = 650 m, (conducte ce alimentează stația de pompare existenta) 
- țeava PEHD, De = 110 mm, L = 650 m (conducta de distributie) 

- branșamente 48 buc 

- canalizatie PVC Ø 110 mm în vederea coborârii în subteran a liniei electrice  
 de joasă tensiune - 650 m 

Scenariul 2 – Varianta „zero” de a nu face nimic. 
 

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri 
instituţionale şi financiare  
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Ca urmare a aderarii României la Uniunea Europeana si a semnării Tratatului de Aderare, 
tara noastra s-a angajat sa se conformeze obligațiilor legale ce revin din semnarea acestui tratat. 
In ceea ce priveste investitiile propuse, acestea trebuie sa contribuie la conformarea României cu 
obligatiile Tratatului de Aderare in ceea ce priveste: 

- Directiva Consiliului 98/83/EEC cu privire la calitatea apei destinate consumului uman; 
Conectarea la rețeaua publică de alimentare cu apă este incompletă, numai aproximativ                 

57 % din populație fiind conectată, aceasta reprezentând cea mai scăzută rată din UE. 
Infrastructura de alimentare cu apă este în curs de modernizare prin intermediul unor 

proiecte regionale, cofinanțate de UE. 
Avand in vedere aceste date, este practic imposibil ca Romania sa-si atinga tintele 

asumate prin Acord, in ceea ce priveste alimentarea cu apa potabila. Acest fapt va declansa 
inevitabil un proces de infrigement al Uniunii Europene impotriva Romaniei, pentru nerespectarea 
obligatiilor asumate, ceea ce se traduce prin amenzi permanente si foarte consistente pe toata 
perioada cuprinsa intre 1 ianuarie 2019 si data la care Romania va reusi sa-si rezolve problema 
alimentarii cu apa potabila si a colectarii si epurarii apelor uzate menajere, conform termenilor 
asumati. 

O alta latura importanta ce trebuie avuta in vedere este legata de posibilitatile de 
dezvoltare economica a zonelor urbane.  

Desigur ca existenta unor sisteme centralizate de alimentare cu apa si canalizare nu 
presupune implicit ca devzoltarea economica din zonele urbane va deveni exploziva, dar existenta 
acestor sisteme de utilitati publice reprezinta un aspect deloc de neglijat in intentia unor investitori 
de a-si deschide activitati economice diverse, deoarece costurile cu realizarea unor sisteme 
individuale de alimentare cu apa si canalizare sunt destul de importante si de multe ori, pentru a 
optimiza costurile, investitorii se orienteaza catre localitati unde sunt disponibile cat mai multe 
utilitati. 

In Master Planul  judetului Arges s-a elaborat o strategie de dezvoltare durabila in care sa 
stipulat necesitatea si oportunitatea extinderii si reabilitarii sistemelor centralizate de apa si 
canalizare menajera la nivelul intregului judet, cat mai curand posibil, pornind de la situatia reala cu 
care se confrunta comunitatea locală si anume calitatea precara a vietii locuitorilor. 

 
2.3. Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor  

In prezent, in Municipiul Campulung exista atat sisteme de alimentare cu apa cat si de 
colectare si transport al apelor uzate menajere. 
 Pe strada Dracesti ce face obiectul acestui  proiect, este necesara inlocuirea retelelor de 
apa uzate si refacerea branșamentelor la rețeaua de apa. De asemenea este necesara si 
prevederea unei canalizatii din PVC în vederea coborârii în subteran a liniei electrice de joasă 
tensiune. 

Alimentarea cu apa 
Sistemul de alimentare cu apă al municipiului Câmpulung – Muscel cuprinde: surse de apă 

şifacilităţi de transport, tratare, înmagazinare, pompare şi distribuţie. 
Municipiul Câmpulung Muscel dispune de 171 străzi cu o lungime totală de cca. 121.000 

m. Reţeaua de distribuţie este formată din conducte de otel, fonta, PREMO, azbociment si PEID. 
Canalizarea menajera 
Sistemul de canalizare al municipiului Câmpulung Muscel este de tip divizor si cuprinde 

colectarea/epurarea apelor uzate, precum şi depozitarea nămolului. 
În prezent municipiul Câmpulung Muscel dispune de o reţea de canalizare care se dezvoltă 

pecele două maluri ale râului Târgului, râu ce străbate oraşul de la nord la sud. Lungimea reţelei 
de 
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canalizare este de 62,6 km. 
Deficiente alimentare cu apa 
Principalele deficienţe ale sistemelor de alimentare cu apă conform Master Planului sunt: 
• pierderi de apă cauzate de avariile înregistrate la reţelele de transport şi distribuţie 43 % - 

sistemul Câmpulung. 
• conducte vechi şi neprotejate supuse fenomenelor de coroziune a apei şi solului de 

pozare; 
• consumurile energetice specifice mari; 
• starea avansată de uzură a construcţiilor şi echipamentelor existente în complexele de 

înmagazinare – pompare; 
• inexistenţa unor surse suplimentare de asigurare a necesarului de apă şi lipsa facilităţilor 

de combatere a efectelor de poluare accidentală; 
• nesiguranţa sursei datorată problemelor deosebite în realizarea lucrărilor de reabilitare a 

facilităţilor de transport a apei brute. 
• absenţa unui sistem SCADA nu permite monitorizarea eficientă a parametrilor cantitativi 

şi calitativi ai apei potabile distribuite. 
Pe strada Dracesti se constata urmatoarele deficiente: 

- pierderi de apă cauzate de avariile înregistrate la reţelele de transport şi distribuţie (acestea 
duc la cresterea costurior) 

- conducte vechi şi neprotejate supuse fenomenelor de coroziune a apei şi solului de pozare; 
- Conductele de apa existente pe aceasta strada sunt din otel si/sau fonta, sunt vechi si 

uzate din punct de vedere fizic si moral; 
- Deasemenea aceste avarii duc la un disconfort ridicat al locuitorilor; 

 
2.4. Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung privind 

evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului de investiţii  
 
Procentul foarte important de locuinte cu grad de confort ridicat (procent cu tendinte de 

crestere) impune stringenta reabilitarii retelei de apa pe strada Dracesti. 
Avand in vedere  specificul investitiei , consideram  cererea de bunuri si servicii consistenta 

si argumentata pentru a rezolva problema racordarii locuitorilor la reteaua de apa si deasemenea 
va creste si gradul de confort al locuitorilor. 

 
2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice  

 
Prin reabilitarea retelei de apa potabila menajera se urmareaste: 

 eliminarea racordurilor neautorizate la retelele existente; 
 cresterea numarului de locuitori care sa beneficieze de apa potabila 
 eliminarea pierderilor. 

Autorităţile administraţiei publice locale sunt responsabile, ţinând seama de cerinţele 
planurilor de conformare, pentru realizarea sistemelor de alimentare cu apa, canalizare şi 
epurare a apelor uzate orăşeneşti şi pentru asigurarea condiţiilor pentru ca serviciul public de 
alimentare cu apa şi canalizare sa se conformeze la prevederile legale prin care sunt transpuse 
directivele U.E. 

 
3. Identificarea, propunerea şi prezentarea a minimum două scenarii/opţiuni tehnico-

economice pentru realizarea obiectivului de investiţii2)  
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   3.1. Particularităţi ale amplasamentului:  
a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, dimensiuni 

în plan, regim juridic - natura proprietăţii sau titlul de proprietate, servituţi, drept de 
preempţiune, zonă de utilitate publică, informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din 
documentaţiile de urbanism, după caz);  

Lucrarile ce fac obiectul prezentului studiu de fezabilitate sunt amplasate in judetul Arges, 
municipiul Campulung, strada Dracesti pe o lungime de 650,0 ml. 

 
b) relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;  

 
- Romania, Judeţul Argeş, mun. Campulung. Str. Dracesti. 
 Câmpulung este un municipiu din Judeţul Argeş, din regiunea Muntenia, România. Este 

situat în depresiunea omonimă, la o altitudine de 580-600 m şi la o distanţă de 62 km de Piteşti (pe 
direcţia N-NE, pe şosea), 47 km de Curtea de Argeş (la E), 84 km de Braşov (la S-SV) şi 66 km de 
Târgovişte (la V). Este străbătut de Râul Târgului. Are o suprafaţă de 11,7 km2 şi populaţie de 
38.209 locuitori (potrivit recensământului din 2002).  
 Lucrarile prevazute in cadrul acestui proiect se vor amplasa in spatii ce apartin domeniului 
public, aflate in administratia Primariei municipiului Campulung. 
 

c) orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes naturale sau 
construite;  
Municipiul Câmpulung se învecinează cu următoarele localităţi, după cum urmează: 
 comuna Schitu Goleşti 
 comuna Bughea de Sus 
 comuna Bughea de Jos 
 comuna Lereşti 
 comuna Mioarele 
 comuna Valea Mare Pravăţ 
 comuna Godeni 
 Comuna Poienarii de Muscel 
 
 

d) surse de poluare existente în zonă;  
 

Din cauza deselor avarii apa potabila poate fi infestata din cauza infiltratiilor provenite de la 
fosele septice sau latrinele existente. 
 

e) date climatice şi particularităţi de relief;  
 
Din punct de vedere morfologic, orasul Câmpulung se situeaza in zona  dealurilor 

subcarpatice din interfluviul Dâmbovita – Arges si se caracterizeaza printr-un relief variat,  unde 
predomina culmile deluroase cu zone depresionare create de actiunea retelei hidrografice din 
zona. 

Dealurile subcarpatice apartin Subcartpatilor Getici, Sectorul Muscelelor  si sunt reprezentate 
prin culmi deluroase, rotunjite cu altitudini in jur de 700 m (dl. Cretisoara - 731.0 m, dl. Visoiu – 
690.3 m, dl. Flamânda 683.6 m) si  versanti cu panta variabila afectati adesea de fenomene de 
instabilitate.      
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 Date climatice 
 Clima  orasului Câmpulung se caracterizeaza prin urmatoarele valori: 
- precipitatii medii anuale 750 mm; 
- temperatura medie anuala 90 C; 
- adâncimea maxima de inghet 0.90 – 1.00 m (STAS 6054/77);  
 
 
Regimul precipitatiilor: 
- cantitatea medie anuala de precipitatii    650 mm/mp 
- evaporatia         E = 460 mm 
- scurgerea medie anuala      S = 105 mm 
- infiltratia efectiva      Lc= 8 l/sec/km2 
 
Conform Cod de proiectare – Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor , indicativ CR-1-

1-3/2012,  valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol este  sk  = 2.0 kN/m2. 
 
Conform Cod de proiectare – Evaluarea actiunii vântului asupra constructiilor  Indicativ CR-1-

1-4/2012, valoarea de referinta a presiunii dinamice a vântului este qb = 0.5 kPa având                                  
IMR  = 50 ani. Conform tabel 2.1.  pentru categoria de teren III, lungimea de rugozitate este                    
z0 = 0.3  si  zmin = 5 m 
 

Seismicitatea 
Din punct de vedere seismic conform SR 11100 - 1 / 93, Municipiul Câmpulung, se situeaza 

in interiorului zonei 71, pe scara MSK, unde indicele 1 corespunde unei perioade de revenire de 50 
ani  (minimum). 

Conform reglementarii tehnice „Cod de proiectare seismica - Partea I - Prevederi de 
proiectare pentru cladiri, indicativ P 100 / 1 - 2013 zon cercetata    prezinta o valoare de vârf a 
acceleratiei terenului ag = 0.30 g, pentru cutremure cu intervalul mediu de recurenta IMR= 225 ani, 
cu 20 % probabilitate de depasire in 50 ani. 

Zonarea valorilor de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag = 0.30 g cu 
IMR=225ani si 20% probabilitate de depasire in 50 ani 

Perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc 0.7 sec. 
 
   f) existenţa unor:  

   - reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi 
identificate;   
 In zona studiata exista urmatoarele retele de utilitati: 

- apa potabila; 
- canalizare; 
- energie electrica; 

 - gaze naturale; 
 - telecomunicatii; 
 
   - posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe 
amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei 
unor zone protejate sau de protecţie;  - Nu este cazul. 
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   - terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională;- Nu este cazul 
 
   g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat 
conform normativelor în vigoare, cuprinzând:  
 Studiul studiu geotehnic a fost intocmit in conformitate cu prevederile  NP – 074/2014: 
“Normativ privind principiile, exigentele si metodele cercetarii geotehnice a terenului de fundare”, 
cu reglementarile tehnice, standardele conexe in vigoare si literatura de specialitate specifica zonei 
cercetate  si a fost intocmit de catre GEO VISION - Ing.  Cristian Gabriel SAMOILA 
 

(i) date privind zonarea seismică;  
 

Din punct de vedere seismic conform SR 11100 - 1 / 93, Municipiul Câmpulung, se situeaza 
in interiorului zonei 71, pe scara MSK, unde indicele 1 corespunde unei perioade de revenire de 50 
ani  (minimum). 

Conform reglementarii tehnice „Cod de proiectare seismica - Partea I - Prevederi de 
proiectare pentru cladiri, indicativ P 100 / 1 - 2013 zon cercetata    prezinta o valoare de vârf a 
acceleratiei terenului ag = 0.30 g, pentru cutremure cu intervalul mediu de recurenta IMR= 225 ani, 
cu 20 % probabilitate de depasire in 50 ani. 

Zonarea valorilor de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag = 0.30 g cu 
IMR=225ani si 20% probabilitate de depasire in 50 ani 

Perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc 0.7 sec. 
 

(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convenţională şi 
nivelul maxim al apelor freatice;  

 
Conditii geotehnice   

     
Din punct de vedere morfologic  zona  cercetata  este situata la limita intre lunca si zona de 

versant  pe un relief in panta  ce inclina spre nord est cu cca 7.3%, cu potential de risc redus-
mediu cu privire la fenomenele de instabilitate. 

 Din punct de vedere geologic zona se caracterizeaza prin prezenta in suprafata a 
depozitelor delviale (miocen) dispuse peste depozite apartinand holocenului superior. 

 Stratificatia interceptata de forajele geotehnice executate este reprezentata prin depozite 
deluviale argiloase dispuse peste   pietrisuri cu bolovanisuri si nisipuri saturate. 

Nivelul hidrostatic a fost interceptat  in forajele geotehnice executate  la adancimi                                  
de 2.50-2.80 m. In F1 nivelul s-a ridicat pana la 0.85 m CTN dupa finalizarea forajului. 

