
ORDINE DE ZI 
a şedinţei ordinare a  

Consiliului Judeţean Dolj din data de 29.09.2011 
 
 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de cooperare dintre 

Consiliul Judeţean Dolj şi Filarmonica „Oltenia” Craiova pentru organizarea 
celei de-a XXXVIII-a ediţii a Festivalului Internaţional „Craiova Muzicală” şi 
alocarea din bugetul propriu judeţean a sumei de 10,oo mii lei în acest sens. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
rectificat al Şcolii Speciale Sf. Mina Craiova, pe anul 2011. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
rectificat al Spitalului Orăşenesc „Aşezămintele Brâncoveneşti” Dăbuleni, pe 
anul 2011. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Consolidarea alunecării de 
teren de pe drumul judeţean DJ 561, km. 4 + 600 Craiova-Podari-Segarcea”. 

5. Proiect de hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
rectificat al judeţului Dolj, pe anul 2011. 

6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de analiză şi acoperire a 
riscurilor actualizat, aferent judeţului Dolj pe anul 2011. 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv şi a Statutului 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia. 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei comisiei paritare 
constituită în vederea formulării propunerilor de atribuire a traseelor cuprinse 
în „Programul de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, 
perioada 2008 – 2013” din reprezentanţii Consiliului Judeţean Dolj şi ai 
Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Dolj. 

9. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a centralei termice, situată în 
municipiul Craiova, str. Corneliu Coposu nr. 107 Spitalului Clinic Municipal 
„Filantropia” Craiova. 

10. Proiect de hotărâre privind majorarea valorii de inventar a unei clădiri 
aparţinând domeniului public al judeţului Dolj, aflată în folosinţa Unităţii de 
Asistenţă Medico-Socială Pleniţa.  

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii investiţiei „Centrală termică şi 
instalaţii de încălzire interioară” în domeniul privat al judeţului Dolj. 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj. 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru Direcţia 
Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Dolj. 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru Şcoala 
Populară de Arte şi Meserii „Cornetti”. 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru Spitalul 
Orăşenesc „Aşezămintele Brâncoveneşti” Dăbuleni. 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru aparatul de 
specialitate al Consiliului Judeţean Dolj. 

17. Diverse-interpelări. 
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IV. Analiza cost beneficiu 

 

1.       Identificarea investitiei si definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de 

referinta  

a) Identificarea investitiei 

Romania are o retea de infrastructuri inclusiv rutiera, insuficient modernizata care 

asigura realizarea conectarii tuturor localitatilor la reteaua judeteana, nationala de transport 

si la sistemele internationale de transport.  

Integrarea infrastructurii romanesti in retelele europene de transport are in vedere 

promovarea interconectarii si interoperativitatii retelelor existente prin concentrarea 

atentiei asupra unor "artere de infrastructuri specifice" care strabat zone geografice si leaga 

principale centre economice si sociale.  

Constructia si modernizarea retelelor de infrastructura contribuie la integrarea 

graduala a regiunii si respectiv a tarii in familia tarilor continentului european si pune in 

valoare resursele economice si turistice, retelele de infrastructuri devenind astfel adevarate 

artere hranitoare ale pietei economice si sociale.  

Prin dezvoltarea infrastructurii de transport rutier in zona administrativ-teritoriala a 

judetului Dolj se creeaza premisele unor noi oportunitati pentru populatie, agentii 

economici si colectivitatile regionale si locale si se realizeaza legaturi eficiente intre centre 

urbane si regiuni periferice. Totodata, prin proiectul propus, se asigura mai bune 

posibilitati de acces la infrastructura sociala si locuri de munca pentru populatia locala.  
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Prin prezentul proiect de investitii se propune consolidarea alunecarilor de teren de pe 

drumul judetean 561, care face legatura intre Craiova si Segarcea, in zona Gura Vaii, km 

4+700. Drumul a fost afectat de o alunecarede teren ce a produs tasarea si aparitia de fisuri 

pe calea 1 a sistemului rutier. Alunecarea s-a produs in urma unei perioade intense de 

precipitatii pe fondul unei alunecari de teren mai vechi care s-a reactivat. 

 Zonele studiate se gasesc pe partea dreapta a drumului judetean DJ 561 Craiova - 

Podari – Segarcea, la iesirea din localitatea Gura Vaii, intre km 3+440 la km 4+930. 

Cauzele care au dus la aceste alunecari masive in aceasta zona sunt multiple si anume: 

 Existenta unui strat impermeabil din argila grasa plastic vartoasa  impermeabila si 

prezenta apei de infiltratie a creat un plan de alunecare care a dislocat pamantul de 

la picioarele taluzului producand dislocari masive din terasamentul drumului; 

 Vibratiile si socurile produse de masini si utilaje ce trec in viteza pe drum; 
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 Suprafata din amonte de drum, denivelata, care impiedica scurgerea apelor de 

suprafata favorizand infiltrarea acesteia in perioade cu precipitatii abundente si 

cantonarea pe stratul de argila. 

 

Zonele vizate pentru consolidari sunt urmatoarele: 

 Zona de la km 4+713 ÷ 4+753 + 25,00 m 

 Zona de la km 4+441 ÷ 4+471 

 Zona de la km 4+807 ÷ 4+928 

 Zona de la km 3+440 ÷ 4+713 

Descrierea lucrarilor: 

- Zona de la km 4+713 ÷ 4+753 + 25,00 m: se va executa un zid de sprijin in continuarea 

celui existent in lungime de 65,00 m, un dren in spatele zidului, 3 drenuri verticale; 

- Zona de la km 4+441 ÷ 4+471: se va executa o fundatie adancita de parapet, la baza 

acestuia un zid de gabioane, un prism din balast langa acostament; 

- Zona de la km 4+807 ÷ 4+928: se vor executa lucrari de terasamente; 

- Zona de la km 3+440 ÷ 4+713: se va executa o caseta de acostament din balast. 

Se vor executa descarcarile la podete pentru a stabiliza taluzele in zonele lor de descarcare. 

Durata de implementare a investitiei este de 6 de luni.  

b) Definirea obiectivelor 

Obiectivul general al proiectului este asigurarea unei infrastructuri rutiere sigure pentru 

traficul existent si viitor, prin refacerea starii acesteia ca urmare a unor calamitati. 

 

Obiectivele specifice: 

 Stabilizarea zonei de alunecare activa (zid de sprijin); 



 

Craiova, A.I.Cuza, nr. 22 Tel/fax: 0351-413.100, 
office@coridor.ro, www.coridor.ro 

Analiza Cost – Beneficiu pentru  
“Consolidarea alunecării de teren de pe DJ 561, km 4+600, Craiova-Podari-Segarcea” 
 

 Stabilizarea zonei cu potential de alunecare pe partea dreapta aval (fundatie adancita 

de parapet pe micropiloti); 

 Stabilizarea zonelor cu potential de alunecare pe partea dreapta aval (stabilitatea 

taluzelor); 

 Stabilizarea zonelor cu potential de lunecare pe partea dreapta aval (caseta 

acostament). 

 

Beneficii sociale: 

 Economie de timp pentru transportul persoanelor si marfurilor; 

 Cresterea vitezei de circulatie poate conduce la o economisire de timp si o mai buna 

gestionare a acestuia; 

 Cresterea mobilitatii populatiei; 

 Cresterea sigurantei rutiere si diminuarea numarului de acccidente pentru drumul 

judetean; 

 Cresterea gradului de curatenie si igiena in zona reabilitata; 

 Imbunatatirea infrastructurii unitatilor adiministrativ teritoriale, cresterea calitatii si 

cantitatii serviciilor publice oferite populatiei; 

 Sustenabilitatea investitiilor si operatiunilor de afaceri, precum si dezvoltarea unei 

strategii pe termen lung a sectorului de transporturi promoveaza in acelasi timp o 

crestere echilibrata la nivel regional, conform posibilitatilor de dezvoltare a 

comunei. 

 

Beneficii economice: 

 Economie de carburant; 

 Cresterea vitezei ce circulatie ce poate conduce la un management mai eficient al 

timpului, ce poate fi folosit in scop productiv; 

 Reducerea costurilor cu repararea autovehiculelor; 

 Reducerea costurilor de intretinere si reparatii a drumului afectat; 
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Beneficii de mediu: 

 Se reduce nivelul de zgomot produs de circulatia auto, creste calitatea aerului prin 

diminuarea emisiilor de noxe (pulberi si praf) in aerul expirat cat si pe constructiile 

locatarilor in imediata vecinatate a drumului; 

 Imbunatatirea infrastructurii de mediu a localitatilor Craiova, Podari, Segarcea, 

Romania, tara membra a Uniunii Europene, cu scopul de a indeplini obligatiile 

stabilite in Acordul de Aderare;  

 Crearea premiselor unei dezvoltari durabile. 

 

Necesitatea si oportunitatea proiectului 

A. Contextul actual la nivel national comparativ cu cel al Uniunii Europene 

Romania are un sistem national de transport (infrastructuri, mijloace de transport, 

operatori de transport, etc.) situat, in mare masura, atat din punct de vedere al structurii 

functionale, cat si al serviciilor prestate, la nivelul standardelor medii ale sistemelor 

conventionale de transport din Europa, apt sa faca fata necesitatilor actuale ale 

utilizatorilor interni si internationali. 

Dupa 1990 s-au facut eforturi notabile in vederea cresterii capacitatii infrastructurii 

si a sistemelor existente si asigurarii dezvoltarii durabile din punct de vedere social si de 

protectie a mediului, a eficientei si sigurantei transportului, pentru a raspunde 

corespunzator cererii viitoare de transport la nivel national. 

Politica in domeniul infrastructurilor de transport s-a focalizat, coroborat cu 

prevederile Deciziei Consiliului Parlamentului European nr. 1692/1996, pe dezvoltarea 

infrastructurii nationale de transport care, conectata la reteaua europeana de transport, ar 

permite o dezvoltare semnificativa a competitiei economice si, implicit, crearea premizelor 

integrarii rapide a economiei romanesti in piata europeana. 

Cu toate ca dezvoltarea/modernizarea infrastructurilor de transport a fost unanim 

acceptata, problema fundamentala cu care se confrunta transporturile din Romania este 
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calitatea relativ scazuta a acestora comparativ cu obiectivele Cartii Albe si ale Strategiei 

Europene de Dezvoltare Durabila, mai ales in termeni de acoperire a teritoriului cu retele 

de transport de viteza, care sa faciliteze semnificativ libera circulatie a bunurilor si 

serviciilor. 

In prezent, cu toate ca infrastructurile de transport au cunoscut o modernizare 

permanenta, acestea nu au reusit sa atinga parametrii de competitivitate asteptati, 

resimtindu-se decalaje atat fata de statele membre ale UE cat si fata de obiectivele stabilite 

in Cartea Alba si in Strategia Europeana de Dezvoltare Durabila. 

Cu toate ca in ultimul timp, sectorul de infrastructura a primit bani pentru 

dezvoltare, acestia sunt mai putini decat nevoia reala de investitii, insa mai multi decat se 

pot gestiona actualmente, tinand cont de capacitatea administrative existenta. 

Desi au evoluat mult in ultimii 17 ani, sectoarele rutier si feroviar din Romania se 

confrunta cu o criza serioasa de capacitate administrativa. Cele 2 sectoare asigura peste 

90% din transporturile din Romania, drumurile castigand relativ din cota in defavoarea 

celorlalte moduri, lucru ce reflecta faptul ca retelele de transport din tara noastra sunt 

formate aproape exclusiv din drumuri si cai ferate.  

Piedicile administrative se refera la: 

 Pierderea accelerata a resurselor umane si institutionale existente pana acum, intr-un 

moment in care se asteapta ca proiectele sa se inmulteasca; 

 Capacitate de planificare si programare din ce in ce mai slaba; 

 Lipsa unei viziuni strategice si amestecul politic important in ceea ce ar trebui sa fie 

decizii tehnice; 

 Insolvabilitatea financiara a sectorului. 

   Intarzierile, din motive obiective (asigurarea finantarii, elaborarea documentatiilor 

tehnice, contractarea lucrarilor, executia lucrarilor), a realizarii proiectelor de modernizare 

a retelei de transport au marit numarul infrastructurilor ajunse la scadenta tehnica si 

operationala, a crescut volumul costurilor de realizare/implementare a proiectelor si a 
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generat riscul nerealizarii obiectivelor Cartii Albe privind dezvoltarea retelei 

transeuropene de transport, in special a coridoarelor care tranziteaza Romania – Coridorul 

IV si Coridorul IX. 

Fizic, in prezent reteaua de drumuri nationale insumeaza 16.599 km deschisi 

traficului intern si international, din care 281 km sunt autostrazi si 5.983 km drumuri 

europene. La finalul anului 2008 erau modernizati la nivelul standardelor europene 

aproximativ 5.000 km. 

Pentru a urmari mai bine situatia infrastructurii de transport, vom incerca sa 

raspundem la urmatoarea intrebare: Se integreaza drumurile din Romania in UE? 

Inainte de orice comparatie, trebuie tinut cont de densitatea retelei de drumuri, care 

in Romania este de o treime fata de media UE-25. 

Nevoia de transport din Romania este inca mult mai redusa decat in UE. Ea creste 

mai rapid decat cresterea economiei in ansamblu, dar cu siguranta va ramane sub nivelul 

UE pentru urmatoarele doua trei decade. 

Drept urmare, necesarul de investitii in infrastructura ar trebui sa fie determinat in 

principal de perspectiva de dezvoltare economica a tarii.  

Ce va fi analizat in continuare, este modul in care infrastructura de transport poate 

sa ofere transport in conditii de siguranta la viteze medii care sa nu devina obstacole 

pentru dezvoltarea economica. In aceasta privinta, ceea ce este cu adevarat ingrijorator 

pentru Romania este ca drumurile nationale sunt mai periculoase decat cele din UE. 