 Riscul geotehnic al executiei acestei lucrari este de nivel moderat. 
Din punct de vedere hidrogeologic, se delimiteaza structura stratului acvifer freatic ce se 

dezvoltata la nivelul depozitelor pleistocen superior si  holocen superior.   
 Rezerva de apa a acestei structuri se reface din apele de precipitatii si din reteaua 

hidrografica principala  din zona. 
 Nivelul stratului acvifer se situeaza la adâncimi diferite functie de distanta si altitudinea 

relativa fata de sursa de alimentare. 
Incadrarea obiectivului in „Zone de risc”  
Conform prevederilor  Legii nr. 575/2001- Lege privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului national – Sectiunea a V-a, zone de risc natural, publicata in MO  nr. 726/2001, pentru 
Municipiul Campulung, riscul poate fi cauzat de cutremurele de pamânt datorita situarii  in zona cu 
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intensitate seismica de gradul 71  pe scara MSK unde indicele 1 reprezinta o perioada de revenire 
de cca. 50 ani – risc seismic mare. 

 
 
 
 
 
Stratificatia pusa in evidenta 
   Stratificatia interceptata in forajele  geotehnice executate  se prezinta astfel: 

Forajul nr.1 

6 m   

 N  E Z(m) NH 

   45.257193°     25.028183°  - 2.50 m ↑0.85 m 

 0.00– 0.70 m Umplutura din bolovani si pietris cu nisip argilos prafos 

0.70 – 2.50 m Argila/Argila prafoasa, cafeniu inchis, plastic vartoasa- consistenta 

2.50 – 6.00 m  Argila prafoasa, cafeniu deschis, plastic vartoasa 

 
 

Forajul nr.2 

6 m   

 N  E Z(m) NH 

   45.257193°     25.028183°  - 2.80 m 

 0.00– 0.70 m Umplutura din bolovanis si pietris cu nisip argilos prafos 

0.70 – 2.00 m Argila prafoasa nisipoasa, cafeniu inchis, plastic vartoasa- consistenta 

2.00 – 2.50 m  Argila nisipoasa, cafenie, plastic vartoasa 

2.50 – 3.50 m Argila nisipoasa, cafeniu galbuie, plastic consistenta 

3.50 – 6.00 m  Pietris cu bolovanis si nisip  saturat 

 

 Incadrarea lucrarii intr-o anumita categorie geotehnica  

Incadrarea in categoriile geotehnice se face in conformitate cu NP – 074/2014: “Normativ 
privind documentatiile geotehnice pentru constructii. 

Conform normativului NP 074 /2014, anexa A. tabelele A.1.1-A1.2 pamânturile care 
formeaza stratul de fundare si  zona activa a viitoarelor fundatii  se incadreaza la teren bun-mediu 
de fundare.  

Riscul geotehnic:   

Evaluarea riscului geotehnic si incadrarea in categoria geotehnica  s-a facut conform 
elementelor din tabelul urmator – NP 074-2014: 

Factori avuti in vedere Categorii Punctaj 

Conditiile de teren Teren bun – mediu 2 – 3 

Apa subterana Lucrari  cu epuizmente normale 2 

Clasificarea constructiei dupa 
categoria de importanta 

Redusa 2 

Vecinatati Risc moderat    3 

Zona seismica de calcul ag = 0.30g 3 

TOTAL puncte 12 - 13 
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Categoria geotehnica rezultata din corelarea elementelor de mai sus este  2, cu risc 
geotehnic moderat. 

 
Aprecieri privind stabilitatea generala si locala a terenului  
 Zona cercetata   prezinta  un relief cu pante variabile spre zona de versant cu potential de 
risc cu privire la fenomenele de instabilitate (pe harta geologica este figurata zona unei alunecari 
stabilizate) cu relief cu pante variabile. 

Adâncimea si sistemul de fundare  recomandate: 
Stratul de fundare recomandat este constituit  din Argila/Argila prafoasa nisipoasa, cafeniu 

inchis, plastic vartoasa - consistenta 
Adâncimea maxima de inghet 0.90 – 1.00 m (STAS 6054/77); 

 
 Consideratii hidrogeologice si hidrologice 
 

Râul Târgului formeaza pe partea dreapta a orasului Câmpulung o larga zona depresionara 
formata din 2 (doua) nivele de terasa - terasa joasa si terasa inferioara.  

Datorita structurii sinclinale râul Târgului formeaza in zona un con de dejectie vechi, erodat 
intens de organismele toren]iale.  

Din punct de vedere hidrografic, zona apartine bazinului râului Arges cu afluentii  sai, râul 
Târgului si valea Argesel. 
 Râul Târgului prezinta in zona un curs canalizat si primeste o serie de afluenti cu caracter 
temporar, uneori alimentate de structurile acvifere subterane prin izvoare. 

Vaile afluente ale râului Târgului apar mai ales pe partea stânga si ele sunt: valea Mare, 
pârâul Românestilor, valea Angheleanului, valea Zidarului si valea Barbutei.  
 

(iii) date geologice generale;  
 

Din punct de vedere morfologic, orasul Câmpulung se situeaza in zona  dealurilor 
subcarpatice din interfluviul Dâmbovita – Arges si se caracterizeaza printr-un relief variat,  unde 
predomina culmile deluroase cu zone depresionare create de actiunea retelei hidrografice din 
zona. 

Dealurile subcarpatice apartin Subcartpatilor Getici, Sectorul Muscelelor  si sunt 
reprezentate prin culmi deluroase, rotunjite cu altitudini in jur de 700 m (dl. Cretisoara - 731.0 m, dl. 
Visoiu – 690.3 m, dl. Flamânda 683.6 m) si  versanti cu panta variabila afectati adesea de 
fenomene de instabilitate. 

Depresiunea  de contact a Câmpulungului  de la poalele muntilor Muscel. 
 

(iv) date geotehnice obţinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fişe complexe cu 
rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu 
recomandările pentru fundare şi consolidări, hărţi de zonare geotehnică, arhive 
accesibile, după caz;  

 
CONCLUZII SI RECOMANDARI 

Din punct de vedere morfologic  zona  cercetata  este situata la limita intre lunca si zona de 
versant  pe un relief in panta  ce inclina spre nord est cu cca 7.3%, cu poten]ial de risc redus-
mediu cu privire la fenomenele de instabilitate. 
 Din punct de vedere geologic zona se caracterizeaza prin prezenta in suprafata a 
depozitelor delviale (miocen) la limita cu depozite apartinand holocenului superior. 
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Riscul geotehnic al executiei acestor lucrari este de nivel moderat.  
Având în vedere lucrarile ce urmeaza a se executa pe parcursul executiei pot aparea 

diverse probleme care nu s-au evidentiat în etapa de prospectare. 
 
 

(v) încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundaţii) în conformitate cu 
reglementările tehnice în vigoare; - nu este cazul 
 Riscul geotehnic al executiei acestei lucrari este de nivel moderat. 
 

(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a 
documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunţate bibliografic. – nu este cazul 

 
 
   3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural şi 
tehnologic:  
   - caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii;  
   - varianta constructivă de realizare a investiţiei, cu justificarea alegerii acesteia;  
   - echiparea şi dotarea specifică funcţiunii propuse.  
 
SCENARIUL 1 

Pentru reabilitarea si extinderea retelei de apa s-au avut in vedere urmatoarele : 
 se dorește înlocuirea conductei de OL Ø 160 care alimentează stația de pompare 

existent; 
  montarea unei conducte noi de distribuție pentru 48 de locuințe. 
 în vederea coborârii în subteran a liniei electrice de joasă tensiune, se va executa o 

canalizatie din PVC Ø 110 pe porțiunea pe care se execută conductele de alimentare cu apă. 
 respectarea prevederilor planului de urbanism (PUG) al localitatii cu privire la trama 
stradala, 
 cresterea gradului de confort al gospodariilor (instalatii de apa rece si calda, bai, grupuri 
sanitare),  etc.;  
 Siguranta la foc, protectia impotriva zgomotului si eficienta izolatiei termice sunt aspecte 
ce nu pun probleme deosebite la acest tip de lucrari, cu exceptia instalatiilor de epurare 
monobloc care trebuie protejate termic impotriva inghetului. Pot fi unele cazuri speciale de 
protectie la foc pentru constructii din materiale combustibile (lemn), de protectie impotriva 
zgomotului la folosirea motoarelor termice, a compresoarelor si a suflantelor, cazuri pentru 
care vor fi facute mentiuni in proiectele de detaliu ale obiectelor respective;  
 Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului sunt strans legate de aceste 
lucrari;  
 Materialele utilizate in realizarea constructiilor si instalatiilor unui sistem de alimentare cu 
apa vor trebui sa indeplineasca anumite criterii generale, valabile, evident, in functie de rolul 
si importanta constructiei sau instalatiei, de domeniul de utilizare, de caracterul temporar sau 
permanent al lucrarii, etc.  

In plan general, investitia propusa pe strada Dracesti contribuie la atingerea obiectivului 
privind coeziunea economica si sociala, creand premisele pentru cresterea capacitatii regiunii 
de dezvoltare. 

Reteaua de apa proiectata va fi realizata din conducte de PEHD 80, Pn 6 atm,                                
Dn 110 x 4,0 mm in lungime de 650,0 ml; 
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 Reteaua de apa ce se va inlocui va fi realizata din conducte de PEHD 80, Pn 10 atm,                                       
Dn 160  mm in lungime de 650,0 ml; 

Canalizatia pentru retelele electrice ce vor deveni subterane se  va realiza din conducta 
PVC Dn 110 mm. 

Racordarea conductei de apa ce se va inlocui la reteaua existenta se va face in caminul 
de vane de la intersectia strazii Muzeul Fundeni cu strada Alexandru Voievod. 

In acest camin se va reface si legatura cu conducta din fonta Ø 75 mm ce alimenteaza 
strada Muzeul Fundeni. 

 
 
 
Conductele din PEHD se vor monta pe un pat de nisip de 15 cm grosime sub 

generatoarea inferioara a tubului, iar umplutura pana la 15 cm deasupra generatoarei 
superioare se va executa tot cu nisip bine compactat. In rest, umpluturile se fac cu materialul 
rezultat din sapatura, sortat si maruntit pentru a elimina bolovanii si bulgarii mari. 

Deasupra conductei de polietilena, la 50 cm fata de generatoarea superioara a acesteia 
se prevede o banda de polietilena de culoare albastra, cu fir de otel inoxidabil incorporat in 
ea, cu rol de semnalizare si avertizare. 

Toate materialele vor avea certificate de calitate, accept sanitar etc. si vor respecta dupa 
caz, standardele romanesti in vigoare si internationale. 

Dupa executia propriu-zisa a conductelor acestea se vor proba (proba de presiune, 
conform precizarilor din caietul de sarcini), inainte de darea in exploatare, acestea vor fi 
spalate si dezinfectate. 

Efectuarea probei de presiune la conductele din PEHD consta intr-o punere prealabila 
sub presiune de 15 minute inaintea probei propriu-zise. Conducta se umple progresiv cu apa, 
asigurandu-se o evacuare corecta a aerului.  

In timpul probei, pungile de aer ramase se dizolva in apa intr-o maniera reversibila si se 
produce o cadere de presiune. Umplerea conductei trebuie deci sa se realizeze incet, prin 
punctele joase ale retelei, fara sa se depaseasca un debit de 0,5 l/s. In aceste conditii nu se 
mai formeaza decat putine pungi de aer si prin aceasta se faciliteaza mult evacuarea prin 
punctele inalte. 

In aceasta proba trebuie sa se efectueze o punere sub presiune “preliminara” de 1,5 ori 
presiunea de serviciu, cu reajustarea presiunii la fiecare ora, 3 sau 4 ori la rand fara 
decompresiune (dupa prima ora, scaderea presiunii poate atinge valori importante). 

Este bine sa se efectueze proba oficiala dupa temperatura de varf a zilei si sa se evite 
probele pe timpul noptii: intr-adevar, in cazul unui tronson cu umplutura incompleta sau pozat 
deasupra solului, daca temperatura ambianta se ridica mult intre momentul de inceput si cel 
de sfarsit al probei, tubul se dilata mai mult decat apa si presiunea poate cadea, cu 
aproximativ 0,5 la 1 bar pentru o variatie de 1- 00 C. 

Dupa proba constructorul trebuie sa remedieze daca este necesar orice defectiune de 
etanseitate. Reparatiile odata efectuate se procedeaza la o noua proba, asa cum a fost 
descrisa mai sus. 

Ca beneficiu direct pe termen mediu se estimeaza cresterea calitatii vietii, iar pe termen 
lung cresterea atractivitatii zonei pentru noi investitii private, respectiv pentru popularea 
zonei. 

Utilizarea materialelor fiind legata in general de prezenta apei potabile, ele trebuie sa 
indeplineasca urmatoarele criterii:  

 Sa fie rezistente la actiunea coroziva si hidratanta a apei;  
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 Sa asigure o foarte buna etanseitate a elementelor executate pentru evitarea exfiltratiilor 
si/sau a infiltratiilor;  
 Sa aiba rezistentele mecanice cerute de domeniul de utilizare;  
 Sa aiba rugozitate mica in scopul limitarii pierderilor de sarcina distribuite;  
 Sa fie rezistente la actiunea diferitilor factori externi functie de domeniul lor de utilizare, 
(temperatura apei si a aerului, sarcini mecanice interioare si exterioare, actiunea agresiva a 
pamantului, curenti electrici, etc.) si sa nu se deformeze permanent sub actiunea acestora;  
 Sa nu prezinte pericol de orice natura pentru persoanele cu care vin in contact, care le 
manevreaza si utilizeaza;  
 Sa nu necesite cheltuieli de investitie si exploatare mari;  
 Sa fie usor de pus in opera, depozitate si manevrate;  
 Sa permita montare si demontare usoara (cazul conductelor, pieselor speciale, 
armaturilor, etc.);  
 Sa permita realizarea unor imbinari etanse (cazul conductelor, de exemplu);  
 Sa reziste alternantelor de umiditate, de temperatura si de inghet-dezghet, daca lucreaza 
in medii si domenii in care pot avea loc astfel de alternante;  
 Sa corespunda cerintelor beneficiarilor si caietelor de sarcini intocmite de catre 
proiectanti si retetelor de preparare indicate de proiectant si realizate de constructor (pentru 
betoane, mortare, tencuieli, etc.);  
 Sa aiba un volum, greutate si dimensiuni care sa permita transportul lor pe drumurile 
publice;  
 Sa-si pastreze calitatile, caracteristicile si proprietatile in cazul depozitarii 
corespunzatoare pe durata de garantie a fabricantului;  
 Echipamentele prevazute a fi achizitionate sa fie fiabile, cu randament energetic ridicat si 
cu o durata de serviciu normata > 10-15 ani;  
 Sa se aleaga materiale pentru care se cunoaste tehnologia de realizare practica si 
pentru care exista mijloace normale de punere in opera;  
 Materialele sa fie atestate de catre organele abilitate si de catre inspectoratele sanitare 
teritoriale;  
 Dupa epuizarea capacitatii de lucru, sa permita fie o reutilizare usoara, fie o distrugere 
simpla si depozitare in conditii acceptabile pentru mediul inconjurator.  

Dintre materialele utilizate curent in realizarea sistemelor de alimentare cu apa se 
evidentiaza urmatoarele:  

 Nisip, pietris, ciment, apa si aditivi pentru prepararea mortarelor si betoanelor;  
 Bare din otel neted (OB 37) sau profilat la cald (PC 52, PC 60) pentru realizarea 
constructiilor din beton armat, precomprimat, etc.;  
 Cauciuc, carton asfaltat, folii din material plastic, rasini epoxidice, s.a. pentru etansari si 
protectii;  
 Otel, fonta, polietilena, polipropilena, poliester armat cu fibra de sticla (PAFS), PVC, otel 
inoxidabil, s.a., pentru conducte, canale, camine de vizitare prefabricate, cuve pentru 
instalatii mici de pompare si instalatii compacte de epurare, etc.  
 Multe dintre constructiile si instalatiile utilizate in sistemele de alimentare cu apa din 
mediul rural sunt prefabricate, fapt ce permite o aprovizionare, transport, manevrabilitate si 
punere in opera mai usoara si mai rapida. In aceasta categorie intra tuburile de orice fel, 
caminele de vane, instalatii mici de ridicare a presiunii, stalpi, grinzi, plansee, etc.  

 
Caminele de vane 
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Pentru racordul strazii Dracesti la reteaua de apa existenta s-a prevazut inlocuirea vanelor in 
caminul existent. 

 
Bransamente apa 

 Pentru conectarea consumatorilor la reteaua de apa potabiala, concomitent cu lucrarile de 
realizare a extinderii retelei pe strada Dracesti se vor realiza si racorduri la acestea. 

De-a lungul retelei s-au prevazut 48 de bransamente in lungime medie de 5,0 ml fiecare. 
Racordul bransamentelor se va face la reteaua de distributie prin intermediul unei piese de 

bransare (sa bransament) si inainte de intrarea in incinta proprietatilor, pe spatiul public, se va 
monta un robinet de concesie. 

Bransamentele se vor executa din teava de PEHD Dn 25 mm. 
 

CATEGORIA SI CLASA DE IMPORTANTA A OBIECTIVULUI 

Clasa de importanta a lucrarilor de apa conform STAS 4273 este IV astfel:  
- lucrari de apa in localitati rurale – categoria 4 
     - dupa durata de exploatare – definitiva 
    -  dupa rol functional : constructie principala. 
 
Avand in  vedere  prevederile legii 10/1995 si HG 766/97, Regulamentul  privind stabilirea 
categoriei constructiilor , tinand seama de aspectele a, b si c ale Art. 5 analizand specificul 
lucrarilor conform legii 82/98 si anexelor sale, categoria de importanta aleasa este C (constr. de 
importanta normala). 

 
Organizare de santier 
Documentaţia tehnică pentru realizarea unei lucrari noi prevede obligatoriu şi realizarea (în 

apropierea obiectivului) a unei organizări de şantier care trebuie să cuprindă : 
- căile de acces; 
- unelte, scule, dispozitive, utilaje şi mijloace necesare; 
- sursele de energie; 
- vestiare, apă potabilă, grup sanitar; 
- organizarea spaţiilor necesare depozitării temporare a materialelor, măsurile specifice pentru 
conservare pe timpul depozitării şi evitării degradărilor; 
- măsuri specifice privind protecţia şi securitatea muncii, precum şi de prevenire şi stingere a 
incendiilor, decurgând din natura operaţiilor şi tehnologiilor de construcţie cuprinse în documentaţia 
de execuţie a obiectivului; 
- măsuri de protecţia vecinătăţilor (transmitere de vibraţii şi şocuri puternice, degajări mari de praf, 
asigurarea acceselor necesare). 

Organizarea de santier se va amenaja pe terenul pus la dispozitie de Autoritatea 
Contractanta, teren situat in municipiul Campulung. 

Terenul pus la dispozitie de Autoritatea Contractanta are acces la utilitati (apa, energie 
elecrtica). 

Pe aceasta suprafata de amenajeaza o platforma din balast. Platforma va folosi pentru 
parcarea utilajelor si a materialelor care pot fi depozitate in era liber. Pe aceasta platoforma se va 
aseza un container pentru birouri, un container pentru materiale si o toaleta ecologica. 
 Deasemenea se vor prevedea si 2 pubele pentru gunoi. 
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Lucrările provizorii necesare organizării incintei constau în executarea unei platforme 
balastate in interiorul incintei. Dupa terminarea executiei lucrarilor terenul se va adduce la starea 
initiala. 

Materialele de construcţie cum sunt tuburile de canalizare, caminele prefabricate s.a., se 
vor putea depozita în incinta proprietăţii, în aer liber, fără măsuri deosebite de protecţie.  

Materialele de construcţie care necesită protecţie contra intemperiilor se vor putea depozita 
pe timpul execuţiei lucrărilor de construcţie în incinta containerului de depozitare, care se va 
amplasa la început. În acest sens, pe terenul aferent se va organiza şantierul prin amplasarea unor 
obiecte provizorii: 
- containerul de depozitare cu rol de depozitare materiale, şi depozitare scule; 
- container birouri pentru vestiar muncitori; si birou sef santier; 
- tablou electric; 
- punct PSI (în imediata apropiere a sursei de apă); 
- platforma balastata depozitare materiale. 

Nu sunt necesare măsuri de protecţie a vecinătăţilor. 
Se vor lua măsuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a 

incendiilor. 
Pentru a preveni declanşarea unor incendii se va evita lucrul cu şi în preajma surselor de 

foc.  
Dacă se folosesc utilaje cu acţionare electrică, se va avea în vedere respectarea măsurilor 

de protecţie în acest sens, evitând mai ales utilizarea unor conductori cu izolaţie 
necorespunzătoare şi a unor împământări necorespunzătoare. 
 

MĂSURI ŞI REGULI DE PROTECŢIE LA ACŢIUNEA FOCULUI 
1. Normele de protecţie contra incendiilor se stabilesc în funcţie de categoria de pericol de 
incendiu a proceselor tehnologice, de gradul de rezistenţă la foc al elementelor de construcţie, 
precum şi de sarcina termică a materialelor şi substanţelor combustibile utilizate, prelucrate, 
manipulate sau depozitate, definite conform reglementărilor tehnice C3000 – 94. 
2. Organizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor precum şi a evacuării persoanelor şi 
bunurilor în caz de incendiu vizează în principal: 
a. stabilirea în instrucţiunile de lucru a modului de operare precum şi a regulilor, măsurilor de 
prevenire şi stingere a incendiilor ce trebuiesc respectate în timpul executării lucrărilor; 
b. stabilirea modului şi a planului de depozitare a materialelor şi bunurilor cu pericol de incendiu 
sau explozie; 
c dotarea locului de muncă cu mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor, necesare conform 
normelor, amplasarea corespunzătoare a acestora şi întreţinerea lor în perfectă stare de 
funcţionare; 
d. organizarea alarmării, alertării şi a intervenţiei pentru stingerea incendiilor la locul de muncă, 
precum şi constituirea echipelor de intervenţie şi a atribuţiilor concrete; 
organizarea evacuării persoanelor şi bunurilor în caz de incendiu precum şi întocmirea planurilor 
de evacuare; 
f. întocmirea ipotezelor şi a schemelor de intervenţie pentru stingerea incendiilor la instalaţiile cu 
pericol deosebit; 
g. marcarea cu inscripţii şi indicatoare de securitate şi expunerea materialelor de propagandă 
împotriva incendiilor. 
3. Înaintea începerii procesului tehnologic, muncitorii trebuie să fie instruiţi să respecte regulile de 
pază împotriva incendiilor. 
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4. Pe timpul lucrului se vor respecta întocmai instrucţiunile tehnice privind tehnologiile de lucru, 
precum şi normele de prevenire a incendiilor. 
5. La terminarea lucrului se va asigura: 
a. întreruperea iluminatului electric, cu excepţia celui de siguranţă; 
b. evacuarea din incintă a deşeurilor reziduurilor şi a altor materiale combustibile; 
c. înlăturarea tuturor surselor cu foc deschis; 
d. evacuarea materialelor din spaţii de siguranţă dintre construcţie şi instalaţii. 
6. Este obligatorie marcarea cu indicatoare de securitate executate şi montate conform 
standardelor STAS 297/1 şi STAS 297/2; 
7. Depozitarea subansamblelor şi a materialelor se va face în raport cu comportarea la foc a 
acestora şi cu condiţia de a nu bloca căile de acces la apă şi la mijloacele de stingere şi spaţiile de 
siguranţă. 
8.Se interzice lucrul cu foc deschis la distanţe mai mici de 3 m. faţă de elementele sau materialele 
combustibile fără luarea măsurilor de protecţie specifice (izolare, umectare, ecranare, etc.). Zilnic, 
după terminarea programului de lucru, zona se curăţă de resturile şi deşeurile rezultate. 
Materialele şi substanţele combustibile se depozitează în locuri special amenajate, făreă pericol de 
producere a incendiilor. 
9. Şantierul trebuie să fie echipat cu un post de incendiu, care cuprinde: 
- găleţi din tablă, vopsite în culoarea roşie, cu inscripţia « găleată de incendiu (2 buc.) 
- lopeţi cu coadă (2 buc.) 
- topoare târnăcop cu coadă (2 buc.) 
- căngi cu coadă (2 buc.) 
- răngi de fier (2 buc.) 
- scară împerechere din trei segmente (1 buc.) 
- ladă cu nisip de 0,5 mc (1 buc.) 
- stingătoare portabile 
 

MĂSURI DE PROTECŢIE A MUNCII 
1.La executarea lucrărilor se vor respecta toate măsurile de protecţie a muncii prevăzute în 
legislaţia în vigoare în special din « Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii » 
ediţia 1993; Legea Protecţiei Muncii Nr. 90/1996; « Norme generale de protecţie a muncii » ediţia 
1996, precum şi « Norme specifice de protecţie a muncii pentru diferite categorii de lucrări ». 
2. Lucrările se vor executa pe baza proiectului de organizare şi a fişelor tehnologice elaborate de 
tehnologul executant, în care se vor detalia toate măsurile de protecţie a muncii. Se va verifica 
însuşirea fişelor tehnologice de către întreg personalul din execuţie. 
3. Dintre măsurile speciale ce trebuiesc avute în vedere se menţionează: 
- zonele periculoase vor fi marcate cu placaje şi inscripţii; 
- se vor face amenajări speciale (podine de lucru, parapeţi, dispozitive); 
- toate dispozitivele, mecanismele şi utilajele vor fi verificate în conformitate cu normele în vigoare; 
- asigurarea cu forţă de muncă calificată şi care să cunoască măsurile de protecţie a muncii în 
vigoare din “Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii“ ediţia 1993 cap. 1-41. 
4. Se atrage atnţia asupra faptului că măsurile de protecţie a muncii prezentate nu au un caracter 
limitativ, constructorul având obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru prevenirea 
eventualelor accidente de muncă (măsuri prevăzute şi în « Norme specifice de securitate a muncii 
pentru diferite categorii de lucrări ». 
 
SCENARIUL 2 
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 Pastrarea situatiei existente pastreaza gradul de disconfort al populatiei din zona. 
Solutia de a se mentine situatia existenta nu poate fi acceptata pentru o dezvoltare 

echilibrata a zonei lipsa apei dauneaza infrastructurii existente si creste gradul de disconfort al 
populatiei. 

 In cazul pastrarii situatiei existente nu se fac eforturi financiare pentru investitie dar 
disconfortul si locuitorilor si scaderea calitatii vietii in zonele studiate poate deveni mai mare pe 
parcursul anilor . 
 
   3.3. Costurile estimative ale investiţiei:  
   - costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiţii, cu luarea în considerare a 
costurilor unor investiţii similare, ori a unor standarde de cost pentru investiţii similare corelativ cu 
caracteristicile tehnice şi parametrii specifici obiectivului de investiţii;  
   - costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/de amortizare a investiţiei publice.  

 
Conform deviz general anexat – SCENARIUL 1 

 
   3.4. Studii de specialitate, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a construcţiilor, după 
caz:  
   - studiu topografic;  

Lucrarea a fost executata in vederea determinarii punctelor de interes pentru o buna 
geometrizare a terenului pe traseul retelei de apa proiectate, precum si pe amplasamentul viitoarei 
statii de epurare. Toate detaliile culese in teren au fost transpuse pe planuri de situatie scara 
1:500, ridicarea topografica realizandu-se in sistemul de coordonate STEREO 70, conform temei 
de proiectare si avizate ONCPI. 

Ridicarea topografica a fost pusa la dispozitia proiectantului de catre beneficiarul lucrarii. 
 
   - studiu geotehnic şi/sau studii de analiză şi de stabilitate a terenului;  

Studiul geotehnic a fost intocmit de : S.C. GEO VISION S.R.L. TARGOVISTE  conform 
temei de proiectare. 

 
   - studiu hidrologic, hidrogeologic; - nu este cazul 
 
   - studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru 
creşterea performanţei energetice; - nu este cazul 
 
   - studiu de trafic şi studiu de circulaţie; - nu este cazul 
 
   - raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiţii 
ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică; - nu este cazul 
 
   - studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiţii care se referă la amenajări spaţii verzi şi 
peisajere; - nu este cazul 
 
   - studiu privind valoarea resursei culturale; - nu este cazul 
 
   - studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei. - nu este cazul 
 

3.5. Grafice orientative de realizare a investiţiei  
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3.5.1.Grafice orientative de realizare a investiţiei   

 
Graficul de realizare a investitiei: 

      Anul 1 

Nr.crt Denumire activitate 
Nr 
luni 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Obtinerea si amenajarea terenului 

1,1 Obtinere teren 0                 

1,2 Amenajarea terenului 0                 

1,3 
Amenajarea pentru protectia 
mediului 

0                 

2 
Asigurarea utilitatilor necesare 
obiectivului 0                 

3 Proiectare si asistenta tehnica 

3,1  3.1.1. Studii de teren 1 1               

3,2 

3.5.3. Studiu de 
fezabilitate/documentatie de 
avizare a lucrarilor de interventii si 
deviz general 

1 1               

3,3 
3.5.4. Documentatii tehnice in 
vederea obtinerii 
avizelor/acordurior/autorizatiilor 

1 1               

3,4 
3.5.5.  Verificarea tehnica de 
calitate a proiectului tehnic si a 
detaliilor de executie 

1   1             

3,5 
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de 
executie 

1   1             

3,6 Asistenta tehnica 6     1 1 1 1 1 1 

3,7 Dirigentie de santier 6     1 1 1 1 1 1 

4 Investitia de baza 6     1 1 1 1 1 1 

5 Alte cheltuieli         

5,1 Diverse si neprevazute 6     1 1 1 1 1 1  
 

Conform graficului de mai sus durata totala de realizare a investitiei este de 8 luni. 