Numarul de accidente pe autoturism este de trei ori mai mare decat media UE-25. In timp 

ce in Europa numai unul din 40 de accidente se termina cu deces, in Romania raportul este 

de unu la trei. 

Cauze ale acestor accidente sunt: 

 Capacitatea limitata a drumurilor in ceea ce priveste preluarea traficului rutier; 

 International si interregional, mai ales in zonele urbane si rurale; 
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 Slaba calitate a pavajului si a capacitatii portante a infrastructurii rutiere, cu exceptia 

portiunilor reabilitate si declarate ca atare, care corespund standardelor UE; 

 Lipsa variantelor de ocolire in jurul oraselor importante si existenta a 400 de treceri 

la nivel cu calea ferata, care constituie strangulari ale fluxurilor de trafic. 

Cauzele sunt determinate de comportamentul iresponsabil al soferilor, cum se 

comenteaza adesea superficial, dar in principal de existenta unor zone periculoase, 

traversarea satelor liniare/ oraselor fara a se lua masuri adecvate de reducere a riscurilor de 

accidente, ca si traficul local lent care se ingramadeste pe drumul national in lipsa unei 

alternative. 

Zonele periculoase apar in principal ca urmare a intretinerii defectuoase. O evaluare 

facuta de CESTRIN, departamentul de cercetare al CNADNR, arata ca cca. 30% din 

drumurile nationale sunt in stare proasta. Acest lucru se datoreaza intarzierilor serioase de 

intretinere, cca. 60% din retea avand nevoie de reparatii sau modernizari urgente.  

Studiul intocmit releva faptul ca, lucrarile de intretinere facute riguros si in 

termenele prevazute, pot economisi pana la 40% din costuri, insa de cele mai multe ori 

aceste reparatii sunt amanate, aparand automat costuri suplimentare ce ingreuneaza 

activitatile si produc decalaje atat pentru cele curente cat si piedici asupra celor viitoare. 

Intretinerea infrastructurii existente este deseori trecuta cu vederea de conducerea 

sectorului transporturilor, ca si de public. In medie, costurile de intretinere in Romania 

sunt mult mai mari decat in tarile din jur, fapt care indica si o lipsa de atentie sau 

constientizare publica a importantei acestor activitati. Totodata, studiul intocmit de Banca 

Mondiala in 2006 prezinta posibilitatea de reduce cu 40% a costurilor de intretinere si 

reparatii daca se va respecta rigorizatatea ceruta si printr-o concurenta mai mare pe aceste 

contracte. 

In anul 2003-2004, CNADNR a cheltuit 0,5% din PIB pe intretinere, costul pe km 

fiind de cca. 20.500 euro, mult mai mult decat in UE-25 sau SUA. Aceste depasiri sunt 

cauzate de intarzierea lucrarilor si cheltuiala ineficienta a fondurilor. Intarzierea de 

intretinere fac ca 60% din retea sa aiba nevoie de o forma sau alta de reparatii sau 
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modernizari (mai scumpe decat intretinerea curenta), costurile cu reparatia masinilor cresc, 

viteza de circulatie se reduce si multe alte consecinte indirecte ale acestora. 

In anul 2009 au fost aprobate de catre Comisia Europeana primele rambursari de 

fonduri, in valoare de 38,5 milioane Euro. La inceputul acestui an, valoarea creditelor 

rambursabile aflate in derulare este de 1.962 milioane euro, la care se adauga 3.574 

milioane euro contributie de la bugetul de stat pentru co-finantare. 

In anul 2010, pentru continuarea proiectelor ar fi fost necesara asigurarea a 1,5 

miliarde de euro credite externe, la care se adauga 638 milioane de euro co-finantare de la 

bugetul statului. Din pacate, in bugetul ministerului pe anul 2010 avem numai 634 

milioane euro din credite externe (40% din necesar) si 279 milioane de euro de la buget 

(43% din necesar). 

Desi exista sume disponibile pentru finantarea proiectelor din domeniul 

infrastructurii de transport, utilizarea acestora este limitata de constrangerile bugetare 

actuale.  

Detalierea bugetelor aprobate pentru intretinere arata ca sumele alocate pentru 

cheltuieli administrative ( ex. salariile ) sunt foarte mari, de pana la 64% din totalul 

bugetului de intretinere, iar aceasta componenta este singura in care alocarile bugetare se 

apropie de solicitari. Pentru celelalte categorii, alocarile sunt doar o mica parte din 

necesar, variind intre o treime (intretinerea curenta) si 5% (reparatii).  

Proiectele de mare infrastructura se executa prea lent, desi toata lumea e de acord ca 

infrastructura de transport trebuie imbunatatita in acest ciclu bugetar european, in ultimii 

doi ani, inregistrandu-se intarzieri in ceea ce priveste investitiile noi, modernizarile, 

reparatiile si intretinerea. Accentuarea decalajului intre proiectele in derulare si cele 

finalizate indica o deteriorare a capacitatii institutionale (plecarea masiva a  personalului, 

in principal oameni calificati, slabe abilitati de planificare si de urmarire consecventa a 

operatiunilor, precum achizitia de terenuri sau mutarea utilitatilor, schimbari frecvente ale 

prioritatilor). Intarzieri in derularea proiectelor apar si in cadrul celor cu finantare externa, 
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ce reprezinta aproximativ 80% din lucrarile in executie la CNADNR. De exemplu, pentru 

proiectele mari ISPA, doar 30% din bani au fost cheltuiti. 

Intarzierile in proiecte au cauze ce pot fi grupate in 2 categorii: 

o Pe termen scurt, lucrari care tin de mecanisme de implementare; 

o Pe termen lung, cauze legate de directia strategica si conducere politica; 

 

Master Planul Transporturilor va urmari ajustarea si dezvoltarea infrastructurii, precum si 

imbunatatirea serviciilor de transport avand in vedere: 

 Extinderea retelelor de transport;  

 Ajustarea si modernizarea retelei existente;  

 Estimarea rolului infrastructurii in dezvoltarea economiei;  

 Cresterea eficientei sistemului de transport.  

 

Politica transporturilor in UE pleaca de la partajarea modala actuala (rutier 44%, 

aerian 41%, feroviar 8%, fluvial 4%) care este considerata a fi alarmanta, mai ales pentru 

ca ascunde in ea o tendinta de agravare a situatiei prin sporirea cu 50% a transportului 

rutier in perioada 1998-2010, in lipsa masurilor de reorientare a fluxurilor de marfuri 

dinspre rutier spre celelalte moduri de transport. In acest context, precum si in scopul 

reducerii numarului de accidente (40.000 accidente rutiere/an, in ultimii ani) si a 

degradarii mediului, UE sustine dezvoltarea transportului intermodal si orientarea, cu 

preponderenta, a transporturilor de marfuri, catre retelele fluviale si feroviare care sunt 

considerate moduri de transport mai prietenoase fata de mediu si subutilizate fata de 

capacitatile disponibile. 

In contextul de stat membru al UE, in Romania, existenta unei infrastructuri 

dezvoltate, conectata la reteaua europeana de transport, ar permite o dezvoltare 

semnificativa a competitivitatii economice, si implicit, crearea premiselor integrarii rapide 

a economiei romanesti in piata europeana. 
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Avand in vedere jaloanele de evolutie a politicii de transport pentru incurajarea 

competitiei pe piata si diminuarea efectelor negative produse de sector, este evident ca 

Romania are inca multe de facut pentru a se alinia la actualele tendinte. Este, totusi, de 

evidentiat faptul ca transporturile romanesti au si cateva avantaje din aceste puncte de 

vedere. Putem aminti, astfel, dezvoltarea scazuta a sectorului rutier, pana la nivelul anului 

1990, dar cu o crestere accentuata in ultimii ani, dezvoltare realizata, din pacate, pe seama 

diminuarii evolutiei favorabile sau la cote asemanatoare a celorlalte moduri. Toate aceste 

evolutii pot fi puse in mod clar in evidenta de situatia infrastructurii transporturilor. 

Actuala infrastructura a avut o evolutie de dezvoltare si modernizare asemanatoare cu cea 

a intregii economii romanesti, unul dintre obstacolele principale fiind resursele reduse ale 

finantarii. 

Se urmareste:  

 Cresterea necesitatii construirii de noi infrastructuri de transport; 

 Cresterea necesitatii reconstruirii si reabilitarii infrastructurii de transport; 

 

Lipsa fondurilor a provocat: 

 Cresterea ambuteiajelor rutiere, a costurilor de operare pentru vehicule rutiere si a 

duratei deplasarii acestora; 

 Obligativitatea folosirii unor viteze mult diminuate; 

 Cresterea degradarii mediului inconjurator, atat prin efectele produse de activitatea 

de transport, dar si prin degradarea habitatelor naturale prin dispunerea unei retele 

infrastructurale, nejustificate economic, in anumite cazuri; 

 Agravarea impactului negativ asupra competitivitatii si atractivitatii pietei agricole 

romanesti. 
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Infrastructura rutiera trebuie sa atinga un nivel de dezvoltare, care sa permita 

satisfacerea necesitatilor de mobilitate a persoanelor si marfurilor in conditii optime, astfel 

incat, sa asigure capacitatea, calitatea si siguranta ceruta de standardele europene. 

Din cauza infrastructurii rutiere degradate, necorespunzatoare, s-a intensificat 

traficul aferent drumurilor din vecinatate, in special cel de pe drumul judetean 561E, in 

consecinta, folosirea tractoarelor, masinilor agricole si atelaje cu tractiune hipo, 

ingreuneaza mobilitatea rutiera si provoaca accidente. 

Numarul accidentelor rutiere inregistrate anul trecut la nivel european s-a ridicat la 

1,3 milioane. Costurile directe si indirecte ale accidentelor, pe plan european, sunt 

estimate la 2% din PIB-ul european. 

In Romania, transportul rutier constituie principalul mod de transport, atat in ce 

priveste traficul de persoane, cat si cel de marfuri. Ponderea sa pe piata transportului 

interurban si international este de 80,09 % in traficul de marfuri si de 70,22 % in traficul 

de persoane. 

Parcul de autovehicule rutiere este de peste 4,2 milioane de autovehicule, 86 % 

dintre acestea fiind automobile. Traficul mediu anual pe total retea de drumuri nationale 

este de cca. 4150 vehicule/24 ore si de 6588 vehicule/24 ore pe drumurile nationale 

europene. Se estimeaza ca pana in 2013 transportul rutier va continua sa creasca cu un ritm 

mediu de cca. 1% pe an in traficul de marfuri si de cca. 2% pe an in traficul de calatori. 

Lungimea totala a retelei de drumuri publice din Romania este de 79.952 km. Fata de anul 

1990, reteaua de drumuri publice a crescut cu numai 11 %. 

Densitatea globala a drumurilor publice este de 33,5 km/100 km², scazuta in 

comparatie cu media UE 25 de 110 km/100 km². Distributia drumurilor pe teritoriul tarii 

este in general uniforma, cu exceptia zonei Bucuresti-Ilfov, unde densitatea este mai mare. 

 
B. Situatia la nivelul localitatilor vizate 
 
Pe drumul judetean DJ561 care face legatura intre Craiova si Segarcea, in zona Gura Vaii, 

km 4+700, drumul a fost afectat de o alunecarede teren ce a produs tasarea si aparitia de 



 

Craiova, A.I.Cuza, nr. 22 Tel/fax: 0351-413.100, 
office@coridor.ro, www.coridor.ro 

Analiza Cost – Beneficiu pentru  
“Consolidarea alunecării de teren de pe DJ 561, km 4+600, Craiova-Podari-Segarcea” 
 
fisuri pe calea 1 a sistemului rutier. Alunecarea s-a produs in urma unei perioade intense 

de precipitatii pe fondul unei alunecari de teren mai vechi care s-a reactivat. 

 Zonele studiate se gasesc pe partea dreapta a drumului judetean DJ 561 Craiova - 

Podari – Segarcea, la iesirea din localitatea Gura Vaii, intre km 3+440 la km 4+930. 

Analiza incadrarii in obiectivele specifice si operationale ale strategiei de dezvoltare 

regionala, coroborata cu beneficiile sociale, economice si de mediu care vor avantaja in 

perspectiva dezvoltarii durabile populatia localitatilor vizate (Craiova, Podari, Segarcea) si 

nu numai, demonstreaza, intr-o prima teza oportunitatea proiectului. 

 
c) Tarif previzionat 

 
Calculul tarifului pentru acest tip de investitie este irelevant deoarece Consiliul Judetean 

Dolj nu impune o taxa pentru beneficiarii drumului care sa acopere cheltuielile de 

mentenanta. Cheltuielile de intretinere si reparatii curente se planifica in bugetul 

beneficiarului, de unde sunt suportate in intregime. 

Perioada de referinta luata in calcul in cadrul analizei cost beneficiu este de 20 de ani.  

 

2. Analiza optiunilor 

Analiza economico-financiara a proiectului a fost realizata pentru cele 2 scenarii: 

fara proiect, cu proiect conform variantei recomandate de expertiza tehnica realizata 

anterior.  

 Pentru imbunatatirea calitatii vietii, un factor determinant il constituie modernizarea 

si extinderea infrastructurii fizice de baza care influenteaza in mod direct dezvoltarea 

activitatilor sociale, culturale si economice si implicit, crearea de oportunitati 

ocupationale. 

Gradul de interes crescut al beneficiarului pentru imbunatatirea calitatii traficului, a 

sigurantei acestuia si aportul pe care il aduce la crearea unei infrastructuri 
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corespunzatoare, confirma intentia de sustinere atat pe perioada de implemetare, cat si 

ulterior acesteia.  

Proiectul nefiind un proiect generator de venit, eficienta acestuia se masoara in 

termeni de beneficii si costuri economice, sociale si de mediu.  