 
 
4. Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opţiuni tehnico- economic(e) propus(e)  
 

4.5. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă 
şi prezentarea scenariului de referinţă  - nu este cazul 

 
4.6. Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, 

inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiţia  
Avand in vedere specificul lucrarilor din prezenta investitie si amplasamentul lucrarilor, 

factorii de risc antropici si naturali inclusive schimbari climatice (inundatii, ingheturi) nu pot 
afecta aceste lucrari, cel putin din urmatoarele motive:  
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- materialele folosite - sunt rezistente la sarcini mecanice;  
- amplasamentul lucrarilor  - nu sunt in zone inundabile; 

    - terenul se afla amplasat intr-o zona fara riscuri . 
Principalele vulnerabilitati care pot influenta investitaia sunt: 

- dificultatea obtinerii resurselor financiare necesare pentru finantare 
- reducerea sprijinului prin programe cu fonduri europene nerambursabile 
- instabilitatea economica. 

 
   4.3. Situaţia utilităţilor şi analiza de consum:  
   - necesarul de utilităţi şi de relocare/protejare, după caz; - nu este cazul 
   - soluţii pentru asigurarea utilităţilor necesare.  

 In zona exista retea de alimentare cu apa  la care se va racorda extinderea propusa. 
 
   4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii:  
a) impactul social şi cultural, egalitatea de şanse;  

Investitia propusa este completa si va fi pe deplin eficienta , influenteaza in mod pozitiv 
calitatea vietii  si a mediului 

 
b) estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în faza 

de operare;  
In faza de realizarea a investitiei aproximativ 20 persoane  
In faza de operare  - nu este cazul 

 
c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor 

protejate, după caz; - nu este cazul 
 
d) impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care acesta se 

integrează, după caz.  
Avand in vedere functiunile propuse prin proiect si anume: alimentarea cu apa a locuitorilor 
din zona dintr-un sistem centralizat,  impactul obiectivului de investitie este unul pozitiv. 

 
   4.5. Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de 
investiţii  

- realizarea acestei lucrari nu genereaza bunuri si servicii. 

 
   4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul 
cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară  
 

Proiectul ce face obiectul prezentei documentaţii a fost comandat de Municipiul Campulung 
şi are ca obiect reabilitarea retelei de apa pe strada Dracesti astfel: 
- țeava PEHD, De = 160 mm, L = 650 m, (conducte ce alimentează stația de pompare existenta) 

- țeava PEHD, De = 110 mm, L = 650 m (conducta de distributie) 

- branșamente 48 buc 
- canalizatie PVC Ø 110 mm în vederea coborârii în subteran a liniei electrice  

 de joasă tensiune - 650 m 

Analiza Financiară reflectă viabilitatea financiară a proiectului, capacitatea de generare a 
veniturilor şi nevoia de asistenţă a granturilor. 

Scopul analizei financiare este acela de a evalua costurile şi beneficiile directe cuantificabile 
implicate de proiectul de investiţii. Aceasta va furniza informaţii relevante pentru analiza impactului 
investiţiei asupra mediului economic şi social. 
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Datele de intrare ale acestei analize constau în proiecţii pentru fiecare intrare şi ieşire de 
numerar a proiectului pe perioada de previziune, detaliate pe activităţi de investiţie, exploatare, 
întreţinere şi reparaţii. 
 Analiza cost - beneficiu este un cadru conceptual aplicat oricărei evaluări cantitative, 
sistematice a unui proiect investiţional public / privat sau a unei politici guvernamentale din 
perspectiva publică sau socială. 
 De asemenea analiza cost - beneficiu este o metodologie de estimare a dezirabilităţii unui 
proiect investiţional pe baza calculului raportului (economic – social - ecologic) dintre costurile şi 
beneficiile viitoare. 
 Analiza cost - beneficiu este componenta esenţială de fundamentare a fezabilităţii unui 
proiect investiţional din punct de vedere al impactului asupra mediului economic, social sau al 
mediului ambiental şi reflectă valorile pe care societatea este dispusă să le plătească pentru un 
bun sau serviciu, respectiv costurile de oportunitate pentru societate. 

Analiza cost-beneficiu şi de senzitivitate (sensibilitate) permite, pe baza unor indicatori 
ecomomico - financiari (RIRE, RIR - rate interne de rentabilitate economice sau financiare, TR - 
termenul de recuperare al capitalurilor investite), determinarea eficienţei (rentabilităţii) proiectelor 
investiţionale. 

Elementele de bază ale analizei cost – beneficiu sunt de definire a obiectivelor, 
identificarea şi definirea proiectului, analiza opţiunilor, analizele economico – financiare, analizele 
multicriteriale (senzitivitate şi risc). 

Metodele de lucru cele mai cunoscute în analiza cost - beneficiu sunt: 
 metoda comparaţiei costurilor cu beneficiile (metoda comparaţiei fluxurilor de 

numerar cash - flow); 
 metoda valorilor de contingenţă; 
 metoda preţurilor hedonice; 
 metoda costurilor de transport; 
 metoda funcţiei de producţie. 

Fiind un proiect de extindere a unei retele de apa metoda cea mai adecvată de lucru în 
analiza cost – beneficiu s–a considerat a fi o combinată a metodei comparaţiei fluxurilor de 
numerar ale costurilor cu cele ale beneficiilor (cash - flow) pe de o parte, respectiv cu metoda 
costurilor de transport. 

În general analiza cost – beneficiu prin metoda comparaţiei costurilor cu beneficiile (cash–
flow – flux de lichidităţi) conduce la rezultate cât mai fiabile atunci când perioada de analiză se 
situează între 15 – 20 ani. 

Pentru implementarea proiectului s-au avut în vedere mai multe scenarii care au la baza 
evoluţiile factorilor ce pot influenţa direct sau indirect proiectul: factori politici, legislativi, financiari, 
economici (inflaţia, cursul valutar, rata de referinţă a dobânzii, preţurile bunurilor şi serviciilor). 

Ipotezele  prezentate în continuare sunt construite atât pe baza informaţiilor de natură socio 
- economică înregistrate până în prezent cât şi pe baza previziunilor macroeconomice. 

 
Factorul politic 
Una din ipotezele de la care s-a plecat în conturarea scenariilor a fost aceea referitoare la 

mediul politic din România. Aceasta ipoteză presupune că următorii ani (2020 – 2025) România va 
fi caracterizată de un cadru politic favorabil implementării proiectelor de infrastructură, această 
stabilitate politică fiind datorată în mare masură integrării în Uniunea Europeană. Disputele politice 
sunt relativ normale şi în limitele democraţiei europene. 

 
Factori legislativi 
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Ipoteza referitoare la influenţa factorilor legislativi asupra derulării acestui proiect de 

investiţii presupune existenţa unui cadru legislativ solid care să încurajeze absorbţia fondurilor 
structurale şi de coeziune  în următorii ani. Integrarea în Uniunea Europeană presupune alinierea 
legislaţiei româneşti la legislaţia europeană (adoptarea legilor şi normelor cu privire la: procedurile 
de achiziţii, gestionarea şi utilizarea fondurilor comunitare, etc.). 

 
Factori economici 
În cadrul acestui subcapitol vor fi enunţate ipotezele referitoare la variabilele ce pot avea un 

impact semnificativ asupra scenariilor proiectului. 
Cursul valutar 
Atât în cazul previziunilor financiare, cât şi în cel al estimării costurilor investiţionale  

s-a folosit cursul valutar al BNR din data de 15.11.2021 de  
4.9489 lei RON/Euro. 

 
Factorul financiar de actualizare 
Conform recomandărilor Ghidului Solicitantului, factorul de actualizare în termeni reali 

recomandat pentru analiza financiară este de 5% pentru ţările de coeziune. 
 
Factorul economic de actualizare 
Factorul economic de actualizare (rata economică de actualizare) reprezintă rata la care 

costurile şi beneficiile economice viitoare sunt ajustate atunci când sunt comparate cu cele din 
prezent. Conform recomandărilor “Ghidului Solicitantului”, factorul de actualizare în termeni reali 
recomandat pentru analiza economică este de 5,5% pentru ţările de coeziune. 

 
Valoarea reziduală a investiţiei 
Valoarea reziduală a investiţiei, la sfârşitul perioadei de analiză, a fost estimată la 15% 

din valoarea iniţială a valorii lucrărilor de construcţii. 
 
Factori de mediu 
Factorul de mediu poate avea un rol semnificativ în cadrul acestui proiect de investiţii, fapt 

evidenţiat în cadrul analizei riscului şi senzitivităţii. 
 
Orizontul de analiză 
Având în vedere atât caracteristicile proiectului de investiţii propus cât şi principiul de 

prudenţialitate care impune alegerea unei perioade rezonabile de analiză, previziunile noastre 
vor acoperi o perioadă de 20 ani. 

 
Analiza cost - beneficiu reprezintă principalul instrument de estimare şi evaluare  

economică a proiectelor de investiţii. 
Evaluarea proiectelor de investiţii în infrastructură nu poate să dea rezultate satisfăcătoare 

fără o analiză atât a profitabilităţii financiare cât şi a efectelor secundare, ale caror beneficiari sunt 
alte entităţi economice (persoane fizice sau juridice). 

  
Analiza financiară utilizează o metodologie specifică determinată de faptul că realizarea 

drumului nu generează intrări financiare directe, ci ieşiri (reprezentate de întreţinerea  curentă şi 
periodică). 
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În consecinţă, analiza financiară se concentrează asupra demonstrării faptului că 
implementarea proiectului generează beneficii directe pentru entităţile implicate, exprimate prin 
costuri de întreţinere. 

Rezultatele analizei financiare sunt semnificative doar în măsura în care sunt completate 
de cele economice. 

 
Analiza economică evaluează proiectul din punct de vedere al societăţii, urmărind 

estimarea contribuţiei proiectului la bunăstarea economică a localităţii  sau a regiunii. 
 

În cazul analizei cost - beneficiu economice vom completa beneficiile rezultate în cadrul 
analizei cost - beneficiu financiar cu alte efecte neutre pentru proiect în sine, dar importante pentru 
societate. Printre aceste efecte amintim: economiile la la costurile de operare a vehiculelor (costuri 
medii pe km pentru diferite tipuri) şi economii legate de timpul călătoriei. 
 

Scopul analizei financiare este acela de a identifica şi cuantifica cheltuielile necesare 
pentru implementarea proiectului, dar şi a cheltuielilor generate de proiect în faza operaţională. 

Obiectul analizei noastre financiare îl reprezintă evaluarea beneficiilor şi cheltuielilor 
produse de implementarea proiectului de investiţii propus, independent de destinaţia/sursa lor 
contabilă. 

Metodologia folosită în analiza financiară este cea recomandată de Comisia Europeană în 
“Ghidul analizei cost - beneficiu a proiectelor de investiţii” pregătit de Direcţia Generală pentru 
Politici Regionale. 

Modelul teoretic aplicat este Modelul DCF (Discounted Cash Flow = Cash Flow Actualizat) 
care cuantifică diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile generate de proiect pe durata sa de 
funcţionare, ajustând această diferenţă cu un factor de actualizare, operaţiune necesară pentru “a 
aduce” o valoare viitoare în prezent. 

Principalul obiectiv al analizei financiare este de a calcula următorii indicatori de evaluare a 
performanţei financiare a proiectului. 

 
Valoarea actuală netă (VAN) 

 
După cum o va demonstra matematic formula de mai jos, VAN indică valoarea actuală – la 

momentul zero – a implementării unui proiect ce va genera în viitor diverse fluxuri de venituri şi 
cheltuieli în baza factorului (ratei) de actualizare selectat (k). 

VAN =  

unde: CFt = cash flow-ul generat de proiect în anul t – diferenţă dintre veniturile şi 
cheltuielile efective 
          VRn = valoarea reziduală a investiţiei în ultimul an de analiză 
          I0     = investiţia necesară pentru implementarea proiectului 
Cu alte cuvinte, un indicator VAN pozitiv arată că veniturile viitoare vor excede cheltuielile, 

şi toate aceste diferenţe anuale “aduse” în prezent – cu ajutorul ratei de actualizare k – şi însumate 
reprezentând exact valoarea pe care o furnizează indicatorul. 
 

Rata internă de rentabilitate (RIR) 
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RIR reprezintă rata de actualizare la care VAN este egală cu zero. Adică, aceasta este 
rata intenă de renatabilitate minimă acceptată pentru proiect, o rată mai mică indicând faptul că 
veniturile nu vor acoperi cheltuielile. 

Cu toate acestea, o RIR negativă poate fi acceptată pentru anumite proiecte datorită 
faptului ca acest tip de investiţii reprezintă o necesitate stringentă, fără a avea însă capacitatea de 
a genera venituri (sau generează venituri foarte mici): drumuri. staţii de epurare, reţele de 
canalizare, de alimentare cu apa, etc. Acceptarea unei RIR financiară negativă este totuşi 
condiţionată de existenţa unei RIR economice pozitivă – acelaşi concept, dar de data aceasta 
aplicat asupra beneficiilor şi costurilor socio - economice. 

 
Raportul Cost/Beneficiu (RCB) 

RCB este un indicator complementar al VAN, comparând valoarea actuală a beneficiilor 
viitoare cu costurile viitoare, incluzând valoarea investiţiei: 

RCB =  =  

Singurul neajuns al acestui indicator este acela că, atunci când se compară două proiecte, 
este preferat cel care presupune o investiţie iniţială mai mică, chiar dacă celălalt proiect are VAN 
mai mare. 