Investitia poate fi realizata numai prin conceperea unor solutii bine fundamentate si 

cu efecte benefice pe termen lung. Siguranta traficului se concretizeaza prin scaderea 

numarului de accidente in conditiile realizarii unei economii de timp si scaderii uzurii 

componentelor autovehiculelor. De asemenea, scaderea consumului de carburant va 

scadea gradul de poluare al zonei. La nivelul zonei deservite de drumul judetean afectat se 

va reduce gradul de poluare, si se vor imbunatati conditiile de mers. 

A. In varianta FARA INVESTITIE= obiectivul investitiei nu se va realiza; nu se va face 

consolidarea drumului judetean ce leaga Craiova – Podari – Segarcea. 

In ipoteza in care acest proiect nu va fi implementat, drumul in cauza se va deteriora si mai 

mult, generand costuri mari cu intretinerea, poate chiar imposibilitatea utilizarii lui, 

scaderea sigurantei traficului. 

Ipoteze de baza luate in considerare: 

Element Ipoteze 

Perioada 
proiectului 

 

Orizontul de analiza este de 20 de ani. 

Toate ipotezele au fost facute pe o perioada de 20 de ani, 
respectiv perioada  2013 – 2033. 

Anul 2012 este cel in care se realizeaza implementarea, 
urmand ca in cele 6 luni ramase investitia sa fie data in 
exploatare.  

Anul 2013 este primul an integral in care proiectul va genera 
rezultate financiare/economice. 

Costurile de 
intretinere si 

Costurile de intretinere si operare au fost estimate la nivelul 
unei functionari optime a tuturor obiectelor prevazute in 
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Impactul negativ in varianta FARA PROIECT are efect atat la nivel local, comunitatea din 

localitatile vizate, cat si la nivelul judetului Dolj avand in vedere potentialul de dezvoltare 

agroturistica a zonei. 

Anul 0 reprezinta cele 6 luni de functionare aferente anului de implementare a proiectului 

(durata de realizare fiind de 6 luni). S-au calculat costuri direct proportionale cu numarul 

de luni de functionare, raportate la valoarea acestora intr-un an integral. 

 
B. In varianta CU INVESTITIE= obiectivul investitiei se va realiza; consolidarile de pe 

portiunile afectate ale DJ 561 se vor realiza. 

Este varianta selectata, prin care se consolideaza tronsoanele afectate. Valoarea totala a 

investitiei este de  3.683.691 Lei (871.962 EURO) cu TVA inclus. 

Lucrarile propuse prin prezentul proiect se prezinta astfel: 

1. Pentru zona de la km 4+713 ÷ 4+753 + 25,00 m unde stabilitatea drumului este 

pusa in pericol se va executa un zid de sprijin in continuarea celui existent in lungime de 

65,00 m pe piloti forati ø 1080, L = 18,00 m plantati sub radier. Se va executa un dren in 

spatele zidului pentru a prelua eventualele infiltratii in capul drumului.  Se vor executa 3 

drenuri verticale ø 1080 umplute cu piatra sparta in amonte de drum (partea stanga a 

drumului) care vor descarca apele acumulate pe planul de alunecare prin 3 colectoare 

executate prin foraj orizontal pe sub corpul drumului. 

operare  proiect.  

Perioada de 
amortizare 

Perioada de amortizare pentru noua infrastructura a fost 
calculata folosind metoda amortizarii liniare. S-a considerat 
ca investitia se va amortiza in 30 de ani.  

Valoarea 
reziduala 

Valoarea reziduala la sfarsitul perioadei de analiza este  

806.871 Ron. 

Rata de 
actualizare in 
cadrul analizei 
financiare 

8% - rata recomandata de Comisia Europeana, DG Regio 
pentru perioada 2007 - 2013 
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 2. Pentru zona km 4+441 ÷ 4+471 unde parapetul directional a suferit deplasari in 

plan orizontal se va executa o fundatie adancita de parapet pe micropiloti. Pentru 

stabilitatea taluzului se va executa la baza acestuia un zid de gabioane umplut cu piatra 

sparta. Se va executa un prism din balast langa acostament pentru preluarea apelor din 

infiltratie si descarcarea lor controlat pe taluz catre zidul de gabioane. 

 3. Pentru zona de la km 4+807 ÷ 4+928 unde s-au produs fisuri in acostament cu 

posibilitate de desprindere de prismuri din rambleu. Se vor executa lucrari de terasamente 

prin reducerea pantei taluzului iar in cazurile unde nu se pot reduce pantele, taluzele pe 

acestea se vor monta geocelule. 

 4. Pentru zona de la km 3+440 ÷ 4+713 unde apa din precipitatii nu are 

posibilitatea de a fi evacuata se va executa o caseta de acostament din balast care va avea 

descarcare din loc in loc pe taluz. 

 Se vor executa descarcarile la podete pentru a stabiliza taluzele in zonele lor de 

descarcare. Solutiile tehnice adoptate in prezenta documentatie au avut in vedere utilizarea 

materialelor de constructie conform reglementarilor nationale in vigoare, precum si 

legislatiei si standardelor nationale corelate cu legislatia U.E.   

Aceste materiale sunt in conformitate cu prevederile H.G. nr. 766/1997 si a Legii 

nr.10/1995 privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate la executia lucrarilor. 

Incepand cu primul an dupa realizarea investitiei (anul 1), calitatea vietii 

beneficiarilor directi si a celor aflati in tranzit se imbunatateste semnificativ deoarece: 

 Drumul consolidat ofera conditii corespunzatoare de confort al traficului in toate 

perioadele anului (economie de timp pentru deplasari, reducerea consumului de 

combustibil, reducerea uzurii pneurilor, reducerea riscului de accidente); 

 Stoparea degradarii infrastructurii si mentinerea in exploatare a sistemului de 

transport;  

 Aducerea in parametrii de functionare si valorificarea capacitatilor existente prin 

repararea si modernizarea acesteia;  
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 Inlaturarea sau prevenirea aparitiei restrictiilor de circulatie si eliminarea blocajelor si 

aglomerarilor pe drumurile care in prezent sunt folosite ca rute ocolitoare;  

 Cresterea capacitatii de transport in vederea asigurarii interconectarii si 

interoperabilitatii intre rute;  

 Promovarea tehnologiilor de transport ecologice;  

 Ridicarea sistemului de transport la standardele tehnice si la nivelul de servicii 

corespunzatoare cererii preconizate; 

 Facilitarea accesului in regiune si a tranzitului traficului national pe caile de transport 

ce traverseaza regiunea, in conditii normale de confort si de securitate; 

 Creste interesul investitorilor pentru a dezvolta afaceri in zona  

 Impact pozitiv asupra mediului; 

 Impact pozitiv asupra sanatatii populatiei. 

 
3. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara 

Analiza financiara este realizata din punctual de vedere al beneficiarului, Consiliul 

Judetean Dolj. 

Principalul obiectiv al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiara) este de 

a calcula indicatorii performatei financiare a proiectului (profitabilitatea sa).  

Metoda utilizata in dezvoltarea analizei cost- beneficiu financiara este cea a „fluxului net 

de numerar actualizat”. In aceasta metoda fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea si 

provizioanele, nu sunt luate in consideratie. Cheltuielile neprevazute din Devizul general 

de cheltuieli vor fi luate in calcul, intrucat sunt cuprinse in cheltuielile eligibile ale 

proiectului.  

Pentru ca proiectul sa fie fezabil din punct de vedere financiar, indicatorii calculati 

trebuie sa se incadreze in urmatoarele limite: 

- valoarea actualizata neta (VAN) trebuie sa fie < 0; 

- rata interna de rentabilitate ( RIR ) trebuie sa fie  < rata de actualizare ( 8%); 
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- fluxul de numerar cumulat trebuie sa fie pozitiv in fiecare an al perioadei de 

referinta; 

- raportul cost/beneficii ≤ 1, unde costurile se refera la costurile de exploatare 

pe perioada de referinta, iar beneficiile se refera la veniturile obtinute din 

exploatarea investitiei. 

Rata standard recomandata de actualizare ce va fi folosita in analiza financiara este R=8%.  

Orizontul de analiza este de 20 ani. 

Analiza financiara va evalua in special: 

a) profitabilitatea financiara a investitiei si a contributiei proprii investite in proiect 

b) durabilitatea financiara a proiectului in conditiile interventiei financiare din partea 

fondurilor structurale 

 

1. Durata de viata economica a proiectului 

Infrastructura ce urmeaza a fi realizata va avea o durata normala de functionare de 

30 ani, (conform HG 2139/2004, Infrastructura drumuri). 

  Orizontul de timp reprezinta numarul maxim de ani pentru care se fac previziunile. 

Previziunile care privesc tendinta viitoare a proiectului ar trebui formulate pentru o 

perioada adecvata vietii sale economice. S-a stabilit astfel ca perioada de previziuni sa fie 

de 20 de ani, suficient de lunga pentru a lua in considerare impactul sau pe termen mediu/ 

lung. 

2. Costurile capitale ale constructiei/ achizitiillor ce vor fi finantate- analiza 
financiara detaliata a costurilor capitale, estimarea costurilor de investitii 

Costurile capitale ale constructiilor sunt detaliate trecand in cascada de la Devizul 
General, prin Devize pe obiecte si apoi la Evaluarea detaliata pe obiecte. 
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Structura costurilor este urmatoarea:    

Nr. Costuri Valoare (cu TVA) 
Crt.  mii Lei 

1 Studii de teren 125,00 
2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 1,18 
3 Proiectare si engineering 235,01 
4 Organizarea procedurilor de achizitie publica 3,00 
5 Consultanta 11,75 
6 Asistenta tehnica 28,50 
7 Constructii si instalatii 2.350,11 
8 Organizare de santier 70,50 
9 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 30,55 

10 Cheltuieli diverse si neprevazute 121,03 
TOTAL GENERAL 2.976,63 

 
Aceste costuri sunt esalonate de-a lungul a 6 luni, conform graficului de realizare al 
investitiei, cuprins in Studiu de fezabilitate. 
 

3. Costurile de intretinere si operare in perioada de 20 ani- analiza detaliata a costurilor. 

La elaborarea analizei financiare s-a adoptat un scenariu privind evolutia viitoare a 

ratei inflatiei, de-a lungul perioadei de analiza; rate anuale de crestere, precum si indicii de 

crestere cu baza fixa anul 1 de analiza (asimilat cu primul an de operare a proiectului) sunt 

prezentate in continuare: 

Pentru valorile din anul 1, de implementare, s-au prevazut sume atat pentru costuri cat si 

pentru veniturile de natura alocatiilor bugetare, aferente celor 6 luni de operare (durata de 

implementare fiind de 6 luni). Valorile au fost calculate prin metoda direct proportionala, 

fata de inregistrarile dintr-un an intreg de functionare. 
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Anul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Rata inflatiei (%) 4,5 4,5 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 
 

 

Lei/ an 
Perioada de 

implementare Perioada de operare 
Costuri de intretinere si operare An 0 An 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Reparatii parapet   800 1.600 1.672 1.747 1.826 1.899 1.975 2.054 2.136 2.221 2.310 
Vopsitorie parapet   250 500 523 546 571 593 617 642 668 694 722 
Marcaje   250 500 523 546 571 593 617 642 668 694 722 
Intretinere taluze   1.250 2.500 2.613 2.730 2.853 2.967 3.086 3.209 3.338 3.471 3.610 
Curatire rigole si drenuri   1.100 2.200 2.299 2.402 2.511 2.611 2.715 2.824 2.937 3.054 3.177 
Reparatii gabioane   750 1.500 1.568 1.638 1.712 1.780 1.851 1.925 2.003 2.083 2.166 
Total costuri   4.400 8.800 9.196 9.610 10.042 10.444 10.862 11.296 11.748 12.218 12.707 
 

Lei/ an Perioada de operare 
Costuri de intretinere si operare 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Reparatii parapet 2.403 2.499 2.599 2.703 2.811 2.923 3.040 3.162 3.288 3.420 
Vopsitorie parapet 751 781 812 845 878 914 950 988 1.028 1.069 
Marcaje 751 781 812 845 878 914 950 988 1.028 1.069 
Intretinere taluze 3.754 3.904 4.061 4.223 4.392 4.568 4.750 4.940 5.138 5.343 
Curatire rigole si drenuri 3.304 3.436 3.573 3.716 3.865 4.019 4.180 4.347 4.521 4.702 
Reparatii gabioane 2.253 2.343 2.436 2.534 2.635 2.741 2.850 2.964 3.083 3.206 
Total costuri 13.215 13.744 14.293 14.865 15.460 16.078 16.721 17.390 18.086 18.809 
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Costuri cu intretinerea curenta 

-reparatii parapet              – 1600 lei/an 

-vopsitorie parapet           –   500 lei/an 

-marcaje                           –   500 lei/an 

-intretinere taluze             – 2500 lei/an 

-curatire rigole si drenuri – 2200 lei/an 

-reparatii gabioane           – 1500 lei/an 

                                            8800 lei/an 

Toate tipurile de costuri s-au calculat plecat de la primul an si fiind actualizate cu rata 
inflatiei din anul respectiv.    
 
 

4. Veniturile generate pe intreaga durata de viata a proiectului (daca este cazul) – 
analiza financiara detaliata a tuturor fluxurilor de venituri 

a. estimarea si previziunile referitoare la venituri;  
 
Atat in situatia fara proiect, cat si in situatia cu proiect, Consiliul Judetean Dolj nu percepe 

nici un tarif pentru utilizarea retelei de drumuri si strazi comunale. 

 

Veniturile inregistrate sunt formate din alocatii bugetare intrucat investitia este una 

publica, nmegeneratoare de venituri directe. 

 

Veniturile au fost actualizate cu rata inflatiei corespunzatoare fiecarui an din perioada de 

analiza, avand ca baza nivelurile inregistrate in primul an de operare a investitiei. 
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Lei/ an 
Perioada de 

implementare Perioada de operare 

Venituri  An 0 An 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Alocatie bugetara   4.620 9.240 9.656 10.090 10.544 10.966 11.405 11.861 12.335 12.829 13.342 

 
 
 
Lei/ an Perioada de operare 

Venituri  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Alocatie bugetara 13.876 14.431 15.008 15.608 16.233 16.882 17.557 18.259 18.990 19.749 
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5. Previziunea fluxului de numerar (cash – flow) – previziunea detaliata a fluxului 

de numerar anual, pe durata constructiei si in timpul operarii 

 

Scopul analizei financiare este acela de a identifica si cuantifica cheltuielile necesare 

pentru implementarea proiectului, dar si a cheltuielilor si veniturilor generate de proiect in 

faza operationala.  