Indicatorii financiari ai proiectului,  (VAN; RIR).   
Principalii indicatori ai analizei financiare se referă la calculul Ratei Interne de Rentabilitate 

Financiară (RIR), Valoarea Actuală Netă Financiară (VAN) şi Raportul Cost – Beneficiu al 
investiţiei. 

Rezultatele sunt prezentate în tabelul de mai jos.

0

0

I

IVNA 
1

0


I

VNA



26 
 

                      Tabel Calculul indicatorilor financiari ai investiţiei 

 

An Rata Coeficient
 Costuri totale 
cu investitia 

 Costuri de 
operare 

Costuri 
totale

Costuri totale 
actualizate Total Actualizate Numerar net

Numerar 
actualizat VAN

an mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei

1 5% 0,93 461,28          461,28    427,11             0 0,00 461,28 -     427,11 -          

2 5% 0,79 22,15 22,15      17,58               24,2 19,21 2,06          1,64              425,47 -     

3 5% 0,74 22,81 22,81      16,77               26,62 19,57 3,81          2,80              422,67 -     

4 5% 0,68 23,49 23,49      15,99               29,26 19,91 5,77          3,93              418,75 -     

5 5% 0,63 24,20 24,20      15,25               32,12 20,24 7,92          4,99              413,76 -     

6 5% 0,58 24,92 24,92      14,54               35,42 20,67 10,50        6,13              407,63 -     

7 5% 0,54 25,67 25,67      13,87               38,94 21,04 13,27        7,17              400,46 -     

8 5% 0,50 26,44 26,44      13,23               42,9 21,46 16,46        8,23              392,22 -     

9 5% 0,46 27,24 27,24      12,62               47,3 21,91 20,06        9,29              382,93 -     

10 5% 0,43 28,05 28,05      12,03               52,14 22,36 24,09        10,33            372,60 -     

11 5% 0,40 28,89 28,89      11,47               57,42 22,80 28,53        11,33            361,27 -     

12 5% 0,37 29,76 29,76      10,94               63,14 23,22 33,38        12,27            349,00 -     

13 5% 0,34 30,65 30,65      10,44               69,52 23,67 38,87        13,23            335,76 -     

14 5% 0,32 31,57 31,57      9,95                70,4 22,19 38,83        12,24            323,52 -     

15 5% 0,29 32,52 32,52      9,49                70,4 20,55 37,88        11,06            312,47 -     

16 5% 0,27 33,50 33,50      9,05                70,4 19,03 36,90        9,97              302,49 -     

17 5% 0,25 34,50 34,50      8,63                70,4 17,62 35,90        8,98              293,51 -     

18 5% 0,23 35,54 35,54      8,23                70,4 16,31 34,86        8,08              285,43 -     

19 5% 0,21 36,60 36,60      7,85                70,4 15,10 33,80        7,25              278,18 -     

20 5% 0,20 37,70 37,70      7,49                70,4 13,99 32,70        6,50              271,68 -     

21 5% 0,18 69,19            38,83 108,02    19,87               70,4 12,95 31,57        5,81              265,88 -     

TOTAL 595,04        245,30                393,79      25,88 -265,88

-265,88

-7,564%

0,62             

VAN

RIR

C/B

Venituri Flux Costuri 
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 Din tabelul prezentat rezulta un flux de numerar cumulat mai mare ca zero. Acest lucru 
inseamna ca din punct de vedere al sustenabilitati financiare, proiectul are capacitatea genereze o 
auto-finanţare suficientă pentru a continua activităţile după finalizarea investitiei. 
 

Rata Internă de Rentabilitate financiară a investiţiei este calculată luând în considerare 
costurile totale ale investiţiei ca o ieşire (împreună cu costurile de exploatare), iar veniturile ca o 
intrare. Ea măsoară capacitatea veniturilor din exploatare de a susţine costurile investiţiei. Aşa cum se 
observă din tabelul de mai sus rezultă următoarele: 

Rata Internă de Rentabilitate Financiară este negativă (-7.564%) deci, mai mică ca 5%, rată 
de actualizare recomandată în cadrul analizei financiare. 
Datorită faptului că investiţia în canalizare pluviala nu este generatoare de profit, VAN financiară are o 
valoare negativă (-265.88 RON ). Aceasta se datorează fluxului de numerar negativ în timpul primului 
an, care pentru procedura de actualizare, cântăreşte mai mult decât restul anilor pozitivi.  
Fluxul de numerar cumulat este pozitiv. 
 
   4.7. Analiza economică3), inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: 
valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu sau, după 
caz, analiza cost-eficacitate  
 

Înainte de elaborarea analizei economice, anumite ipoteze de cuantificare a costurilor şi 
beneficiilor socio - economice trebuie analizate. Aceste elemente sunt prezentate în continuare.  

Beneficiile socio - economice luate în considerare pentru realizarea analizei cost -beneficiu 
sunt beneficiile realizate prin implementarea proiectului: 

Realizarea unui sistem de canalizare are beneficii  majore in asigurarea unor conditii de igiena 
si confort, sanatate publica, protectia mediului  

Cuantificarea beneficiilor economice 
a) Aspecte de igiena si sanatate publica 
Prin introducerea sistemului de alimentare cu apa potabila  creste gradului de igiena publica si 

se apreciaza ca se reduc substantial cheltuielile aferente bolilor de natura infectioasa si virala. Efectul 
se estimeaza ca produce o diminuare cu 10% din valoarea medie a asigurarilor de sanatate  raportat 
la persoanele beneficiare ale acestei investitii. 

b) cresterea valorii proprietatii 
In zonele in care s-a introdus apa potabila curenta  valoarea terenurilor a crescut in intravilan 

de la 7 eur/mp  la 15 eur/mp,  deci un castig de 8 eur/mp. 
 

Beneficiile socio - economice (Locuri de muncă nou create) 
Pentru realizarea proiectului se vor crea un număr de locuri de muncă pentru personalul de 

executie. Acest personal va fi angajat din zona municipiului Campulung. 
Rezultatul analizei sociale  
Rezultatele beneficiilor sociale produse de realizarea acestui proiect de reabilitare şi 

modernizare a drumurilor comunale sunt prezentate în următorul tabel. 
Impactul asupra locurilor de muncă create: 

 Locuri de muncă permanente  pe perioada de funcţionare: 0 
 Locuri de muncă temporare:  20 
 Locuri de muncă temporare pe durata de construcţie: 20 

Rezultatele analizei economice sunt prezentate în tabelul următor (valori calculate numai 
pentru total investiţie RIRE/c si VANE/c): 

 



 

         Calculul indicatorilor economici ai investiţiei - în RON 
 

An Rata Coeficient
 Costuri totale 
cu investitia 

 Costuri de 
operare 

Costuri 
totale

Costuri totale 
actualizate Total Actualizate Numerar net

Numerar 
actualizat VAN

an mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei

1 5% 0,93 461,28          461,28    427,11             0 0,00 461,28 -     427,11 -          

2 5% 0,79 22,15 22,15      17,58               24,2 19,21 2,06          1,64              425,47 -     

3 5% 0,74 22,81 22,81      16,77               26,62 19,57 3,81          2,80              422,67 -     

4 5% 0,68 23,49 23,49      15,99               29,26 19,91 5,77          3,93              418,75 -     

5 5% 0,63 24,20 24,20      15,25               32,12 20,24 7,92          4,99              413,76 -     

6 5% 0,58 24,92 24,92      14,54               35,42 20,67 10,50        6,13              407,63 -     

7 5% 0,54 25,67 25,67      13,87               38,94 21,04 13,27        7,17              400,46 -     

8 5% 0,50 26,44 26,44      13,23               42,9 21,46 16,46        8,23              392,22 -     

9 5% 0,46 27,24 27,24      12,62               47,3 21,91 20,06        9,29              382,93 -     

10 5% 0,43 28,05 28,05      12,03               52,14 22,36 24,09        10,33            372,60 -     

11 5% 0,40 28,89 28,89      11,47               57,42 22,80 28,53        11,33            361,27 -     

12 5% 0,37 29,76 29,76      10,94               63,14 23,22 33,38        12,27            349,00 -     

13 5% 0,34 30,65 30,65      10,44               69,52 23,67 38,87        13,23            335,76 -     

14 5% 0,32 31,57 31,57      9,95                70,4 22,19 38,83        12,24            323,52 -     

15 5% 0,29 32,52 32,52      9,49                70,4 20,55 37,88        11,06            312,47 -     

16 5% 0,27 33,50 33,50      9,05                70,4 19,03 36,90        9,97              302,49 -     

17 5% 0,25 34,50 34,50      8,63                70,4 17,62 35,90        8,98              293,51 -     

18 5% 0,23 35,54 35,54      8,23                70,4 16,31 34,86        8,08              285,43 -     

19 5% 0,21 36,60 36,60      7,85                70,4 15,10 33,80        7,25              278,18 -     

20 5% 0,20 37,70 37,70      7,49                70,4 13,99 32,70        6,50              271,68 -     

21 5% 0,18 69,19            38,83 108,02    19,87               70,4 12,95 31,57        5,81              265,88 -     

TOTAL 595,04        245,30                393,79      25,88 -265,88

-265,88

-7,564%

0,62             

VAN

RIR

C/B

Venituri Flux Costuri 
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Rata interna de rentabilitate 
economică a investiţiei (RIRE) 

-7.564% 

Valoarea actuală netă  economică 
a investieţiei (VANE) 

-265.88 

Raport Cost/Beneficiu 0.62 

 
Beneficiile socio - economice luate în considerare pentru realizarea analizei cost -beneficiu 
sunt cele realizate prin implementarea proiectului. 
Costurile economice sunt reprezentate de costurile de investiţie, costurile de întreţinere şi 
reabilitarea curentă. 
Analiza cost - beneficiu a proiectului presupune determinarea următorilor indicatori: 

 Valoarea Actuală Netă Economică (VANE) 
 Rata Internă de Rentabilitate Economică (RIRE) 
 Raportul Beneficiu/Cost 
 Rata de actualizare utilizată în analiză are valoarea 5%. 

Din analiza valorilor furnizare în tabelul urmator rezultă următoarele: 
 Valoarea Actuală Netă Economică este negativa: -265.88RON 

 Rata Internă de Rentabilitate Economică este de -7.6564%, mai mica decat rata 
socială de actualizare 5%. 

 Raportul beneficiu/cost este 0.62. 
 
   4.8. Analiza de senzitivitate  
Scopul analizei de senzitivitate este de a selecta variabile critice si parametri ale caror variatii, 
pozitive sau negative comparate cu valoarea de baza are efectul cel mai mare asupra valorii IRI si 
VNA care pot cauza schimbari semnificative a acestor parametri.  Se recomanda considerarea 
acelor parametri pentru care variatia pozitiva sau negativa cu 1% produce o variatie 
corespunzatoare de 1% in RIR sau 5% in valoarea de baza a VNA.  
 
Analiza de senzitivitate financiara 

Analiza de senzitivitate are ca obiectiv identificarea variabilelor critice şi impactul potenţial al 
variaţiei acestor variabile asupra indicatorilor de performanţă financiară şi economică.  
 Indicatorii de performanţă financiară şi economică relevanţi, care se vor considera în toate 
cazurile, sunt rata internă de rentabilitate financiară a investiţiei şi valoarea financiară actuală netă. 
  Pentru realizarea analizei de senzitivitate se vor parcurge paşii următori:  
identificarea variabilelor care sunt considerate critice pentru durabilitatea beneficiilor proiectului.  
Acest lucru se realizează prin analiza comparata a marimii variatiei indicatorilor de performanţă ca 
urmare a modificărilor induse unui set de variabile ale investitiei.  
calculul "valorilor de comutare" pentru variabilele critice identificate (reprezintă modificarea 
procentuală a variabilei critice care determină ca valoarea indicatorului de performanţă analizat să 
ajungă sub un nivel minim de acceptabilitate)  

Analiza de senzitivitate (de sensibilitate) in cazul proiectelor de investitie in domeniul 
protectiei mediului, permite aprecierea efectelor pe care le au variatiile anumitori factori critici 
asupra parametrilor tehnico-economici ai investitiei. 
 Printre acesti factori de risc care influenteaza investitia la nivel de rentabilitate, amintim: 
orice eveniment neasteptat in executia constructiilor, care poate schimba considerabil costul 
investitiei in curs; 
costurile de exploatare ( intretinere, administrare ) si dinamica lor in timp; 
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Analiza de senzitivitate consta in determinarea variatiei indicatorilor de profitabilitate in 
conditiile modificarii nivelurilor diferitelor variabilelor cheie. 
 Se vor determina variabilele critice ale caror variatii vor determina cele mai semnificative 
variatii asupra principalilor indicatori ai rentabilitatii, respectiv RIR si VAN. Intervalul pentru care 
vom stabili variatiile este de +/- 1%. 
 Selectarea variabilelor cheie ale modelului 
 Pentru determinarea variabilelor cheie se vor lua in considerare urmatorii indicatori: 
Valoarea investitiei 
Costurile de intretinere si operare 
 Acesti indicatori au fost modificati cu -1% si 1% obtinandu-se urmatoarele valori pentru 
indicatorii de performanta: 
 

 
 

 
   4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor  
 

Proiectul de investiţii are o “lume” proprie reprezentată de elementele concrete care concură 
la realizarea lui, adică participanţi (consultanţi, ingineri, constructori, tehnologi, finanţatori, 
beneficiari ai rezultatelor, etc.) şi cadrul economic, juridic, politic, social de dezvoltare.  

In acelaşi timp, fiecare proiect se derulează in “lumea organizaţiei” care construieşte sau 
achiziţionează activul (denumit generic “investiţie”), iar aceasta işi desfăşoară activitatea intr-o 
economie şi a unui mediu ambiant marcat de neprevăzut.  

In mediul economic şi de afaceri actual, orice decizie de investiţii este puternic marcată de 
modificările imprevizibile - uneori in sens pozitiv, dar de cele mai multe ori in sens negativ – ale 
factorilor de mediu. Aceste evoluţii imprevizibile au stat in atenţia specialiştilor in domeniu mai mult 
sub aspectul impactului lor negativ asupra rentabilităţii proiectului şi au primit denumirea de risc al 
proiectului. 

Principalele riscuri care pot afecta proiectul pot fi de natura interna si externa: 
 Interna – pot fi elemente tehnice legate de indeplinirea realista a obiectivelor si care se pot 

minimiza printr-o proiectare si planificare riguroasa a activitatilor 
 Externa – nu depind de beneficiar, dar pot fi contracarate printr-un sistem adecvat de 

management al riscului 
 

Factori
-1% 0% 1%

Valoarea investitiei 456,66 461,28 465,89
VAN 113,04 114,18 115,32
RIR -11,03% -11,14% -11,25%

Factori
-1% 0% 1%

Costurile de operare 543,60 549,09 554,58
VAN 113,04 114,18 115,32
RIR -11,03% -11,14% -11,25%

Senzitivitate Valoarea investitiei
Variatii

Senzitivitate cheltuieli de operare
Variatii
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In perioada de execuţie a proiectului, factorii de risc sunt determinaţi de caracteristicile 
tehnice ale proiectului, experienţa şi modul de lucru al echipei de execuţie, parametrii exogeni (in 
principal macro-economici) ce pot să afecteze sumele necesare finanţării in această etapă. 
Principalele riscuri de natura interna ce apar sunt:  

• riscul tehnologic care apare in cazul unor investiţii cu grad ridicat de noutate tehnologică. 
In general, investitorii se simt mai in siguranţă dacă tehnologia a fost probată in alte proiecte, 
folosirea unei tehnologii probate fiind o condiţie de a se acorda un imprumut.  

• riscul de depăşire a costurilor ce apare in situaţia in care nu s-au specificat in contractul 
de execuţie sau in bugetul investiţiei actualizări ale costurilor sau cheltuieli neprevăzute.  

• riscul de intarziere (depăşire a duratei stabilite) poate conduce, pe de o parte la 
creşterea nevoii de finanţare, inclusiv a dobanzilor aferente, iar pe de altă parte la intarzierea 
intrării in exploatare cu efecte negative asupra respectării clauzelor faţă de furnizori şi de clienţi.  

• riscul de interfaţă este generat de intercondiţionarea dintre diferiţi executanţi pe care 
participă la realizarea proiectului şi derivă din coordonarea executanţilor sau din incoerenţa intre 
clauzele diferitelor contracte de execuţie.  

• riscul de subcontractanţi este asumat de titularul de contract cand tratează lucrări in 
subantrepriză.  

• riscul de indexare a costurilor proiectului apare in situaţia in care nu se prevăd in 
contract clauze ferme privind finalizarea proiectului la costurile prevăzute la momentul semnării 
acestuia, beneficiarul fiind nevoit să suporte modificările de preţ.  

Intre metodele ce pot fi utilizate pentru prevenirea sau diminuarea efectelor unor astfel de 
riscuri, se enumeră:  

 transferul riscului, către o terţă parte ce poate prelua gestiunea acestuia precum companiile 
de asigurări şi firmele specializate in realizarea unor părţi din proiect (outsourcing);  

 diminuarea riscului prin programarea corespunzătoare a activităţilor, instruirea personalului 
sau prin reducerea efectelor in cazul apariţiei acestuia formarea de rezerve de costuri sau de timp;  

 selectarea ştiinţifică a subcontractorilor (folosind informaţii din derularea unor contracte 
anterioare) şi negocierea atentă a contractelor.  

De asemenea pentru minimizarea riscurilor se poate apela la sistemele cheie (consacrate) ale  
managementului de proiect. 

Sistemul de monitorizare 
Esenta acestuia consta in compararea permanenta a situatiei de fapt cu planul 

acestuia: evolutie fizica, cheltuieli financiare, calitate (obiectivele proiectului sunt congruente cu 
activele create). 

O abatere indicata de sistemul de monitorizare (evolutie programata/stare de fapt) 
conduce la un set de decizii a managerilor de project care vor decide daca sunt posibile si/sau 
anumite masuri de remediere. 

Sistemul de control 
Acesta va trebui sa intre in actiune repede si eficient cand sistemul de monitorizare indica 
abateri. 
Membrii echipei de project au urmatoarele atributii principale: 
• a lua decizii despre masurile corective necesare (de la caz la caz) 
• autorizarea masurilor propuse 
• implementarea schimbarilor propuse 
• adaptarea planului de referinta care sa permita ca sistemul de monitorizare sa 
ramana eficient 
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Sistemul informational 
Va sustine sistemele de control si monitorizare, punand la dispozitia echipei de proiect (in timp 
util) informatiile pe baza carora ea va actiona. 
Pentru monitorizarea proiectului (primul sistem cheie al managementului de proiect) informatiile 
strict necesare sunt urmatoarele: 
• masurarea evolutiei fizice 
• masurarea evolutiei financiare 
• controlul calitatii 
alte informatii specifice care prezinta interes deosebit. 

Mecanismul de control financiar 
Intelegem prin mecanism de control financiar prin care se va asigura utilizarea optima a 
fondurilor, un sistem circular de reguli care vor ajuta la atingerea obiectivelor proiectului evitand 
surprizele si semnalizand la timp pericolele care necesita masuri corective. 
Global, acest concept se refera la urmatoarele: 
• stabilirea unei planificari financiare 
•confruntarea la intervale regulate (doua luni) a rezultatelor efective ale acestei planificari 
• compararea abaterilor dintre plan si realitate 
Impiedicarea evolutiilor nedorite prin luarea unor decizii la timpul potrivit 
Principalele instrumente de lucru operative se vor baza in principal pe analize cantitative si 
calitative a rezultatelor. 

Contabilitatea si managementui financiar 
Va fi asigurata de un specialist contabil care va contribui la indeplinirea a trei sarcini 
fundamentale: 
1. planificarea, controlul si inregistrarea operatiunilor 
2. prezentarea informatiilor (primele doua puncte sunt sarcini ale specialistului 
contabil) 
3. decizia in chestiuni financiare (atributii ale conducerii) 
• Planificarea, controlul si inregistrarea operatiunilor 
Presupun operatiuni cum ar fi platile pentru bunuri si servicii, materiale, plata salariilor, cat si 
efectuarea incasarilor din vanzari. Planificarea tranzactiilor este necesara. Managementul 
proiectului trebuie sa autorizeze aceste tranzactii si disponibilizarea fizica a fondurilor prin 
proceduri de autorizare a platilor si de depunere a fondurilor in contul bancar al proiectului. 
Controlul financiar se refera la armonizarea evidentelor fizice ale operatiunilor cu bugetele 
aprobate. 
• Prezentarea informatiilor 
Va fi necesara unificarea rezultatelor diferitelor operatiuni, evaluand implicatiile acestuia si 
rezumandu-le in rapoarte regulate si dare care vor oferi informatii despre evolutia pe nivele de 
cheltuieli, vor include prognoze ale situatiilor financiare viitoare si vor identifica zonele 
problematice  
• Activitatea de decizie la nivel financiar 
Sistemul va combina elementele esentiale ale functiei de inregistrare si control logic cu 
procesul de raportare metodica. Succint, prin activitatea decizionala intelegem urmatoarele: 
alegerea strategiilor, alocarea intre activitati, revizuirea bugetului, verificarea contabila interna. 
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Riscurile externe (care nu depind de beneficiar) 
 

SECTOR RISCURI 
EVITARE/ PREVENIRE/ REDUCERE 

RISCURI 

POLITIC 
 
 
 

     -      reorientarea politicii interne a Romaniei 
spre un model economic de tip inchis 

-         reoritentarea politicii spre un sistem 
administrativ centralizat 

-     imbunatatirea mediului legal si 
institutional in Romania 

-        extinderea descentralizarii in 
toate sectoarele de activitate 

-        stabilitate politica interna 

PATRIMONIAL 

- Daune directe produse bunurilor din diverse 
cauze: incendiu, explozie, cutremur, inundatie, 
intemperii atmosferice, furt, vandalism etc; 

-Pierderi financiare indirecte din intreruperea 
activitatii (intrerupere cauzata de producerea riscurilor 
asigurate); 

-Avarii accidentale la echipamente si utilaje, 
precum si pierderi financiare indirecte, aferente 
intreruperii activitatii din astfel de cauze; 

-Avarii la lucrarile de constructie, instalare si 
punere in functiune; 

-asigurarea bunurilor (utilaje, 
instalatii, materiale, materii prime)  pentru 
incendiu, cutremur, furt); 

 
-gasirea unor solutii rapide de 

inlocuire a bunurilor care au suferit avarii 
astfel incat lucrarile sa  poata continua 

FINANCIAR/ ECONOMIC 
 

-Riscuri legate de piata financiara- fluctuatiile de 
curs valutar 

- inasprirea procedurilor vamale 
-retragerea sprijinului financiar din partea unor 

organisme financiare internationale 
- dezvoltarea economiei subterane 
-  scaderea ritmului de privatizare 
-  acordarea unor facilitati altor centre din regiune 

si Euroregiune 

-in cazul cresterii cursului valutar la 
Euro iar finantarea  primita sa fie in lei, 
acest lucru poate duce la imposibilitatea 
continuarii lucrarii. Se poate evita prin 
incheierea contractelor in lei cu 
anteprenorii. 

Pentru a face fata fluctuatiilor de pe 
piata valutara se pot incheia contracte  pe 
piata financiara a derivatelor. 

RELATII REGIONALE, 
EUROREGIONALE, 
INTERNATIONALE 

 
 
 
 
 

-  instabilitate politica internationala 
- accentuarea unor conflicte in zona noastra 

geografica 
- aparitia unor conflicte in interiorul comunitatii ; 
- conflicte de interese intre diferite centre 

economice din regiune 
- conflicte de interese intre diferite nivele 

decizionale (local, judetean, national) 

-imbunatatirea mediului legal si 
institutional in Romania 

 
- obtinerea tuturor aprobarilor pentru 

derularea investittiei inainte de inceperea 
lucrarilor. 

 

RASPUNDEREA CIVILA 
-Raspunderea civila generala fata de terti 
-Raspunderea manageriala; 

 

RISCURI DE MEDIU SI DE 
CLIMA 

 
-cele climaterice sunt legate de existenta unor 

precipitatii abundente care ar putea intrerupe lucrarile , 
cat si existenta unor temperaturi scazute care ar duce 
la inghet  si ar inreuna executarea lucrarilor. 

 

-In zonele cu riscuri naturale se vor 
autoriza numai constructiile care au drept 
scop limitarea acestor riscuri; alte 
categorii de constructii pot fi autorizate 
doar dupa eliminarea factorilor naturali de 
risc si cu respectarea prevederilor legale 
in vigoare; 

-Urmarirea comportarii si intretinerea 
lucrarilor de regularizare si desecare, 
precum si a celor de aparare impotriva 
inundatiilor; 

-Imbunatatirea planurilor de actiune si 
interventie in caz de calamitati naturale. 

 
 
5. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a) 
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5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, 
financiar, al sustenabilitatii si riscurilor 

 
Scenariul 1 – Realizarea investitiei prin extinderea si reabilitarea retelei de  apa  

Deoarece acest studiu de fezabilitate are ca obiect reabilitarea retelei de apa potabila, 
refacerea a 48 bransamente si realizarea unei canalizatii din PVC Ø 110 mm în vederea coborârii 
în subteran a liniei electrice de joasă tensiune , iar traseele viitoarelor retele sunt fixe, fara 
posibilitati alternative, s-au luat in considerare  reabilitarea retelei si anume: 
- țeava PEHD, De = 160 mm, L = 650 m, (conducte ce alimentează stația de pompare 
existenta) 
- țeava PEHD, De = 110 mm, L = 650 m (conducta de distributie) 
- branșamente 48 buc 
- canalizatie PVC Ø 110 mm în vederea coborârii în subteran a liniei electrice  
 de joasă tensiune - 650 m 
 

5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) 
 

Prin selectarea SCENARIULUI 2 se observa ca se prezinta o varianta care nu implica 
costuri dar nici nu rezolva problema locuitorilor din zonele studiate. 

   
Prin alegerea variantei propuse in  SCENARIUL 1 desi  costul investitiei este mai mare se 

rezolva problema alimentarii cu apa a locuitorilor de pe strada Dracesti, ceea ce duce la cresterea 
nivelului de trai. 

 
Avand in vedere cele prezentate mai sus, se recomanda SCENARIUL1. 
 

   5.3. Descrierea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) privind:  
a) obţinerea si amenajarea terenului;  

 Terenul  ce urmeaza a fi ocupat de retelele de apa noi apartine consiliului local al 
Municipiului Campulung 

 
b) asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului; - nu este cazul. 

  
c) soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, 

funcţional-arhitectural şi economic, a principalelor lucrări pentru investiţia de bază, corelată 
cu nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă ce rezultă din indicatorii tehnico-economici 
propuşi;  
 

SCENARIUL 1 
 
SCENARIUL 1 

Pentru realizarea extinderii si reabilitarii retelei de apa s-au avut in vedere urmatoarele : 
 pe strada Dracesti s-au construit noi locuinte si este necesara alimentarea cu apa a 
acestora; 
 reducerea pierderilor de apă cauzate de avariile înregistrate la reţelele de transport şi 
distribuţie (acestea duc la cresterea costurior) 
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 inlocuirea conductelor vechi şi neprotejate supuse fenomenelor de coroziune a apei şi 
solului de pozare;Conductele de apa existente pe aceasta strada sunt din otel si/sau fonta, 
sunt vechi si uzate din punct de vedere fizic si moral; 
 crearea și modernizarea infrastructurii rutiere locale și a sistemelor de alimentare cu 
apă/apă uzată, constituie elemente de bază pentru comunitatea urbana;  
 respectarea prevederilor planului de urbanism (PUG) al localitatii cu privire la trama 
stradala; 
 cresterea gradului de confort al gospodariilor (instalatii de apa rece si calda, bai, grupuri 
sanitare),  etc.;  
 Siguranta la foc, protectia impotriva zgomotului si eficienta izolatiei termice sunt aspecte 
ce nu pun probleme deosebite la acest tip de lucrari, cu exceptia instalatiilor de epurare 
monobloc care trebuie protejate termic impotriva inghetului. Pot fi unele cazuri speciale de 
protectie la foc pentru constructii din materiale combustibile (lemn), de protectie impotriva 
zgomotului la folosirea motoarelor termice, a compresoarelor si a suflantelor, cazuri pentru 
care vor fi facute mentiuni in proiectele de detaliu ale obiectelor respective;  
 Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului sunt strans legate de aceste 
lucrari;  
 Materialele utilizate in realizarea constructiilor si instalatiilor unui sistem de alimentare cu 
apa vor trebui sa indeplineasca anumite criterii generale, valabile, evident, in functie de rolul 
si importanta constructiei sau instalatiei, de domeniul de utilizare, de caracterul temporar sau 
permanent al lucrarii, etc.  

 
In plan general, investitia propusa in Municipiul Campulung, strada Dracesti contribuie la 

atingerea obiectivului privind coeziunea economica si sociala, creand premisele pentru 
cresterea capacitatii regiunii de dezvoltare. 