Modelul teoretic aplicat este modelul Cash Flow Actualizat (DCF), care cuantifica 

diferenta dintre veniturile si cheltuielile generate de proiect pe durata sa de functionare, 

ajustand aceasta diferenta cu un factor de actualizare, operatiune necesara pentru a „aduce” 

o valoare viitoare in prezent, la un numitor comun. 

 

Valoarea actualizata neta (VAN) se determina ca diferenta intre beneficiile nete viitoare 

actualizate si capitalul investit. 

Indicatorul, prin continutul sau, caracterizeaza avantajul economic al unui proiect de 

investitii dat, prin compararea beneficiului net total actualizat degajat de acesta pe durata 

de viata economica cu efortul investitional total, generat de respectivul proiect, actualizat. 

 

Relatia de calcul a VAN este: 

 

unde: VAN – valoarea actualizata neta; 

I – investitia, considerata cu semnul „minus” si aferenta perioadei „zero”; 

BN – fluxul de beneficii nete degajat pe parcursul perioadei de previziune de 20 ani, care 

se determina ca diferenta intre beneficiile totale si costurile totale; 
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e – rata de actualizare; 

t – numarul de ani ai perioadei de previziune, luati in considerare pentru calculul VAN; ia 

valori de la 1 la 20; 

Vrez – valoarea reziduala- 0 Ron. 

 

Valoarea reziduala s-a calculat astfel: 

Valoarea investitiei 
(C+M) 2.420.613 lei 
Amortizare anuala 
(valoarea investitiei: 
3 de ani) 

80.687 lei 
 

Valoarea reziduala 806.871 lei 
 

Se constata ca valoarea actualizata neta, pe intreaga perioada, este in valoare de minus -

3.032.707 lei, fiind o valoare negativa, semnifica faptul ca proiectul nu este posibil a fi 

realizat de catre beneficiar fara apelarea la fonduri nerambursabile. S-a folosit ca rata de 

actualizare pentru NPV= 8%.  

Tabelul de mai jos prezinta previziunea fluxurilor anuale de costuri si beneficii pe durata 

economica de viata a proiectului. 
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Rata rentabilitatii investitiei totale                          
Lei/ an Perioada de implementare Perioada de operare 
Componente An 0 An 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Valoare reziduala                         
Alocatie bugetara 0 0 9.240 9.656 10.090 10.544 10.966 11.405 11.861 12.335 12.829 13.342 
Total venituri 0 4.620 9.240 9.656 10.090 10.544 10.966 11.405 11.861 12.335 12.829 13.342 
Costuri de operare si intretinere 0 4.400 8.800 9.196 9.610 10.042 10.444 10.862 11.296 11.748 12.218 12.707 
Total costuri de investitie 466.162 3.217.529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total cheltuieli 466.162 3.217.529 8.800 9.196 9.610 10.042 10.444 10.862 11.296 11.748 12.218 12.707 
Flux de numerar -466.162 -3.212.909 440 460 480 502 522 543 565 587 611 635 
Flux de numerar cumulat     440 900 1.380 1.882 2.405 2.948 3.512 4.100 4.711 5.346 
Rata interna de Rentabilitate -7,218282%                       
Venitul net actualizat financiar al 
investitiei -3.032.707                       
 

Rata rentabilitatii investitiei totale                          
Lei/ an Perioada de operare 
Componente 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Valoare reziduala                   806.871 
Alocatie bugetara 13.876 14.431 15.008 15.608 16.233 16.882 17.557 18.259 18.990 19.749 
Total venituri 13.876 14.431 15.008 15.608 16.233 16.882 17.557 18.259 18.990 826.620 
Costuri de operare si intretinere 13.215 13.744 14.293 14.865 15.460 16.078 16.721 17.390 18.086 18.809 
Total costuri de investitie                     
Total cheltuieli 13.215 13.744 14.293 14.865 15.460 16.078 16.721 17.390 18.086 18.809 
Flux de numerar 661 687 715 743 773 804 836 869 904 807.811 
Flux de numerar cumulat 6.007 6.694 7.409 8.152 8.925 9.729 10.565 11.434 12.339 820.150 
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Durabilitatea financiara a proiectului  

 

Avand in vedere valoarea mare a acestei investitii, precum si necesitatea alocarii 

fondurilor judetene catre realizarea si altor obiective in scopul imbunatatirii standardelor 

actuale pana la nivel european, exista posibilitatea ca acest proiect sa fie realizat intr-o 

perioada de timp mai mare, ceea ce ar duce, implicit, si la cresterea costurilor de invetitie 

totodata, planificarea acestui obiectiv intr-un orizont mai indepartat, timp in care starea 

infrastructurii se va degrada, va incetini ritmul de dezvoltare al comunitatiilor din aria de 

interes imediat si nu numai. 

 

Durabilitatea financiara a proiectului este data de valorile pozitive ale fluxului de numerar 

cumulat in toti anii de operare. 
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Tabelul sustenabilitatii financiare 
-Lei/an- 

Perioada de 
implementare Perioada de operare 

An 0 An 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Total resurse financiare 466.162 3.217.529                     
Venituri 0   9.240 9.656 10.090 10.544 10.966 11.405 11.861 12.335 12.829 13.342 
Total intrari 466.162 3.217.529 9.240 9.656 10.090 10.544 10.966 11.405 11.861 12.335 12.829 13.342 
Total costuri de exploatare 0   8.800 9.196 9.610 10.042 10.444 10.862 11.296 11.748 12.218 12.707 
Total costuri investitii 466.162 3.217.529                     
Total iesiri 466.162 3.217.529 8.800 9.196 9.610 10.042 10.444 10.862 11.296 11.748 12.218 12.707 
Total flux numerar 0 0 440 460 480 502 522 543 565 587 611 635 
Flux de numerar total cumulat 0 0 440 900 1.380 1.882 2.405 2.948 3.512 4.100 4.711 5.346 

 

Tabelul sustenabilitatii financiare 
Perioada de operare 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Total resurse financiare                   806.871 
Venituri 13.876 14.431 15.008 15.608 16.233 16.882 17.557 18.259 18.990 19.749 
Total intrari 13.876 14.431 15.008 15.608 16.233 16.882 17.557 18.259 18.990 826.620 
Total costuri de exploatare 13.215 13.744 14.293 14.865 15.460 16.078 16.721 17.390 18.086 18.809 
Total costuri investitii                     
Total iesiri 13.215 13.744 14.293 14.865 15.460 16.078 16.721 17.390 18.086 18.809 
Total flux numerar 661 687 715 743 773 804 836 869 904 807.811 
Flux de numerar total cumulat 6.007 6.694 7.409 8.152 8.925 9.729 10.565 11.434 12.339 820.150 
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Calculul ratei interne a rentabilitatii (RIR) 

 

Rata interna de rentabilitate este acea valoare pentru care VNA este egala cu zero. 

In cazul in care se obtine o valoare neta actualizata mai mare decat zero, rata interna 

de rentabilitate va fi mai mare decat rata de actualizare, in caz contrar situatia inversandu-

se. 

Rata interna de rentabilitate obtinuta pentru proiectul nostru, pe perioada analizata, de 20 

de ani, este de -7,218282% mai mica decat 8% cat reprezinta rata de actualizare stabilita 

prin reglementari, demonstrand necesitatea interventiei financiare. 

 

Calculul raportului cost-beneficiu 

In realizarea analizei cost/beneficiu s-a tinut cont de toate conditiile impuse de un 

acest gen de analiza si anume studiul de senzitivitate si urmarirea rezultatelor proiectului. 

In determinarea efectiva a ratei cost/ beneficiu se au in vedere: costul investitiei si 

beneficiile aduse de implementarea proiectului. 

Formula de calcul este: 

100cos 
Beneficiu

CostbeneficiutRaportul  

 

Totalul costurilor de exploatare a investitiei pe perioada de referinta (30 ani) este de 
269.982 Lei. 

Totalul beneficiilor se refera la veniturile obtinute din exploatarea investitiei este de 
1.090.353 Lei. 

 

Raportul cost/ beneficiu este egal cu 0,24761  

Raportul cost/ beneficii este subunitar, demonstrand capacitatea veniturilor nete de a 
sustine costurile investitiei.  
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4. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica 

Nu este cazul, intrucat obiectivul nu este de importanta majora. 

 

5. Analiza de senzitivitate 

  

Prognozarea incertitudinilor 

Analiza riscului consta in studierea probabilitatii ca un proiect sa obtina o performanta 

satisfacatoare (sub forma ratei interne a rentabilitatii sau valorii actuale nete) ca si 

variabilitatea rezultatului in comparatie cu cea mai buna estimare facuta. 

 

Procedura recomandata pentru evaluarea riscului se bazeaza pe : 

- ca un prim pas, o analiza a senzitivitatii, care reprezinta impactul pe care schimbarile 

presupuse ale variabilelor care determina costuri si beneficii il are asupra indicilor 

economici calculati (rata interna a rentabilitatii si valoarea actuala neta) ; 

- un al doilea pas va fi studierea distributiilor probabile ale variabilelor selectate si 

calcularea valorii asteptate a indicatorilor de performanta a proiectului. 

  

Scopul analizei senzitivitatii este de a selecta « variabilele critice » ai parametrilor 

modelului, care este acela ale carui variatii, pozitive sau negative, comparate cu valoarea 

utilizata ca cea mai buna estimare in cazul de baza au cel mai mare efect asupra ratei 

interne a rentabilitatii sau valorii actuale nete. Criteriile care vor fi adoptate pentru 

alegerea variabilelor critice difera in functie de proiectul specific si trebuie sa fie corect 

evaluate caz cu caz.    

 

Schimbari ale -10% -5% 5% 10% 
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parametrului Modificari VAN 
Reparatii parapet -3.030.867 -3.031.787 -3.033.627 -3.034.547 
Intretinere taluze -3.029.832 -3.031.270 -3.034.145 -3.035.582 
Curatire rigole si drenuri -3.030.177 -3.031.442 -3.033.972 -3.035.237 
Reparatii gabioane -3.030.982 -3.031.845 -3.033.570 -3.034.432 

 

Variatii VAN la -10% -5% baza 5% 10% 
variatia cheltuielilor de 
operare -3.022.588 -3.027.647 -3.032.707 -3.037.767 -3.042.827 
variatia veniturilor din 
exploatare -3.043.729 -3.038.218 -3.032.707 -3.027.196 -3.021.686 

 

 

Modificari VAN la variatiile cheltuielilor si veniturilor din 
exploatare

-3.022.588

-3.027.647

-3.037.767

-3.042.827-3.043.729

-3.038.218

-3.027.196
-3.021.686

-3.032.707

-3.050.000

-3.045.000

-3.040.000

-3.035.000

-3.030.000

-3.025.000

-3.020.000

-3.015.000

-3.010.000

-10% -5% baza 5% 10%

variatia cheltuieli lor de operare variatia veniturilor din exploatare

VAN in situatia de baza
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Modificari VAN la variatiile cheltuielilor din exploatare 

-3.022.588

-3.027.647

-3.037.767

-3.042.827

-3.032.707

-3.045.000

-3.040.000

-3.035.000

-3.030.000

-3.025.000

-3.020.000

-3.015.000

-3.010.000

-10% -5% baza 5% 10%

variatia cheltuieli lor de operare VAN in situatia de baza

Modificari VAN la variatiile  veniturilor din exploatare

-3.043.729
-3.038.218

-3.027.196
-3.021.686

-3.032.707

-3.050.000

-3.045.000

-3.040.000

-3.035.000

-3.030.000

-3.025.000

-3.020.000

-3.015.000

-3.010.000

-10% -5% baza 5% 10%

variatia veniturilor din exploatare VAN in situatia de baza
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6. Analiza de risc (riscuri asumate: tehnice, financiare, institutionale, legale, mediu) 
 

Asemenea oricarui proiect, si proiectul investitional analizat este supus amenintarii unor 

riscuri de natura tehnica, financiara, institutionala si legala. Descrierea acestor riscuri, 

consecintele si modalitatile de eliminare a acestora, precum si alocarea responsabilitatilor in 

gestionarea acestora sunt prezentate in continuare. 

Pentru analiza proiectului de investitii s-au luat in considerare riscurile ce pot aparea atat in 

perioada de implementare a proiectului cat si in perioada de exploatare a obiectului de 

investitie.   

 

Riscuri tehnice 

1. Constructie   

Riscul de aparitie a unui eveniment pe durata realizarii investitiei, eveniment care conduce la 

imposibilitatea finalizarii acesteia in timp si la costurile estimate. 

 

Aceasta categorie de riscuri depinde direct de modul de desfasurare al activitatilor prevazute 
in planul de actiune al proiectului, in faza de proiectare sau in faza de executie: 

a) Etapizarea eronata a lucrarilor; 
b) Erori in calculul solutiilor tehnice; 
c) Executarea defectuoasa a unei/unor parti din lucrari; 
 

Administrarea acestor riscuri consta in: 

a) Planificarea logica si cronologica a activitatilor cuprinse in planul de actiune au fost 
prevazute marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului; 
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b) Se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare; 
c) Se va urmari incadrarea proiectului in standardele de calitate si in termenele prevazute; 
d) Se va urmari respectarea specificatiilor referitoare la materialele, echipamentele si 
metodele de implementare a proiectului; 
 

2. Receptie investitie 

 

Riscul este atat fizic cat si operational si se refera la intarzierea efectuarii receptiei investitiei. 

Consecinte: 

Consecinte pentru ambele parti. Pentru executantii lucrarii venituri intarziate si profituri 
pierdute. Pentru beneficiar intarzierea inceperii utilizarii drumului afectat de calamitati, cu 
toate consecintele ce decurg din aceasta. 

Administrarea acestor riscuri: 

O buna gestionare a timpului si a platilor. 

 

3. Resurse la intrare 

Riscul ca resursele necesare consolidarii drumului propus sa coste mai mult decat s-a 
anticipat, sa nu aiba o calitate corespunzatoare sau sa fie indisponibile in cantitatile necesare. 

Consecinte: 

Cresteri de cost si in unele cazuri efecte negative asupra calitatii serviciilor furnizate. 

Administrarea acestor riscuri: 

Executantul poate gestiona riscul prin contracte de aprovizionare pe termen lung cu clauze 
specifice privind asigurarea calitatii furniturilor. In parte, aceasta poate fi rezolvata si din 
proiectare. 
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4. Intretinere si reparare 

Calitatea proiectarii si/sau a lucrarilor sa fie necorespunzatoare, avand ca rezultat cresterea 
peste anticipari a costurilor de intretinere si reparatii. 

Consecinte: 

Efecte negative asupra utilizarii drumului consolidat. 

Administrarea acestor riscurilor: 

Investitorul poate gestiona riscul prin clauze contractuale de garantie a lucrarilor efectuate de 
executant. 

 

5. Capacitate tehnica 

Executantul nu are capacitatea tehnica necesara pentru executarea lucrarilor de realizare a 
investitiei. 

 

Consecinte: 

Imposibilitatea investitorului de a consolida drumul vizat. 

 

Administrarea acestor riscuri: 

Investitorul analizeaza in detaliu capacitatea tehnica si financiara a executantului.  

 

Riscuri financiare  

a) Cresterea nejustificata a preturilor de achizitie pentru utilajele si echipamentele implicate 
in proiect; 
b) Cresterea peste limitele de 1% -5% analizate in proiect a preturilor materialelor de 
constructie; 
c) Modificari  majore ale cursului de schimb. 
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Administrarea riscurilor financiare: 

1) Asigurarea conditiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piata, in vederea obtinerii 
unui numar cat mai mare de oferte conforme in cadrul procedurilor de achizitie lucrari, 
echipamente si utilaje; 

2) Estimarea cat mai realista a cresterii preturilor pe piata; 

3) Includerea in proiect a unor sume pentru cheltuieli neprevazute; 

 

d) Evaluare incorecta a valorii investitiei si a costurilor de operare; 

 

Valoarea investitiei si costurile de operare sunt  subevaluate. 

Investitorul nu poate asigura finantarea investitiei si intretinerea drumului vizat. 

Administrarea acestor riscuri: 

Investitorul poate sa isi utilizeze propriile resurse financiare (daca acestea sunt disponibile) 
pentru a acoperi costurile suplimentare. De asemenea, investitorul poate cauta si alte surse de 
finantare. 

 

e) Inflatia 

Valoarea reala a platilor, in timp, este diminuata de inflatie. 

Consecinte: 

Diminuarea in termini reali a veniturilor. 

Administrarea acestor costuri: 

Executantul va cauta un mecanism corespunzator pentru compensarea inflatiei.  

 

Riscuri legate de esecul de furnizare 

a) In cadrul procesului de achizitie privind contractul de lucrari se poate ca sa nu existe 
operatori economici care sa doreasca sa execute contractul in conditiile prevazute in caietul 
de sarcini, la pretul maxim specificat, sau in termenul specificat. Aceasta ar insemna reluarea 
procesului de achizitie, ceea ce ar duce la intarzierea lucrarilor; 
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b) O alta situatie ar fi aceea a constestatiilor ce ar putea aparea si care atrag intarzierea 
inceperii lucrarilor.   

 

Esecul in achizitii poate fi gestionat printr-o serie de masuri,  cum ar fi: 

a) Respectarea cat mai riguroasa a reglementarilor privind achizitiile publice, pentru a evita 
contestatiile; 
b) Angajamentul din partea beneficiarului de a include o anumita suma pentru a evita 
intarzierile ce ar aparea in cazul in care nici o oferta nu se incadreaza in bugetul aprobat al 
proiectului; 
c) Popularizarea pe scara cat mai larga a proiectului, fara a incalca prevederile privind 
achizitiile publice si fara a favoriza vre-un agent economic, pentru ca piata constructorilor sa 
fie pregatita. 
 

Riscuri institutionale 

a) Comunicarea defectuoasa intre entitatile implicate in implementarea proiectului si 
executantii contractelor de lucrari si achizitii echipamente si utilaje; 

Modul de gestionare a acestor riscuri se realizeaza prin alegerea executantului in functie 
experienta acestuia. 

a) Modificarea cuantumului impozitelor si taxelor. 
Riscul ca pe parcursul proiectului regimul de impozitare general sa se schimbe in defavoarea 
investitorului 

Consecinte: 

Impact negativ asupra veniturilor financiare ale investitorului. 

Administrarea acestor riscuri: 

Veniturile investitorului trebuie sa permita acoperirea diferentelor nefavorabile, pana la un 
cuantum stabilit intre parti prin contract. 

 

Riscuri legale 

Aceasta categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct de beneficiarul 
proiectului: 
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a) Obligativitatea repetarii procedurilor de achizitii datorita gradului redus de participare la 
licitatii; 

b) Obligativitatea repetarii procedurilor de achizitii datorita numarului mare de oferte 
necomforme primite in cadrul licitatiilor; 

c) Instabilitatea legislativa – frecventa modificarilor de ordin legislativ, modificari ce pot 
influenta implementarea proiectului; 

 

Riscul schimbarilor legislative si al politicii autoritatilor guvernamentale care nu pot fi 
anticipate la semnarea contractului si care sunt adresate direct, specific si exclusive 
proiectului, ceea ce conduce la costuri de capital sau operationale suplimentare din partea 
investitorului. 

 

Consecinte: 

O crestere semnificativa in costurile operationale ale investitorului si / sau necesitatea de a 
efectua cheltuieli de capital pentru a putea raspunde acestor schimbari. 

 

Administrarea acestor riscuri: 

Lobby politic pe langa autoritatile publice de la nivelurile superioare, cu scopul ca actele 
normative cu impact asupra proiectului sa ramana neschimbate. 

 

Riscuri de mediu 

a) Cresterea gradului de poluare fonica;  

b) Cresterea gradului de poluare din punct de vedere al prafului; 

c) Degradarea mediului prin lucrarile ce urmeaza a fi realizate. 

 

Modalitati de gestinare a acestor riscuri:  

 

Toate aceste riscuri se realizeaza doar pe perioada de executie a investitiei. 



 

Craiova, A.I.Cuza, nr. 22 Tel/fax: 0351-413.100, 
office@coridor.ro, www.coridor.ro 

Analiza Cost – Beneficiu pentru  
“Consolidarea alunecării de teren de pe DJ 561, km 4+600, Craiova-Podari-Segarcea” 
 
Se va pune accent pe protectia si conservarea mediului inconjurator; in documentatia de 

licitatie pentru contractul de executie lucrari se vor face precizari privind minimizarea 

suprafetelor ocupate temporar, pe perioada lucrarilor ca si precizari privind locul in care se 

vor depozita deseurile rezultate din lucrarile prevazute in contract ca si lucrarile de refacere a 

mediului inconjurator (refacerea zonei dupa terminarea lucrarilor, refacerea terenurilor 

ocupate temporar pe durata lucrarilor si redarea acestora utilizarilor initiali). 

Lucrarile proiectate nu introduc efecte negative suplimentare fata de situatia existenta 

asupra solului, microclimatului, apelor de suprafata, vegetatiei, faunei, peisajului, sau din 

punct de vedere artistic, deci nu sunt afectate obiective de interes cultural sau istoric.   

Prin prezentul proiect, calitatea mediului va fi simtitor imbunatatita, ca urmare a 

realizarii unei infrastructuri de transport moderna, gradul de poluare va fi scazut, datorat 

consumului mai mic de carburant, cresterii vitezei de circulatie si scaderii numarului de 

accidente. 
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Studiu de fezabilitate 
I.DATE GENERALE 

1.Denumirea obiectivului de investiţii 

Consolidarea alunecării de teren de pe DJ 561, km 4+600 

Craiova-Podari-Segarcea, judeţul Dolj 

 

2.Amplasamentul 

Fenomenele de instabilitate produse în primăvara anului 2011 pe DJ 561 

Craiova – Podari – Segarcea, judeţul Dolj au afectat mai multe zone cuprinse între 

km 3+440 şi km 4+930 după cum urmează: 

1. Zona de la km 4+713 ÷ 4+753 + 25,00 m. 

2. Zona de la km 4+441 ÷ 4+471. 

3. Zona de la km 4+807 ÷ 4+928. 

4. Zona de la km 3+440 ÷ 4+713. 

 

3.Titularul investiţiei 

Consiliul Judeţean Dolj 

 

4.Beneficiarul investiţiei 

Consiliul Judeţean Dolj 
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5.Elaboratorul studiului (proiectant) 

S.C.ROBRICONS S.R.L.CRAIOVA 

Strada Calea Bucureşti, nr.7, bloc U2, Craiova 

 RO 13279935; J16/401/2000 

 COD CAEN 7112-Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea 

 

II.INFORMAŢII GENERALE PRIVIND PROIECTUL 

Prezenta documentaţie este întocmită conform conţinutului cadru şi 

metodologiei stipulate în H.G.nr.28/09.01.2008. 

1.Situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea 

proiectului 

 Pe drumul judeţean DJ561 care face legătura între Craiova şi Segarcea, în 

zona Gura Văii, km 4+700, drumul a fost afectat de o alunecarede teren ce a produs 

tasarea şi apariţia de fisuri pe calea 1 a sistemului rutier. Alunecarea s-a produs în 

urma unei perioade intense de precipitaţii pe fondul unei alunecări de teren mai 

vechi care s-a reactivat. 

 Zonele studiate se găsesc pe partea dreaptă a drumului judeţean DJ 561 

Craiova - Podari – Segarcea, la ieşirea din localitatea Gura Văii, între km 3+440 la 

km 4+930. 

 Zona de la km 4+713 ÷ 4+753 + 25,00 m este zona cea mai afectată unda s-

au produs deplasări ale corpului drumului atât în plan orizontal cât şi în plan 

vertical. Cauzele care au dus la aceste alunecări masive în această zonă sunt 

multiple şi anume: 

 Existenţa unui strat impermeabil din argilă grasă plastic vârtoasă  

impermeabilă şi prezenţa apei de infiltraţie a creat un plan de alunecare care a 

dislocat pământul de la piciorul taluzului producând dislocări masive din 

terasamentul drumului. 

 Vibraţiile şi şocurile produse de maşini şi utilaje ce trec în viteză pe drum. 

 Suprafaţa din amonte de drum, denivelată, care împiedică scurgerea apelor  

de suprafaţă favorizând infiltrarea acesteia în perioade cu precipitaţii abundente şi 

cantonarea pe stratul de argilă de la 7-9 m. 



Zona se găseşte pe partea dreaptă (tehnică) a drumului cu 65,00 m înaintea  

consolidării existente cu zid de sprijin pe piloţi foraţi. 

 Zona de la km 4+441 ÷ 4+471 este o zonă de 30,00 m unde parapetul 

direcţional tip semigreu de pe lângă acostament s-a deformat datorită instabilităţii 

taluzului care are o pantă mai mare de 50°. 

 Zona de la km 4+807 ÷ 4+928 este zona în continuarea zidului de sprijin 

existent şi prezintă fisuri în acostament datorită faptului că taluzul rambleului este 

foarte mare şi există pericolul ca să se desprindă datorită apei de infiltraţie din 

precipitaţii. 

 Zona de la km 3+440 ÷ 4+713 este o zonă de circa 1.200 m unde lângă 

acostament există o rigolă în care se strânge apa din precipitaţii şi care prin 

infiltraţie afectează stabilitatea taluzului şi terasamentul din corpul drumului. 

 

2.Descrierea investiţiei 

 a)Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiţii 

pe termen lung 

Nu s-a întocmit studiu de prefezabilitate şi nici plan de investiţii pe termen 

lung. 

 În urma analizei Studiului hidrogeologic şi a raportului de expertiză tehnică 

precum şi a recomandărilor făcute de ambele părţi este necesară întocmirea unui 

studiu de fezabilitate care să cuprindă toate lucrările de construcţii pentru 

asigurarea stabilităţii zonei. 

1.Pentru zona de la km 4+713 ÷ 4+753 + 25,00 m unde stabilitatea 

drumului este pusă în pericol se va executa un zid de sprijin în continuarea celui 

existent în lungime de 65,00 m pe piloţi foraţi ø 1080, L = 18,00 m plantaţi sub 

radier. 

 Se va executa un dren în spatele zidului pentru a prelua eventualele infiltraţii 

în corpul drumului.  



 Se vor executa 3 drenuri verticale ø 1080 umplute cu piatră spartă în amonte 

de drum (partea stângă a drumului) care vor descărca apele acumulate pe planul de 

alunecare prin 3 colectoare executate prin foraj orizontal pe sub corpul drumului. 

 2.Pentru zona km 4+441 ÷ 4+471 unde parapetul direcţional a suferit 

deplasări în plan orizontal se va executa o fundaţie adâncită de parapet pe 

micropiloţi. 

 Pentru stabilitatea taluzului se va executa la baza acestuia un zid de gabioane 

umplut cu piatră spartă. 

 Se va executa un prism din balast lângă acostament pentru preluarea apelor 

din infiltraţie şi descărcarea lor controlat pe taluz către zidul de gabioane. 

 3.Pentru zona de la km 4+807 ÷ 4+928 unde s-au produs fisuri în 

acostament cu posibilitate de desprindere de prismuri din rambleu. 

 Se vor executa lucrări de terasamente prin reducerea pantei taluzului iar în 

cazurile unde nu se pot reduce pantele, pe acestea se vor monta geocelule. 