Reabilitarea si extinderea retelei de apa pe strada Dracesti presupune: 
- țeava PEHD, De = 160 mm, L = 650 m, (conducte ce alimentează stația de 

pompare existenta) 
- țeava PEHD, De = 110 mm, L = 650 m (conducta de distributie) 
- branșamente 48 buc 
- canalizatie PVC Ø 110 mm în vederea coborârii în subteran a liniei electrice  
 de joasă tensiune - 650 m 
Reteaua de apa proiectata va fi realizata din conducte de PEHD 80, Pn 6 atm,                                       

Dn 110 x4,0  mm in lungime de 650,0 ml (reteaua de distributie),  conducte de PEHD 80, Pn 
6 atm, Dn 160 mm in lungime de 650,0 ml (conducta de aductiune) si conducte din PVC Ø 
110 mm în vederea coborârii în subteran a liniei electrice de joasă tensiune - 650 m. 

De asemenea de-a lungul retelei de distributie se prevad 48 de bransamente. 
Pentru racordul strazii Dracesti la reteaua de apa existenta s-a prevazut inlocuirea 

vanelor in caminul existent, camin amplasat la intersectia strazilor Alexandru Voievod cu 
strada Muzeul Fundeni. 

Conductele din PEHD se vor monta pe un pat de nisip de 15 cm grosime sub 
generatoarea inferioara a tubului, iar umplutura pana la 15 cm deasupra generatoarei 
superioare se va executa tot cu nisip bine compactat. In rest, umpluturile se fac cu materialul 
rezultat din sapatura, sortat si maruntit pentru a elimina bolovanii si bulgarii mari. 

Deasupra conductei de polietilena, la 50 cm fata de generatoarea superioara a acesteia 
se prevede o banda de polietilena de culoare albastra, cu fir de otel inoxidabil incorporat in 
ea, cu rol de semnalizare si avertizare. 
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Toate materialele vor avea certificate de calitate, accept sanitar etc. si vor respecta dupa 
caz, standardele romanesti in vigoare si internationale. 

Dupa executia propriu-zisa a conductelor acestea se vor proba (proba de presiune, 
conform precizarilor din caietul de sarcini), inainte de darea in exploatare, acestea vor fi 
spalate si dezinfectate. 

Efectuarea probei de presiune la conductele din PEHD consta intr-o punere prealabila 
sub presiune de 15 minute inaintea probei propriu-zise. Conducta se umple progresiv cu apa, 
asigurandu-se o evacuare corecta a aerului.  

In timpul probei, pungile de aer ramase se dizolva in apa intr-o maniera reversibila si se 
produce o cadere de presiune. Umplerea conductei trebuie deci sa se realizeze incet, prin 
punctele joase ale retelei, fara sa se depaseasca un debit de 0,5 l/s. In aceste conditii nu se 
mai formeaza decat putine pungi de aer si prin aceasta se faciliteaza mult evacuarea prin 
punctele inalte. 

In aceasta proba trebuie sa se efectueze o punere sub presiune “preliminara” de 1,5 ori 
presiunea de serviciu, cu reajustarea presiunii la fiecare ora, 3 sau 4 ori la rand fara 
decompresiune (dupa prima ora, scaderea presiunii poate atinge valori importante). 

Este bine sa se efectueze proba oficiala dupa temperatura de varf a zilei si sa se evite 
probele pe timpul noptii: intr-adevar, in cazul unui tronson cu umplutura incompleta sau pozat 
deasupra solului, daca temperatura ambianta se ridica mult intre momentul de inceput si cel 
de sfarsit al probei, tubul se dilata mai mult decat apa si presiunea poate cadea, cu 
aproximativ 0,5 la 1 bar pentru o variatie de 1- 00 C. 

Dupa proba constructorul trebuie sa remedieze daca este necesar orice defectiune de 
etanseitate. Reparatiile odata efectuate se procedeaza la o noua proba, asa cum a fost 
descrisa mai sus. 

Ca beneficiu direct pe termen mediu se estimeaza cresterea calitatii vietii, iar pe termen 
lung cresterea atractivitatii zonei pentru noi investitii private, respectiv pentru popularea 
zonei. 

Utilizarea materialelor fiind legata in general de prezenta apei potabile, ele trebuie sa 
indeplineasca urmatoarele criterii:  

 Sa fie rezistente la actiunea coroziva si hidratanta a apei;  
 Sa asigure o foarte buna etanseitate a elementelor executate pentru evitarea exfiltratiilor 
si/sau a infiltratiilor;  
 Sa aiba rezistentele mecanice cerute de domeniul de utilizare;  
 Sa aiba rugozitate mica in scopul limitarii pierderilor de sarcina distribuite;  
 Sa fie rezistente la actiunea diferitilor factori externi functie de domeniul lor de utilizare, 
(temperatura apei si a aerului, sarcini mecanice interioare si exterioare, actiunea agresiva a 
pamantului, curenti electrici, etc.) si sa nu se deformeze permanent sub actiunea acestora;  
 Sa nu prezinte pericol de orice natura pentru persoanele cu care vin in contact, care le 
manevreaza si utilizeaza;  
 Sa nu necesite cheltuieli de investitie si exploatare mari;  
 Sa fie usor de pus in opera, depozitate si manevrate;  
 Sa permita montare si demontare usoara (cazul conductelor, pieselor speciale, 
armaturilor, etc.);  
 Sa permita realizarea unor imbinari etanse (cazul conductelor, de exemplu);  
 Sa reziste alternantelor de umiditate, de temperatura si de inghet-dezghet, daca lucreaza 
in medii si domenii in care pot avea loc astfel de alternante;  
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 Sa corespunda cerintelor beneficiarilor si caietelor de sarcini intocmite de catre 
proiectanti si retetelor de preparare indicate de proiectant si realizate de constructor (pentru 
betoane, mortare, tencuieli, etc.);  
 Sa aiba un volum, greutate si dimensiuni care sa permita transportul lor pe drumurile 
publice;  
 Sa-si pastreze calitatile, caracteristicile si proprietatile in cazul depozitarii 
corespunzatoare pe durata de garantie a fabricantului;  
 Echipamentele prevazute a fi achizitionate sa fie fiabile, cu randament energetic ridicat si 
cu o durata de serviciu normata > 10-15 ani;  
 Sa se aleaga materiale pentru care se cunoaste tehnologia de realizare practica si 
pentru care exista mijloace normale de punere in opera;  
 Materialele sa fie atestate de catre organele abilitate si de catre inspectoratele sanitare 
teritoriale;  
 Dupa epuizarea capacitatii de lucru, sa permita fie o reutilizare usoara, fie o distrugere 
simpla si depozitare in conditii acceptabile pentru mediul inconjurator.  

Dintre materialele utilizate curent in realizarea sistemelor de alimentare cu apa se 
evidentiaza urmatoarele:  

 Nisip, pietris, ciment, apa si aditivi pentru prepararea mortarelor si betoanelor;  
 Bare din otel neted (OB 37) sau profilat la cald (PC 52, PC 60) pentru realizarea 
constructiilor din beton armat, precomprimat, etc.;  
 Cauciuc, carton asfaltat, folii din material plastic, rasini epoxidice, s.a. pentru etansari si 
protectii;  
 Otel, fonta, polietilena, polipropilena, poliester armat cu fibra de sticla (PAFS), PVC, otel 
inoxidabil, s.a., pentru conducte, canale, camine de vizitare prefabricate, cuve pentru 
instalatii mici de pompare si instalatii compacte de epurare, etc.  
 Multe dintre constructiile si instalatiile utilizate in sistemele de alimentare cu apa din 
mediul rural sunt prefabricate, fapt ce permite o aprovizionare, transport, manevrabilitate si 
punere in opera mai usoara si mai rapida. In aceasta categorie intra tuburile de orice fel, 
caminele de vane, instalatii mici de ridicare a presiunii, stalpi, grinzi, plansee, etc.  

 
Caminele de vane 
Pentru racordul strazii Dracesti la reteaua de apa existenta s-a prevazut inlocuirea vanelor in 

caminul existent. 
 
Bransamente apa 

 Pentru conectarea consumatorilor la reteaua de apa potabiala, concomitent cu lucrarile de 
realizare a extinderii retelei pe strada Dracesti se vor realiza si racorduri la acestea. 

De-a lungul retelei s-au prevazut 48 de bransamente in lungime medie de 5,0 ml fiecare. 
Racordul bransamentelor se va face la reteaua de distributie prin intermediul unei piese de 

bransare (sa bransament) si inainte de intrarea in incinta proprietatilor, pe spatiul public, se va 
monta un robinet de concesie. 

Bransamentele se vor executa din teava de PEHD Dn 25 mm. 
 

d) probe tehnologice şi teste.  
 

Dupa executia propriu-zisa a conductelor acestea se vor proba (proba de presiune, 
conform precizarilor din caietul de sarcini), inainte de darea in exploatare, acestea vor fi spalate si 
dezinfectate. 
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Efectuarea probei de presiune la conductele din PEID consta intr-o punere prealabila sub 
presiune de 15 minute inaintea probei propriu-zise. Conducta se umple progresiv cu apa, 
asigurandu-se o evacuare corecta a aerului. In momentul punerii sub presiune se produce o tasare 
a sprijinirii (ex.: sub o presiune de 8 bar, o conducta cu diametrul Dn 400 mm suporta o forta de 
impingere de 10000 kgf). 

In timpul probei, pungile de aer ramase se dizolva in apa intr-o maniera reversibila si se 
produce o cadere de presiune. Umplerea conductei trebuie deci sa se realizeze incet, prin punctele 
joase ale retelei, fara sa se depaseasca un debit de 0,5 l/s. In aceste conditii nu se mai formeaza 
decat putine pungi de aer si prin aceasta se faciliteaza mult evacuarea prin punctele inalte. 

In aceasta proba trebuie sa se efectueze o punere sub presiune “preliminara” de  
1,5 ori presiunea de serviciu, cu reajustarea presiunii la fiecare ora, 3 sau 4 ori la rand fara 
decompresiune (dupa prima ora, scaderea presiunii poate atinge valori importante). 

Este bine sa se efectueze proba oficiala dupa temperatura de varf a zilei si sa se evite 
probele pe timpul noptii: intr-adevar, in cazul unui tronson cu umplutura incompleta sau pozat 
deasupra solului, daca temperatura ambianta se ridica mult intre momentul de inceput si cel de 
sfarsit al probei, tubul se dilata mai mult decat apa si presiunea poate cadea, cu aproximativ 0,5 la 
1 bar pentru o variatie de 1- 0 C. 

Dupa proba constructorul trebuie sa remedieze daca este necesar pe cheltuiala sa, orice 
defectiune de etanseitate. Reparatiile odata efectuate se procedeaza la o noua proba, asa cum a 
fost descrisa mai sus. 

Bransamentele se supun probelor prin punerea sub presiunea de serviciu inaintea oricarei 
operatii de acoperire a transeei. Racordurile care alimenteaza hidrantii de incendiu, sunt supuse 
probelor in acelasi timp si in aceleasi conditii ca si reteaua. 

Bransamentele de apa potabila la imobilele de locuinte se recomanda sa se execute 
concomitent cu reteaua publica de apa si numai pana la limita incintei fiecarui imobil, urmand ca 
dupa obtinerea avizului de racordare de la SC EDILUL C.G.A. S.A de catre fiecare proprietar al 
imobilului respectiv sa se execute si lucrarile de bransare la incinta (camin de apometru), pe baza 
de proiect individual pentru fiecare imobil. 

Conducta de bransament se va monta cu panta crescatoare spre imobil (cca. 1%), pe un 
pat de nisip de cca. 15 cm sub generatoarea inferioara. Deasupra generatoarei superioare a 
tubului din polietilena, la 50 cm se prevede banda de avertizare si semnalizare din plietilena de 
culoare albastra, cu fir inoxidabil incorporat in ea. 

Dupa efectuarea probei de presiune se va trece la spalarea si dezinfectarea conductei de 
bransament in aceleasi conditii si in acelasi timp cu conducta publica de apa potabila. 
 

e) Organizare de santier 
Documentaţia tehnică pentru realizarea unei lucrari noi prevede obligatoriu şi realizarea (în 

apropierea obiectivului) a unei organizări de şantier care trebuie să cuprindă : 
- căile de acces; 
- unelte, scule, dispozitive, utilaje şi mijloace necesare; 
- sursele de energie; 
- vestiare, apă potabilă, grup sanitar; 
- organizarea spaţiilor necesare depozitării temporare a materialelor, măsurile specifice pentru 
conservare pe timpul depozitării şi evitării degradărilor; 
- măsuri specifice privind protecţia şi securitatea muncii, precum şi de prevenire şi stingere a 
incendiilor, decurgând din natura operaţiilor şi tehnologiilor de construcţie cuprinse în documentaţia 
de execuţie a obiectivului; 
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- măsuri de protecţia vecinătăţilor (transmitere de vibraţii şi şocuri puternice, degajări mari de praf, 
asigurarea acceselor necesare). 

Organizarea de santier se va amenaja pe terenul pus la dispozitie de Autoritatea 
Contractanta, teren situat in municipiul Campulung. 

Terenul pus la dispozitie de Autoritatea Contractanta are acces la utilitati (apa, energie 
elecrtica). 

Pe aceasta suprafata de amenajeaza o platforma din balast. Platforma va folosi pentru 
parcarea utilajelor si a materialelor care pot fi depozitate in era liber. Pe aceasta platoforma se va 
aseza un container pentru birouri, un container pentru materiale si o toaleta ecologica. 
 Deasemenea se vor prevedea si 2 pubele pentru gunoi. 

Lucrările provizorii necesare organizării incintei constau în executarea unei platforme 
balastate in interiorul incintei. Dupa terminarea executiei lucrarilor terenul se va adduce la starea 
initiala. 

Materialele de construcţie cum sunt tuburile de canalizare, caminele prefabricate s.a., se 
vor putea depozita în incinta proprietăţii, în aer liber, fără măsuri deosebite de protecţie.  

Materialele de construcţie care necesită protecţie contra intemperiilor se vor putea depozita 
pe timpul execuţiei lucrărilor de construcţie în incinta containerului de depozitare, care se va 
amplasa la început. În acest sens, pe terenul aferent se va organiza şantierul prin amplasarea unor 
obiecte provizorii: 
- containerul de depozitare cu rol de depozitare materiale, şi depozitare scule; 
- container birouri pentru vestiar muncitori; si birou sef santier; 
- tablou electric; 
- punct PSI (în imediata apropiere a sursei de apă); 
- platforma balastata depozitare materiale. 
Nu sunt necesare măsuri de protecţie a vecinătăţilor. 
Se vor lua măsuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a 
incendiilor. 
Pentru a preveni declanşarea unor incendii se va evita lucrul cu şi în preajma surselor de foc. Dacă 
se folosesc utilaje cu acţionare electrică, se va avea în vedere respectarea măsurilor de protecţie 
în acest sens, evitând mai ales utilizarea unor conductori cu izolaţie necorespunzătoare şi a unor 
împământări necorespunzătoare. 