 4.Pentru zona de la km 3+440 ÷ 4+713 unde apa din precipitaţii nu are 

posibilitatea de a fi evacuată se va executa o casetă de acostament din balast care 

va avea descărcare din loc în loc pe taluz. 

 Se vor executa descărcările la podeţe pentru a stabiliza taluzele în zonele lor 

de descărcare. 

b)Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi 

atinse 

 S-a studiat o singură variantă, cea impusă de expertiza tehnică şi studiu 

hidrogeologic. Deoarece este situaţie de calamitate, concluzia expertizei tehnice 

este prioritară şi de aceea nu sunt necesare alte scenarii. 

 Evaluarea lucrărilor pentru categoriile de lucrări din zonele respective sunt 

prezentate în tabelele de mai jos. 

 Preţurile au fost stabilite pe baza informaţiilor conform datelor statistice 

obţinute de la Institutul Naţional de Statistică Bucureşti şi a potenţialilor agenţi 

economici de pe teritoriul judeţului Dolj şi a judeţelor limitrofe. 

 



Obiect 1. Stabilizarea zonei de alunecare activă (zid de sprijin) la km 4+713 ÷ 

4+753 + 25,00 m 

Nr. 

crt. 
Denumire articol U.M. Cantitate Pret unitar Pret total 

1 Săpături mecanice mc 1.950 40,00 78.000 

2 Balastare platformă mc 65 70,00 4.550 

3 Terasamente piloţi foraţi mc 1.080 160,00 172.800 

4 Beton C20/25 în piloţi mc 1.080 450,00 486.000 

5 Armături în piloţi to 168 4.000,00 672.000 

6 Beton C20/25 în radier + elevaţie mc 655 450,00 294.750 

7 Armături în radier + elevaţie plot 9 10.000,00 90.000 

8 Cofraje mp 890 75,00 66.750 

9 Dren din piatră spartă mc 156 120,00 18.720 

10 Drenuri verticale buc 3 14.200,00 42.600 

11 Refacere drum mp 250 234,00 58.500 

  Total     1.984.670 

  TVA 24 %    476.321 

  Total general     2.460.991 

 

 

Obiect 2. Stabilizarea zonei cu potenţial de alunecare pe partea dreaptă aval 

(fundaţie adâncită de parapet pe micropiloţi) la km 4+441 ÷ 4+471 

Nr. 

crt. 
Denumire articol U.M. Cantitate Pret unitar Pret total 

1 Micropiloţi ø 25 cm, L = 10,00 m ml 300 300,00 90.000 

2 Beton C20/25 în fundaţie parapet mc 30 450,00 13.500 

3 Zid din gabioane umplute cu piatră spartă mc 330 120,00 39.600 

4 Prism din balast mc 66 90,00 5.940 

  Total     149.040 

  TVA 24 %    35.770 

  Total general     184.810 

 

 

Obiect 3. Stabilizarea zonelor cu potenţial de alunecare pe partea dreaptă aval 

(stabilitatea taluzelor) la km 4+807 ÷ 4+928 

Nr. 

crt. 
Denumire articol U.M. Cantitate Pret unitar Pret total 

1 Terasamente  mc 1.440 35,00 50.400 

2 Stabilizare cu geocelule mp 1.080 50,00 54.000 

  Total     104.400 

  TVA 24 %    25.056 

  Total general     129.456 



 

Obiect 4. Stabilizarea zonelor cu potenţial de lunecare pe partea dreaptă aval 

(casetă acostament) la km 3+440 ÷ 4+713 

Nr. 

crt. 
Denumire articol U.M. Cantitate Pret unitar Pret total 

1 Casetă din balast pe acostament mc 600 120,00 72.000 

2 Descărcări podeţe buc 5 8.000,00 40.000 

  Total     112.000 

  TVA 24 %    26.880 

  Total general     138.880 

 

 c)Descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică 

 În conformitate cu legislaţia în vigoare drumurile se încadrează în următorii 

indicatori tehnici: 

Obiect 1. Stabilizarea zonei de alunecare activă (zid de sprijin) la km 4+713 ÷ 

4+753 + 25,00 m 

-lungimea zidului de sprijin   65,00 m 

-radier zid de sprijin 4,20 x 1,30 m  65,00 m 

-înălţimea zidului       4,20 m 

-piloţi foraţi ø 1080, L = 18,00 m       60 buc 

-drenuri verticale ø 1080          3 buc x 15,00 m 

-foraje orizontale           3 buc x 50,00 m 

 

Obiect 2. Stabilizarea zonei cu potenţial de alunecare pe partea dreaptă aval 

(fundaţie adâncită de parapet pe micropiloţi) la km 4+441 ÷ 4+471 

-lungimea fundaţiei din beton   30,00 m 

-micropiloţi ø 25 cm, L = 10,00 m       30 buc 

-zid de gabioane 1,5x2,0 m          110,00 m 

-prism din balast 1,00x0,60 m          110,00 m 

 

Obiect 3. Stabilizarea zonelor cu potenţial de alunecare pe partea dreaptă aval 

(stabilitatea taluzelor) la km 4+807 ÷ 4+928 

-stabilizare taluze cu geocelule   120,0 mx9,0 m = 1080 mp 



 

Obiect 4. Stabilizarea zonelor cu potenţial de lunecare pe partea dreaptă aval 

(casetă acostament) la km 3+440 ÷ 4+713 

-casetă din balast     1200,00 m 

-descărcări podeţe                5 buc 

  Soluţiile tehnice adoptate în prezenta documentaţie au avut în vedere 

utilizarea materialelor de construcţie conform reglementărilor naţionale în vigoare, 

precum şi legislaţiei şi standardelor naţionale corelate cu legislaţia U.E.   

Aceste materiale sunt în conformitate cu prevederile H.G. nr. 766/1997 şi a 

Legii nr.10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate la 

execuţia lucrărilor. 

Siguranţa circulaţiei si protectia mediului 

Lucrările proiectate nu introduc efecte negative suplimentare faţă de situaţia 

existentă asupra solului, microclimatului, apelor de suprafaţă, vegetaţiei, faunei, 

peisajului, sau din punct de vedere artistic, deci nu sunt afectate obiective de 

interes cultural sau istoric.   

Lucrările nu reprezintă şi nu produc surse de:  

-poluare a apelor 

-poluare a aerului 

-zgomot şi vibraţii 

-radiaţii 

-poluare a solului şi subsolului 

-poluare a ecosistemelor terestre şi acvatice 

-poluarea aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public 

-deşeuri de orice natură 

-substanţe toxice periculoase. 

Protectia muncii 

 Nu se va începe nici o activitate pe şantier până nu sunt verificate toate 

condiţiile de respectare a normelor de tehnica securităţii muncii. 



 În vederea executării lucrărilor se va face instruirea întregului personal, a 

muncitorilor, a tuturor persoanelor care au acces la punctul de lucru, pentru 

respectarea strictă a normelor şi instrucţiunilor de protecţia muncii prevăzute în 

actele normative in vigoare. 

 

3.Date tehnice ale investiţiei 

a)Zona şi amplasamentul 

DJ 561 Craiova – Podari – Segarcea, judeţul Dolj este afectat pe anumite 

zone cuprinse între km 3+440 şi km 4+930 după cum urmează: 

1. Zona de la km 4+713 ÷ 4+753 + 25,00 m. 

2. Zona de la km 4+441 ÷ 4+471. 

3. Zona de la km 4+807 ÷ 4+928. 

4. Zona de la km 3+440 ÷ 4+713. 

b)Statutul juridic al terenului ce urmează să fie ocupat.  

Terenul pe care urmează a se efectua lucrările se află în domeniul public şi 

este în administraţia Consiliului Judeţean Dolj. 

c)Situaţia ocupărilor definitive de teren 

Obiect 1 – 65,00 m x 4,20 m = 273,00 mp 

Obiect 2 – 30,00 m x 1,00 m = 30,00 mp 

                  30,00 m x 1,50 m = 45,00 mp 

         30,00 m x 1,00 m = 30,00 mp 

Obiect 3 – 120,0 m x 9,00 m = 1.080,00 mp 

Obiect 4 – 1.200,0 m x 1,2 m = 1.440,00 mp 

 Total suprafaţă ocupată definitiv = 2.898,00 mp 

d)Studii de teren 

Studii topografice efectuate de S.C.GEOCONSTRUCT S.RL.Craiova. 

Studiu geologic şi hidrogeologic efectuat de S.C.GEOCONSTRUCT 

S.RL.Craiova. 

 



e)Caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii, 

specifice domeniului de activitate şi variantele constructive de realizare a investiţiei 

cu recomandarea variantei optime pentru aprobare 

Obiect 1. Stabilizarea zonei de alunecare activă (zid de sprijin) la km 4+713 ÷ 

4+753 + 25,00 m 

-lungimea zidului de sprijin   65,00 m 

-radier zid de sprijin 4,20 x 1,30 m  65,00 m 

-înălţimea zidului       4,20 m 

-piloţi foraţi ø 1080, L = 18,00 m       60 buc 

-drenuri verticale ø 1080          3 buc x 15,00 m 

-foraje orizontale           3 buc x 50,00 m 

 

Obiect 2. Stabilizarea zonei cu potenţial de alunecare pe partea dreaptă aval 

(fundaţie adâncită de parapet pe micropiloţi) la km 4+441 ÷ 4+471 

-lungimea fundaţiei din beton   30,00 m 

-micropiloţi ø 25 cm, L = 10,00 m       30 buc 

-zid de gabioane 1,5x2,0 m          110,00 m 

-prism din balast 1,00x0,60 m          110,00 m 

 

Obiect 3. Stabilizarea zonelor cu potenţial de alunecare pe partea dreaptă aval 

(stabilitatea taluzelor) la km 4+807 ÷ 4+928 

-stabilizare taluze cu geocelule   120,0 m x 9,0 m = 1080 mp 

 

Obiect 4. Stabilizarea zonelor cu potenţial de lunecare pe partea dreaptă aval 

(casetă acostament) la km 3+440 ÷ 4+713 

-casetă din balast     1200,00 m 

-descărcări podeţe                5 buc 

   

 

 



f)Situaţia existentă a utilităţilor 

Lucrările ce urmează a se executa sunt pe traseul existent şi nu afectează 

utilităţi (trasee electrice, condute, etc). 

 

g)Concluziile evaluării impactului asupra mediului  

 Lucrarile proiectate nu introduc efecte negative suplimentare fata de situatia 

existenta asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafata, faunei.  

Dimpotriva, efectul lucrarilor prevazute este cu preponderenta pozitiv prin 

amenajari care reduc poluarea mediului in zona drumului si vecinatatea acestuia. 

Dupa realizarea amenajarilor, impactul asupra mediului va fi benefic, 

asigurandu-se stabilitatea drumului si scurgerea controlata a apelor. 

Prin proiect, au fost adoptate masuri de diminuare, in unele cazuri de 

eliminare, a impactului negativ asupra mediului precum rigole ce asigura evacuarea 

rapida si controlata a apelor de precipitatii. 

Impactul asupra mediului pe perioada de executie a lucrarilor este minim, 

avand un caracter limitat in timp. In timpul executiei lucrarilor se vor lua masuri 

necesare pentru prevenirea si controlul poluarii, precum: 

-transportul materialelor ce se va face in conditii care sa asigure poluarea minima a 

atmosferei cu praf (stropirea materialului, acoperirea, etc); 

-la utilajele si mijloacele de transport se vor face verificari ale starii tehnice; 

-manipularea materialelor (ciment, nisip) in organizarea de santier se va face astfel 

incat pierderile in atmosfera sa fie minore; 

-schimbul de ulei si aprovizionarea cu carburanti se va face numai in locuri special 

amenajate, pentru a nu se polua solul si apele subterane. 

Activitatea de monitorizare a executiei consta din supravegherea impactului 

produs asupra factorilor de mediu : aer, apa, sol, zgomot, pe baza masuratorilor, 

prelevarii probelor la emisie, imisie si analizelor de laborator.  

Datele acestor analize vor fi prezentate autoritatilor competente pentru 

protectia mediului la solicitarea acestora. 

 



4.Durata de realizare şi etapele principale, graficul de realizare 

 Etapele principale pentru implementarea proiectului sunt: 

a)Etapa pregătitoare 

 Această etapă cuprinde toate procedurile necesare în vederea contractării 

fondurilor pentru execuţia lucrării şi procedurile de selectare la nivel regional şi 

naţional. 

După selectarea lucrării urmează: 

b)Etapa privind realizarea proiectului tehnic: 

-lansarea licitaţiei pentru servicii de proiectare 

-stabilirea comisiei de evaluare a licitaţiei 

-selectarea ofertelor de servicii de proiectare 

-elaborarea raportului de evaluare 

-stabilirea câştigătorului şi încheierea contractului de proiectare 

-realizarea proiectului tehnic şi însuşirea lui 

-întocmirea documentelor pentru licitaţie de lucrări 

c)Licitaţia pentru execuţia de lucrări 

-lansarea licitaţiei  

-stabilirea comisiei de evaluare a licitaţiei 

-selectarea ofertelor  

-elaborarea raportului de evaluare 

-validarea raportului de evaluare 

-stabilirea câştigătorului şi încheierea contractului de execuţie 

-publicarea rezultatului licitaţiei 

-predarea amplasamentului 

 

d)Etapa realizării execuţiei 

 Execuţia lucrărilor va dura 6 luni  - obiectul 1, 3 luni  - obiectul 2, 2 luni  - 

obiectul 3, 3 luni  - obiectul 4, conform graficului alăturat. 

 

 



 

GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIŢIEI DE BAZA 

Consolidarea alunecării de teren de pe DJ 561, km 4+600 

Craiova-Podari-Segarcea, judeţul Dolj 

 

Nr. 

crt. 
Activitatea 

Eşalonarea lucrărilor în luni 

1 2 3 4 5 6 

 

Obiect 1. Stabilizarea zonei de 
alunecare activă (zid de 
sprijin) la km 4+713 ÷ 4+753 
+ 25,00 m 

      

1 Săpături mecanice       

2 Balastare platformă       

3 Terasamente piloţi foraţi       

4 Beton C20/25 în piloţi       

5 Armături în piloţi       

6 
Beton C20/25 în radier + 

elevaţie 
      

7 Armături în radier + elevaţie       

8 Cofraje       

9 Dren din piatră spartă       

10 Drenuri verticale       

11 Refacere drum       

 

Obiect 2. Stabilizarea zonei cu 
potenţial de alunecare pe 
partea dreaptă aval (fundaţie 
adâncită de parapet pe 
micropiloţi) la km 4+441 ÷ 
4+471 

      

1 
Micropiloţi ø 25 cm, L = 

10,00 m 
      

2 
Beton C20/25 în fundaţie 
parapet 

      

3 
Zid din gabioane umplute cu 
piatră spartă 

      

4 Prism din balast       

 

Obiect 3. Stabilizarea zonelor 
cu potenţial de alunecare pe 

partea dreaptă aval 
(stabilitatea taluzelor) la km 
4+807 ÷ 4+928 

      

1 Terasamente        

2 Stabilizare cu geocelule       

 

Obiect 4. Stabilizarea zonelor 
cu potenţial de lunecare pe 
partea dreaptă aval (casetă 
acostament) la km 3+440 ÷ 
4+713 

      

1 
Casetă din balast pe 
acostament 

      

2 Descărcări podeţe       



GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIŢIEI DE BAZA 

Consolidarea alunecării de teren de pe DJ 561, km 4+600 

Craiova-Podari-Segarcea, judeţul Dolj 

 

Nr. 

crt. 
Activitatea Valoare 

Eşalonarea lucrărilor în luni 

1 2 3 4 5 6 

 

Obiect 1. Stabilizarea zonei de 

alunecare activă (zid de 
sprijin) la km 4+713 ÷ 4+753 
+ 25,00 m 

2.460.991 102.362 107.136 523.776 771.962 593.867 361.888 

1 Săpături mecanice 96.720 96.720 0 0 0 0 0 

2 Balastare platformă 5.642 5.642 0 0 0 0 0 

3 Terasamente piloţi foraţi 214.272 0 107.136 107.136 0 0 0 

4 Beton C20/25 în piloţi 602.640 0 0 0 301.320 301.320 0 

5 Armături în piloţi 833.280 0 0 416.640 416.640 0 0 

6 
Beton C20/25 în radier + 
elevaţie 

365.490 0 0 0 0 182.745 182.745 

7 Armături în radier + elevaţie 111.600 0 0 0  55.800 55.800 

8 Cofraje 82.770   0 27.590 27.590 27.590 

9 Dren din piatră spartă 23.213 0 0 0 0 0 23.213 

10 Drenuri verticale 52.824 0 0 0 26.412 26.412 0 

11 Refacere drum 72.540 0 0 0 0 0 72.540 

 

Obiect 2. Stabilizarea zonei cu 
potenţial de alunecare pe 
partea dreaptă aval (fundaţie 
adâncită de parapet pe 
micropiloţi) la km 4+441 ÷ 

4+471 

184.810 61.752 73.805 49.253    

1 
Micropiloţi ø 25 cm, L = 
10,00 m 

111.600 37.200 37.200 37.200 0 0 0 

2 
Beton C20/25 în fundaţie 
parapet 

16.740 0 8.370 8.370 0 0 0 

3 
Zid din gabioane umplute cu 
piatră spartă 

49.104 24552 24.552 0 0 0 0 

4 Prism din balast 7.366 0 3.683 3.683 0 0 0 

 

Obiect 3. Stabilizarea zonelor 
cu potenţial de alunecare pe 
partea dreaptă aval 
(stabilitatea taluzelor) la km 
4+807 ÷ 4+928 

129.456 62.496 66.960     

1 Terasamente  62.496 62.496 0 0 0 0 0 

2 Stabilizare cu geocelule 66.960 0 66.960 0 0 0 0 

 

Obiect 4. Stabilizarea zonelor 
cu potenţial de lunecare pe 
partea dreaptă aval (casetă 
acostament) la km 3+440 ÷ 
4+713 

138.880 54.560 54.560 29.760    

1 
Casetă din balast pe 
acostament 

89.280 29.760 29.760 29.760 0 0 0 

2 Descărcări podeţe 49.600 24.800 248.00 0 0 0 0 

 Total 2.914.136 281.170 302.461 602.789 771.962 593.867 361.888 



 

e.Etapa finală 

-Recepţia la terminarea lucrării 

-Recepţia finală la sfârşitul perioadei de garanţie. 

 

III.COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIŢIEI 

1.Valoarea totală cu detalierea pe structura Devizului General 

EVALUĂRI 

EVALUARE 3.1 - Studii de teren 

-Studii topografice = 24.400 lei 

-Studii geotehnice = 80.600 lei 

-Expertiză tehnică = 20.000 lei 

                                125.000 lei 

 T.V.A. 24 %            30.000 lei 

                                155.000 lei 

 

EVALUARE 3.2 – Taxe pentru obţinere avize, acorduri, autorizaţii 

-taxe pentru obţinere avize, acorduri, autorizaţii          

0,05 % x 2.350.110 lei = 1.175 lei 

            T.V.A. 24 %           282 lei 

                                         1.457 lei 

 

EVALUARE 3.3 – Proiectare şi inginerie 

T = 10,0 % x 2.350.110 lei = 235.011 lei 

                  T.V.A. 24 %           56.403 lei 

                                                291.414 lei 

 

-Studiu de fezabilitate 79.700 lei (fără TVA) 

-Proiect tehnic  96.559 lei (fără TVA) 

-Detalii de execuţie         54.052 lei (fără TVA) 

-Verificator proiect   4.700 lei (fără TVA) 

 

 



 

EVALUARE 3.4 - Organizarea procedurilor de achiziţie public 

-Intocmirea documentelor de licitatie   =    500 lei 

-Organizarea licitatiei                          =   2.500 lei 

                      3.000 lei 

                                    T.V.A. 24 %             720 lei 

                                                                   3.720 lei 

EVALUARE 3.5 - Consulatanţă 

0,5 % x 2.350.110 lei = 11.751 lei 

             T.V.A. 24 %       2.820 lei 

                                       14.571 lei 

 

EVALUARE 3.6 - Asistenta tehnica 

-Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuţiei lucrării 

6 luni x 2.250 lei/lună = 13.500 lei  

-Supraveghere prin dirigenţie de şantier 

6 luni x 2.500 lei/lună = 15.000 lei  

                             28.500 lei 

              T.V.A. 24 %       6.840 lei 

                                        35.340 lei 

EVALUARE 4.1.  

 

Centralizator 

Nr. 

crt. 
Denumire articol U.M. Cantitate Pret unitar Pret total 

1 Obiect 1    1.984.670 

2 Obiect 2    149.040 

3 Obiect 3    104.400 

4 Obiect 4    112.000 

  Total     2.350.110 

  TVA 24 %    564.026 

  Total general     2.914.136 

 

 

 

 

 

 

 



 

EVALUARE 4.1.1.  

Obiect 1. Stabilizarea zonei de alunecare activă (zid de sprijin) la km 4+713 

÷ 4+753 + 25,00 m 

Nr. 

crt. 
Denumire articol U.M. Cantitate Pret unitar Pret total 

1 Săpături mecanice mc 1.950 40,00 78.000 

2 Balastare platformă mc 65 70,00 4.550 

3 Terasamente piloţi foraţi mc 1.080 160,00 172.800 

4 Beton C20/25 în piloţi mc 1.080 450,00 486.000 

5 Armături în piloţi to 168 4.000,00 672.000 

6 Beton C20/25 în radier + elevaţie mc 655 450,00 294.750 

7 Armături în radier + elevaţie plot 9 10.000,00 90.000 

8 Cofraje mp 890 75,00 66.750 

9 Dren din piatră spartă mc 156 120,00 18.720 

10 Drenuri verticale buc 3 14.200,00 42.600 

11 Refacere drum mp 250 234,00 58.500 

  Total     1.984.670 

  TVA 24 %    476.321 

  Total general     2.460.991 

 

 

EVALUARE 4.1.2.  

Obiect 2. Stabilizarea zonei cu potenţial de alunecare pe partea dreaptă 

aval (fundaţie adâncită de parapet pe micropiloţi) la km 4+441 ÷ 4+471 

Nr. 

crt. 
Denumire articol U.M. Cantitate Pret unitar Pret total 

1 Micropiloţi ø 25 cm, L = 10,00 m ml 300 300,00 90.000 

2 Beton C20/25 în fundaţie parapet mc 30 450,00 13.500 

3 Zid din gabioane umplute cu piatră spartă mc 330 120,00 39.600 

4 Prism din balast mc 66 90,00 5.940 

  Total     149.040 

  TVA 24 %    35.770 

  Total general     184.810 

 

 

 

 

 

 



EVALUARE 4.1.3.  

Obiect 3. Stabilizarea zonelor cu potenţial de alunecare pe partea dreaptă 

aval (stabilitatea taluzelor) la km 4+807 ÷ 4+928 

Nr. 

crt. 
Denumire articol U.M. Cantitate Pret unitar Pret total 

1 Terasamente  mc 1.440 35,00 50.400 

2 Stabilizare cu geocelule mp 1.080 50,00 54.000 

  Total     104.400 

  TVA 24 %    25.056 

  Total general     129.456 

 

EVALUARE 4.1.4.  

Obiect 4. Stabilizarea zonelor cu potenţial de lunecare pe partea dreaptă 

aval (casetă acostament) la km 3+440 ÷ 4+713 

Nr. 

crt. 
Denumire articol U.M. Cantitate Pret unitar Pret total 

1 Casetă din balast pe acostament mc 600 120,00 72.000 

2 Descărcări podeţe buc 5 8.000,00 40.000 

  Total     112.000 

  TVA 24 %    26.880 

  Total general     138.880 

 

EVALUARE 5.1     - Organizare de şantier 

                       5.1.1. - Lucrări de construcţii 

3,00 % x 2.350.110 lei =  70.503 lei 

        T.V.A. 24 %             16.921 lei 

                                          87.424 lei 

 

EVALUARE 5.2 - Comisioane, taxe şi cote legale 

-Inspecţia în construcţii             0,8 % x 2.350.110 lei = 18.801 lei 

-Casa Socială a Constructorilor 0,5 % x 2.350.110 lei = 11.750 lei 

                                                                               30.551 lei 

                                                                 

EVALUARE 5.3 - Diverse si neprevazute 

5,0 % x (2.350.110 + 70.503) lei = 121.031 lei 

                           T.V.A. 24 %           29.047 lei 

                                                         150.078 lei 

 



 

 

 

 

 

 

 

DEVIZ GENERAL  
Privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii 

 

 

Consolidarea alunecării de teren de pe DJ 561, km 4+600 

Craiova-Podari-Segarcea, judeţul Dolj 

 

 
 

Pret 01.08.2011                                                                                                                                      1E=4,2246 lei 

Nr.

crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 

cheltuieli 

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA) 

mii  lei euro mii lei mii lei euro 

1 2 3 4 5 6 7 

1. CAPITOLUL 1.Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 

1.1 Obtinerea terenului 0 0 0 0 0 

1.2 Amenajarea terenului 0 0 0 0 0 

1.3 
Amenajarea pt. protectia mediului si aducerea la 

starea initiala 
0 0 0 0 0 

  TOTAL CAPITOL 1 0 0 0 0 0 

2. CAPITOLUL 2.Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 

  TOTAL CAPITOL 2 0 0 0 0 0 

3. CAPITOLUL 3.Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 

3.1 Studii de teren 125,000 29,589 30,000 155,000 36,690 

3.2 Taxe pentru obtinerea de vize,acorduri,autorizatii 1,175 0,278 0,282 1,457 0,345 

3.3 Proiectare si inginerie 235,011 55,629 56,403 291,414 68,980 

3.4 Organizarea procedurilor de  achizitie publica 3,000 0,710 0,720 3,720 0,881 

3.5 Consultanta 11,751 2,782 2,820 14,571 3,449 

3.6 Asistenta tehnica 28,500 6,746 6,840 35,340 8,365 

  TOTAL CAPITOL 3 404,437 95,734 97,065 501,502 118,710 

4. CAPITOLUL 4.Cheltuieli pentru investitii de baza 

4.1 

Constructii si instalatii 2.350,110 556,292 564,026 2.914,136 689,802 

4.1.1.-Obiect 1 1.984,670 469,789 476,321 2.460,991 582,538 

4.1.2.-Obiect 2 149,040 35,279 35,770 184,810 43,746 

4.1.3.-Obiect 3 104,400 24,712 25,056 129,456 30,643 

4.1.4.-Obiect 4 112,000 26,511 26,880 138,880 32,874 

4.2 Montaj utilaj tehnologic 0 0 0 0 0 

4.3 
Uitlaje, echipamente tehnologice si functionale cu 

montaj 
0 0 0 0 0 

4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0 0 0 0 0 

4.5 Dotari 0 0 0 0 0 

4.6 Active necorporale 0 0 0 0 0 

  TOTAL CAPITOL 4 2.350,110 556,292 564,026 2.914,136 689,802 



5. CAPITOLUL 5.Alte cheltuieli 

5.1 

Organizare de santier 70,503 16,689 16,921 87,424 20,694 

5.1.1.-Lucrari de constructii 70,503 16,689 16,921 87,424 20,694 

5.1.2.-Cheltuieli conexe org.santier 0 0 0 0 0 

5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 30,551 7,232 0,000 30,551 7,232 

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 121,031 28,649 29,047 150,078 35,525 

  TOTAL CAPITOL 5 222,085 52,569 45,968 268,053 63,451 

6. CAPITOLUL 6.Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar 

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0 0 0 0 0 

6.2 Probe tehnologice si teste 0 0 0 0 0 

  TOTAL CAPITOL 6 0 0 0 0 0 

  TOTAL GENERAL 2.976,632 704,595 707,059 3.683,691 871,962 

  Din care C + M 2.420,613 572,980 580,947 3.001,560 710,496 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECTANT, 

SC.ROBRICONS S.R.L.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DEVIZUL OBIECTULUI  

CENTRALIZATOR 

Stabilizarea zonei de alunecare activă (zid de sprijin) la km 4+713 ÷ 4+753 + 25,00 m 

 

Pret 01.08.2011                                                                                                                                     1E=4,2246 lei 

Nr.

crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 

cheltuieli 

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA) 

Mii  lei euro Mii lei  Mii lei euro 

1 2 3 4 5 6 7 

I Lucrari de constructii 

1 Terasamente 0 0 0 0 0 

2 

Constructii:rezistenta (fundatii,structura de 

rezistenta) si arhitectura (inchideri 

exterioare,compartimentari,finisaje) 

2.350,110 556,292 564,026 2.914,136 689,802 

3 Izolatii 0 0  0  0 0  

4 Instalatii electrice 0 0 0 0 0 

5 Instalatii sanitare 0 0 0 0 0 

6 

Instalatii de 

incalzire,ventilare,climatizare,PSI,radio-

tv,intranet 

0 0 0 0 0 

7 Instalatii de alimentare cu gaze 0 0 0 0 0 

8 Instalatii de telecomunicatii 0 0 0 0 0 

  TOTAL I 2.350,110 556,292 564,026 2.914,136 689,802 

II MONTAJ 

  Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0 

  TOTAL II 0 0 0 0 0 

III PROCURARE           

  Utilaje si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0 

  Utilaje si echipamente de transport 0 0 0 0 0 

  Dotari 0 0 0 0 0 

  TOTAL III 0 0 0 0 0 

  
TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL 

III) 
2.350,110 556,292 564,026 2.914,136 689,802 

 

 

 

 

 

PROIECTANT, 

SC.ROBRICONS S.R.L.     