Măsuri şi reguli de protecţie la acţiunea focului 
1. Normele de protecţie contra incendiilor se stabilesc în funcţie de categoria de pericol de 
incendiu a proceselor tehnologice, de gradul de rezistenţă la foc al elementelor de construcţie, 
precum şi de sarcina termică a materialelor şi substanţelor combustibile utilizate, prelucrate, 
manipulate sau depozitate, definite conform reglementărilor tehnice C3000 – 94. 
2. Organizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor precum şi a evacuării persoanelor şi 
bunurilor în caz de incendiu vizează în principal: 
a. stabilirea în instrucţiunile de lucru a modului de operare precum şi a regulilor, măsurilor de 
prevenire şi stingere a incendiilor ce trebuiesc respectate în timpul executării lucrărilor; 
b. stabilirea modului şi a planului de depozitare a materialelor şi bunurilor cu pericol de incendiu 
sau explozie; 
c dotarea locului de muncă cu mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor, necesare conform 
normelor, amplasarea corespunzătoare a acestora şi întreţinerea lor în perfectă stare de 
funcţionare; 
d. organizarea alarmării, alertării şi a intervenţiei pentru stingerea incendiilor la locul de muncă, 
precum şi constituirea echipelor de intervenţie şi a atribuţiilor concrete; 
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organizarea evacuării persoanelor şi bunurilor în caz de incendiu precum şi întocmirea planurilor 
de evacuare; 
f. întocmirea ipotezelor şi a schemelor de intervenţie pentru stingerea incendiilor la instalaţiile cu 
pericol deosebit; 
g. marcarea cu inscripţii şi indicatoare de securitate şi expunerea materialelor de propagandă 
împotriva incendiilor. 
3. Înaintea începerii procesului tehnologic, muncitorii trebuie să fie instruiţi să respecte regulile de 
pază împotriva incendiilor. 
4. Pe timpul lucrului se vor respecta întocmai instrucţiunile tehnice privind tehnologiile de lucru, 
precum şi normele de prevenire a incendiilor. 
5. La terminarea lucrului se va asigura: 
a. întreruperea iluminatului electric, cu excepţia celui de siguranţă; 
b. evacuarea din incintă a deşeurilor reziduurilor şi a altor materiale combustibile; 
c. înlăturarea tuturor surselor cu foc deschis; 
d. evacuarea materialelor din spaţii de siguranţă dintre construcţie şi instalaţii. 
6. Este obligatorie marcarea cu indicatoare de securitate executate şi montate conform 
standardelor STAS 297/1 şi STAS 297/2; 
7. Depozitarea subansamblelor şi a materialelor se va face în raport cu comportarea la foc a 
acestora şi cu condiţia de a nu bloca căile de acces la apă şi la mijloacele de stingere şi spaţiile de 
siguranţă. 
8.Se interzice lucrul cu foc deschis la distanţe mai mici de 3 m. faţă de elementele sau materialele 
combustibile fără luarea măsurilor de protecţie specifice (izolare, umectare, ecranare, etc.). Zilnic, 
după terminarea programului de lucru, zona se curăţă de resturile şi deşeurile rezultate. 
Materialele şi substanţele combustibile se depozitează în locuri special amenajate, făreă pericol de 
producere a incendiilor. 
9. Şantierul trebuie să fie echipat cu un post de incendiu, care cuprinde: 
- găleţi din tablă, vopsite în culoarea roşie, cu inscripţia « găleată de incendiu (2 buc.) 
- lopeţi cu coadă (2 buc.) 
- topoare târnăcop cu coadă (2 buc.) 
- căngi cu coadă (2 buc.) 
- răngi de fier (2 buc.) 
- scară împerechere din trei segmente (1 buc.) 
- ladă cu nisip de 0,5 mc (1 buc.) 
- stingătoare portabile 

Măsuri de protecţie a muncii 
1.La executarea lucrărilor se vor respecta toate măsurile de protecţie a muncii prevăzute în 
legislaţia în vigoare în special din « Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii » 
ediţia 1993; Legea Protecţiei Muncii Nr. 90/1996; « Norme generale de protecţie a muncii » ediţia 
1996, precum şi « Norme specifice de protecţie a muncii pentru diferite categorii de lucrări ». 
2. Lucrările se vor executa pe baza proiectului de organizare şi a fişelor tehnologice elaborate de 
tehnologul executant, în care se vor detalia toate măsurile de protecţie a muncii. Se va verifica 
însuşirea fişelor tehnologice de către întreg personalul din execuţie. 
3. Dintre măsurile speciale ce trebuiesc avute în vedere se menţionează: 
- zonele periculoase vor fi marcate cu placaje şi inscripţii; 
- se vor face amenajări speciale (podine de lucru, parapeţi, dispozitive); 
- toate dispozitivele, mecanismele şi utilajele vor fi verificate în conformitate cu normele în vigoare; 
- asigurarea cu forţă de muncă calificată şi care să cunoască măsurile de protecţie a muncii în 
vigoare din “Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii“ ediţia 1993 cap. 1-41. 
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4. Se atrage atnţia asupra faptului că măsurile de protecţie a muncii prezentate nu au un caracter 
limitativ, constructorul având obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru prevenirea 
eventualelor accidente de muncă (măsuri prevăzute şi în « Norme specifice de securitate a muncii 
pentru diferite categorii de lucrări ». 
 
 
 

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:  
 

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu 
TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul 
general;  
 
SCENARIUL 1 

DENUMIREA  
 VALOARE (fara TVA)   TVA   VALOARE (inclusiv TVA)  

LEI LEI LEI 
         TOTAL GENERAL       388.176,42        73.100,98         461.277,40     
         din care C+M       312.220,00        59.321,80         371.541,80     

 
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care 

să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu 
standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare;  
 
SCENARIUL 1 

Nr. 
Crt. 

DENUMIRE U.M. CANTITATE 

1 Extindere retea apa potabila  avand diametrul Dn 110 mm 
realizata din PEHD  

ml 650,0 

2 Inlocuire conducta de aductiune  avand diametrul Dn 160 mm 
realizata din PEHD  

ml 650,0 

3 Realizare canalizatie pentru retelele electrice realizata din PVC 
110 mm  

ml 650 

4 Bransamente la proprietati buc 48 
 
 

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de 
specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii;  
 

În unități valorice: 
SCENARIUL 1 

- Valoare investiție: 388.176,42 RON (valoare fără TVA)  
- Lucrări de construcții (C+M): 312.220,00 RON (valoare fără TVA)  

 
d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.  

Durata de realizare a obiectivului de investiţie este de 8 luni, din care 6 luni alocată 
lucrărilor de construcţii. 
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5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice 
funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor 
fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor 
tehnice  

 
Prevederi legislative care au stat la baza elaborarii proiectului 

 
La elaborare proiectului s-au respectat: 

- GP 043-1999 - Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu 
apa si canalizare utilizand conductele PVC, polietilena si polipropilena 

- La intocmirea prezentei documentatii s-a tinut cont de urmatoarele standarde si normative in 
vigoare: 

- HG 907- privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice 

- NP 133/2013- Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare 
cu apa si canalizare a localitatilor 

- SR 1343 – 1 / 2006  Determinarea cantităţilor de apă potabilă pentru localităţi urbane şi rurale 

- P 118/1999, P118/2/2013, NP 133/2013, a  Normelor generale de prevenire si stingere a 
incendiilor aprobate de MAI cu nr. 163/2007 

- STAS 6054/85          - Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului 
Romaniei 

- SR 8591/1 – 1997 - Ampalsarea in localitati a retelelor edilitare subterane executate in  
sapatura 

La realizarea proiectului s-au avut in vedere respectarea legislatiei privind protectia mediului 
inconjurator, dupa cum urmeaza: 

 137/1995 – Legea protectiei mediului (MO 304/30.12.1995) actualizata in 2017  si completata cu 
legea  159/1999 (MO 512/22.10.1999); 

 125/1996 (MAPPM) – Ordin pentru aprobarea Procedurii de Reglementare a Activitatilor 
Economice si Sociale cu Impact asupra Mediului (MO 73/11.04.1996), cu anexa 10 abrogata; 

 278/1996 (MAPPM) – Ordin privind aprobarea Regulamentului de atestare pentru elaborarea 
studiilor de impact asupra mediului si a bilanturilor de mediu (MO 126/18.06.1996); 

 184/1997 (MAPPM) – Ordin pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanturilor de mediu (MO 
303bis/06.11.1997), modificat si completat cu Ordinul 709/1999 (MO 476/1999); 

 756/1997 (MAPPM) – Ordin pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului) 
(MO 303 bis/06.11.1997); 

 78/2000 – OUG privind regimul deseurilor (MO 283/22.06.2000); 
 162/2002 – HG privind depozotarea deseurilor (MO 164/07.03.2002); 
 349/2002 – HG privind destionarea ambaajelor si deseurilor de ambalaje (MO 269/23.04.2002); 
 111/1977 (MAA) – Ordin privind aprobarea Normelor tehnice de protectie a calitatii solurilor (BO 

78/1977). 
 

Agremente tehnice pentru tuburile din PVC 
 
Tuburile din PEHD vor fi insotite de declaratia de conformitate a furnizorului potrivit 

prevederilor standardelor in vigoare. 
 Producatorii de tuburi, racorduri si piese speciale din PEHD. vor anexa specificatii tehnice 
cu respectarea: 
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- ISO 161/1 — Tevi din materiale termoplastice pentru transportul fluidelor; diametre 
exterioare normale; 

- ISO 1167 - Tevi din materiale plastice pentru transportul fluidelor; determinarea 
rezistentei la presiunea interioara; 

- ISO 4065 - Tevi termoplastice; tabelul grosimii peretilor; 
- ISO 4022/90 - Tevi din materiale plastic; diametre normale, presiuni normale si 

grosimi de perete pentru tevile de presiune destinate conductelor ingropate; 
- ISO 9002, NF T54063, EN 29002. sau echivalente. 

 
5.6. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei 

financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de 
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe 
nerambursabile, alte surse legal constituite.  

Fonduri bugetare si alte fonduri legal constituite. 
 

  6. Urbanism, acorduri şi avize conforme  
   6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire 

- Certificat de Urbanism nr. 59 din 13.09.2021 
 

   6.2. Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege -  nu 
este cazul 
   6.3. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de 
diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor 
acordului de mediu în documentaţia tehnico-economică  
 
  6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităţilor  
 
   6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară  
 
   6.6. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul obiectivului de 
investiţii şi care pot condiţiona soluţiile tehnice  

- Conform cerintelor Certificatului de Urbanism emis, anexate prezentului studiu de 
fezabilitate. 
 

   7. Implementarea investiţiei  
   7.1. Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei  

MUNICIPIUL CAMPULUNG 
 

  7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiţii (în 
luni calendaristice), durata de execuţie, graficul de implementare a investiţiei, eşalonarea investiţiei 
pe ani, resurse necesare)  
 

      Anul 1 

Nr.crt Denumire activitate 
Nr 
luni 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Obtinerea si amenajarea terenului 

1,1 Obtinere teren 0                 

1,2 Amenajarea terenului 0                 
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1,3 
Amenajarea pentru protectia 
mediului 

0                 

2 
Asigurarea utilitatilor necesare 
obiectivului 

0                 

3 Proiectare si asistenta tehnica 

3,1  3.1.1. Studii de teren 1 1               

3,2 

3.5.3. Studiu de 
fezabilitate/documentatie de 
avizare a lucrarilor de interventii si 
deviz general 

1 1               

3,3 
3.5.4. Documentatii tehnice in 
vederea obtinerii 
avizelor/acordurior/autorizatiilor 

1 1               

3,4 
3.5.5.  Verificarea tehnica de 
calitate a proiectului tehnic si a 
detaliilor de executie 

1   1             

3,5 
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de 
executie 

1   1             

3,6 Asistenta tehnica 6     1 1 1 1 1 1 

3,7 Dirigentie de santier 6     1 1 1 1 1 1 

4 Investitia de baza 6     1 1 1 1 1 1 

5 Alte cheltuieli         

5,1 Diverse si neprevazute 6     1 1 1 1 1 1  
 

Conform graficului de mai sus durata totala de realizare a investitiei este de 8 luni. 

 
  7.3. Strategia de exploatare/operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse necesare  

Pentru operarea si intretinerea lucrarilor nu este nevoie de angajare de personal,  
intretinerea va fi facuta de catre societati comerciale specializate, pe baza de contract. 
 
   8. Concluzii şi recomandări  

In urma studiilor efectuate si pe baza datelor obtinute in urma documentarii impuse de 
specificul unor astfel de lucrari (extinderea retelei de apa) s-a ajuns la urmatoarele concluzii:  

 proiectul propune marirea gradului de confort a populatiei din aceasta localitate. 
Autorităţile administraţiei publice locale sunt responsabile, ţinând seama de cerinţele planurilor 

de conformare, pentru realizarea sistemelor de alimentare cu apa, canalizare şi epurare a apelor 
uzate orăşeneşti şi pentru asigurarea condiţiilor pentru ca serviciul public de alimentare cu apa şi 
canalizare sa se conformeze la prevederile legale prin care sunt transpuse directivele U.E. 

La nivel global, se poate aprecia ca investitiile propuse a se realiza nu vor avea ca efect 
cresterea gradului de poluare a factorilor de mediu la nivelul aglomerarilor studiate 
 
   B. PIESE DESENATE  
Plan incadrare in zona Plansa nr. 01 
Plan general de situatie Plansa nr. 02 
Plan de situatie retea de apa str. Dracesti – caroul 1 Plansa nr. 03 
Plan de situatie retea de apa  str. Dracesti – caroul 2 Plansa nr.04 
Detaliu bransament apa Plansa nr.05 
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Manager proiect      Intocmit: 
ing. George Rautoiu     Ing. Corina Mereu 

Instalatii hidraulice camin racord Plansa nr.06 

Detaliu  pozare conducta PEHD Plansa nr.07 
Detaliu pozare conducta PVC Plansa nr.08 
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