 

 



 

 

 

DEVIZUL OBIECTULUI 1 

Stabilizarea zonei de alunecare activă (zid de sprijin) la km 4+713 ÷ 4+753 + 25,00 m 

 

Pret 01.08.2011                                                                                                                                     1E=4,2246 lei 

Nr.

crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 

cheltuieli 

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA) 

Mii  lei euro Mii lei  Mii lei euro 

1 2 3 4 5 6 7 

I Lucrari de constructii 

1 Terasamente 0 0 0 0 0 

2 

Constructii:rezistenta (fundatii,structura de 

rezistenta) si arhitectura (inchideri 

exterioare,compartimentari,finisaje) 

1.984,670 469,789 476,321 2460,991 582,538 

3 Izolatii 0 0  0  0 0  

4 Instalatii electrice 0 0 0 0 0 

5 Instalatii sanitare 0 0 0 0 0 

6 

Instalatii de 

incalzire,ventilare,climatizare,PSI,radio-

tv,intranet 

0 0 0 0 0 

7 Instalatii de alimentare cu gaze 0 0 0 0 0 

8 Instalatii de telecomunicatii 0 0 0 0 0 

  TOTAL I 1.984,670 469,789 476,321 2.460,991 582,538 

II MONTAJ 

  Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0 

  TOTAL II 0 0 0 0 0 

III PROCURARE           

  Utilaje si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0 

  Utilaje si echipamente de transport 0 0 0 0 0 

  Dotari 0 0 0 0 0 

  TOTAL III 0 0 0 0 0 

  
TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL 

III) 
1.984,670 469,789 476,321 2.460,991 582,538 

 

 

 

 

 

PROIECTANT, 

SC.ROBRICONS S.R.L.     

 

 

 

 



 

 

DEVIZUL OBIECTULUI 2 

Stabilizarea zonei cu potenţial de alunecare pe partea dreaptă aval (fundaţie adâncită de 

parapet pe micropiloţi) la km 4+441 ÷ 4+471 

 

 
Pret 01.08.2011                                                                                                                                     1E=4,2246 lei 

Nr.

crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 

cheltuieli 

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA) 

Mii  lei euro Mii lei  Mii lei euro 

1 2 3 4 5 6 7 

I Lucrari de constructii 

1 Terasamente 0 0 0 0 0 

2 

Constructii:rezistenta (fundatii,structura de 

rezistenta) si arhitectura (inchideri 

exterioare,compartimentari,finisaje) 

149,040 35,279 35,770 184,810 43,746 

3 Izolatii 0 0  0  0 0  

4 Instalatii electrice 0 0 0 0 0 

5 Instalatii sanitare 0 0 0 0 0 

6 

Instalatii de 

incalzire,ventilare,climatizare,PSI,radio-

tv,intranet 

0 0 0 0 0 

7 Instalatii de alimentare cu gaze 0 0 0 0 0 

8 Instalatii de telecomunicatii 0 0 0 0 0 

  TOTAL I 149,040 35,279 35,770 184,810 43,746 

II MONTAJ 

  Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0 

  TOTAL II 0 0 0 0 0 

III PROCURARE           

  Utilaje si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0 

  Utilaje si echipamente de transport 0 0 0 0 0 

  Dotari 0 0 0 0 0 

  TOTAL III 0 0 0 0 0 

  
TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL 

III) 
149,040 35,279 35,770 184,810 43,746 

 

 

 

 

PROIECTANT, 

SC.ROBRICONS S.R.L.     

 

 

 

 



 

 

DEVIZUL OBIECTULUI 3 

Stabilizarea zonelor cu potenţial de alunecare pe partea dreaptă aval (stabilitatea 

taluzelor) la km 4+807 ÷ 4+928 

 
Pret 01.08.2011                                                                                                                                     1E=4,2246 lei 

Nr.

crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 

cheltuieli 

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA) 

Mii  lei euro Mii lei  Mii lei euro 

1 2 3 4 5 6 7 

I Lucrari de constructii 

1 Terasamente 0 0 0 0 0 

2 

Constructii:rezistenta (fundatii,structura de 

rezistenta) si arhitectura (inchideri 

exterioare,compartimentari,finisaje) 

104,400 24,712 25,056 129,456 30,643 

3 Izolatii 0 0  0  0 0  

4 Instalatii electrice 0 0 0 0 0 

5 Instalatii sanitare 0 0 0 0 0 

6 

Instalatii de 

incalzire,ventilare,climatizare,PSI,radio-

tv,intranet 

0 0 0 0 0 

7 Instalatii de alimentare cu gaze 0 0 0 0 0 

8 Instalatii de telecomunicatii 0 0 0 0 0 

  TOTAL I 104,400 24,712 25,056 129,456 30,643 

II MONTAJ 

  Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0 

  TOTAL II 0 0 0 0 0 

III PROCURARE           

  Utilaje si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0 

  Utilaje si echipamente de transport 0 0 0 0 0 

  Dotari 0 0 0 0 0 

  TOTAL III 0 0 0 0 0 

  
TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL 

III) 
104,400 24,712 25,056 129,456 30,643 

 

 

 

 

PROIECTANT, 

SC.ROBRICONS S.R.L.     

 

 

 

 



DEVIZUL OBIECTULUI 4 

 

Stabilizarea zonelor cu potenţial de lunecare pe partea dreaptă aval (casetă acostament) la 

km 3+440 ÷ 4+713 

 
Pret 01.08.2011                                                                                                                                     1E=4,2246 lei 

Nr.

crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 

cheltuieli 

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA) 

Mii  lei euro Mii lei  Mii lei euro 

1 2 3 4 5 6 7 

I Lucrari de constructii 

1 Terasamente 0 0 0 0 0 

2 

Constructii:rezistenta (fundatii,structura de 

rezistenta) si arhitectura (inchideri 

exterioare,compartimentari,finisaje) 

112,000 26,511 26,880 138,880 32,874 

3 Izolatii 0 0  0  0 0  

4 Instalatii electrice 0 0 0 0 0 

5 Instalatii sanitare 0 0 0 0 0 

6 

Instalatii de 

incalzire,ventilare,climatizare,PSI,radio-

tv,intranet 

0 0 0 0 0 

7 Instalatii de alimentare cu gaze 0 0 0 0 0 

8 Instalatii de telecomunicatii 0 0 0 0 0 

  TOTAL I 112,000 26,511 26,880 138,880 32,874 

II MONTAJ 

  Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0 

  TOTAL II 0 0 0 0 0 

III PROCURARE           

  Utilaje si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0 

  Utilaje si echipamente de transport 0 0 0 0 0 

  Dotari 0 0 0 0 0 

  TOTAL III 0 0 0 0 0 

  
TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL 

III) 
112,000 26,511 26,880 138,880 32,874 

 

 

 

 

PROIECTANT, 

SC.ROBRICONS S.R.L.     



 

2.EŞALONAREA COSTURILOR COROBORATE CU GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIŢIEI 

 

Consolidarea alunecării de teren de pe DJ 561, km 4+600 

Craiova-Podari-Segarcea, judeţul Dolj 

 

 

Nr. 

crt. 
Activitatea ANUL I 

Eşalonare valorică (LUNI) 

1 2 3 4 5 6 

1 Studii de teren 155.000 0 0 0 0 0  

2 Taxe pentru avize şi autorizaţii 1.457 0 0 0 0 0 0 

3 Proiectare 291.414 0 0 0 0 0 0 

4 Organizarea licitaţiilor 3.720 0 0 0 0 0 0 

5 Consultanţă 14.571 0 0 0 0 0 0 

6 Asistenţă tehnică 0 5.890 5.890 5.890 5.890 5.890 5.890 

7 Lucrări de bază 0 281.170 302.461 602.789 771.962 593.867 361.888 

8 Organizare de şantier 0 87.424 0 0 0 0 0 

9 Taxe, cote legale 0 2.952 3.176 6.329 8.033 6.236 3.826 

10 Diverse şi neprevăzute 0 0 0 0 0 0 150.078 

 
Total (TVA inclus) = 

3.683.691 lei 
466.162 377.436 311.527 615.008 785.885 605.993 521.682 

 

 



 

 

V.SURSELE DE FINANŢARE 

Sursa de finanţare a proiectului va fi de la bugetul local. 

 

VI. ESTIMĂRI PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN 

REALIZAREA INVESTIŢIEI 

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

Obiectul acestor estimări este evidenţierea efectelor economice directe, 

indirecte şi induse asupra locurilor de muncă. 

 Toate persoanele ce lucrează pentru proiect (specialişti, ingineri, operatori 

de echipamente, proiectanţi, muncitori) reprezintă angajarea directă a forţei de 

muncă. 

 Persoanele care sunt incluse în circuitul economic al proiectului fără a 

avea o implicare directă, beneficiază de efecte indirecte asupra locurilor de 

muncă prin efectul multiplicator (ex.fabricanţii de materiale de construcţii, 

şoferi de camioane, personal administrativ). 

 Efectele induse ale locurilor de muncă sunt determinate de sporirea 

consumului angajaţilor direcţi şi indirecţi pe seama salariilor primite, ceea ce 

duce la sporirea veniturilor agenţilor economici şi implicit a activităţii acestora.  

 Pe perioada execuţiei (6 luni) se vor creea 25 noi locuri de muncă. 

 Personalul angajat atât în faza de execuţie cât şi în faza de operare va fi în 

principal din zonă.  

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

Pentru întreţinere, după darea în exploatare se vor crea 3 locuri de muncă 

noi (1 picher +2 muncitori). 

 

 

 

 



VII. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI 

INVESTIŢIEI 

1.Valoare totală (inclusiv T.V.A.)                              3.683.691 lei  

 (în preţuri 01 august 2011 –1 euro = 4,2246 lei)                    871.962 euro 

      din care C+M                                                     3.001.560 lei 

                                                                                    710.496 euro 

2. Eşalonarea investiţiei 

      Anul I - investiţie               3.683.691 lei  

                       871.962 euro 

      din care C+M                                                      3.001.560 lei 

                                                                                     710.496 euro 

 

3. Durata de realizare                                                             6 luni 

 

 

4. Capacităţi fizice şi valorice 

Obiect 1. Stabilizarea zonei de alunecare activă   1.984.670 lei 

(zid de sprijin) la km 4+713 ÷ 4+753 + 25,00 m 

-lungimea zidului de sprijin  65,00 m 

-drenuri verticale ø 1080  45,00 m 

-foraje orizontale   150,00 m 

Obiect 2. Stabilizarea zonei cu potenţial de alunecare     149.040 lei 

pe partea dreaptă aval (fundaţie adâncită de  

parapet pe micropiloţi) la km 4+441 ÷ 4+471 

-lungimea fundaţiei din beton 30,00 m 

-micropiloţi ø 25 cm, L = 10,00 m     30 buc 

-zid de gabioane 1,5x2,0 m   110,00 m 

-prism din balast 1,00x0,60 m  110,00 m 

Obiect 3. Stabilizarea zonelor cu potenţial de              104.400 lei 

alunecare pe partea dreaptă aval  

(stabilitatea taluzelor) la km 4+807 ÷ 4+928 

-stabilizare taluze cu geocelule 1080 mp 



 

Obiect 4. Stabilizarea zonelor cu potenţial de       112.000 lei 

lunecare pe partea dreaptă aval  

(casetă acostament) la km 3+440 ÷ 4+713 

-casetă din balast   1200,00 m 

 

VIII. AVIZE ŞI ACORDURI DE PRINCIPIU 

Pentru prezentul proiect se vor obţine avizele şi acordurile: 

-Avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei 

Certificatul de urbanism. 

-Avize de principiu privind asigurarea utilităţilor conform certificatului de 

urbanism. 

-Acordul de mediu. 

-Alte avize şi acorduri de principiu specifice. 

 

 

B. PIESE DESENATE 

 

Plan de încadrare în zonă 

Plan de situaţie 

 

 

Sef  proiect, 

Ing. Nicolae Criveanu 
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