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OBIECTIV: CANALIZARE MENAJERA EXTERIOARA PARC INDUSTRIAL
CRAIOVA -GHERCESTI
BENEFICIAR: SC PARC INDUSTRIAL Craiova
FAZA:
STUDIU DE FEZABILITATE
NUMAR PROIECT: 31 / 2014

MEMORIU JUSTIFICATIV

(1). DATE GENERALE
1. Denumirea obiectului de CANALIZARE MENAJERA EXTERIOARA
investitii
PARC INDUSTRIAL CRAIOVA –
GHERCESTI
2. Amplasamentul

strada Aviatorilor, comuna Ghercesti, strada Garlesti, municipiul Craiova, judetul
Dolj

3. Titularul investitiei

CONSILIUL JUDETEAN DOLJ

4. Beneficiarul investitiei

SC PARC INDUSTRIAL CRAIOVA

5. Elaboratorul studiului

S.C. MG DIVERS PROJECT SRL

(2). INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL
In conformitate cu angajamentele asumate de Guvernul Romaniei prin
Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana, au fost aprobate Planurile de
Implementare a Directivei 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului
uman, respectiv a Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate orasenesti,
s-a elaborat legislatia privind organizarea şi funcţionarea serviciului de alimentare
cu apa, canalizare si epurare a apelor uzate care stabileste responsabilitătile
autoritatilor administratiei publice centrale şi locale, ale operatorilor si ale
utilizatorilor serviciului de alimentare cu apa si de canalizare cu privire la
infiintarea, organizarea, conducerea, gestionarea, monitorizarea si controlul
serviciilor comunitare de utilităti publice furnizate/prestate utilizatorilor, respectiv
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la functionarea, exploatarea, intretinerea si modernizarea sistemelor de alimentare
cu apa si canalizare.
Aceste obiective fiind direct legate de obiectivele propuse si in judetul Dolj.
Din punct de vedere administrativ judetul Dolj este format din 3 municipii,
Craiova – resedinta a judetului, Calafat si Bailesti, 4 orase: Segarcea, Filiasi, Bechet
si Dabuleni, 104 comune si 380 sate, avand o populatie de 696.774 locuitori, find pe
locul 7 la nivel national cu o densitate a populaţiei peste media naţionala.
Teritoriul administrativ al județului Dolj are o suprafata totala de 7414 km2
care reprezinta 3,1% din suprafata tari.
Cadrul institutional
In procesul de regionalizare si implementarea a Proiectului actual si
realizarea obiectivelor acestuia, factorii institutionali care au un rol important, cu
implicare directa, sunt:
- SC. COMPANIA DE APA OLTENIA SA. in calitate de Operator Regional;
- Consiliul Judetean Dolj, care reprezinta autoritatea publica locala, constituind, in
cazul Proiectului actual - beneficiarul lucrarilor aferente infrastructurii de
canalizare.
- Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati
Publice (ANRSC) - este responsabilă pentru stabilirea legislatiei la nivel national in
domeniul utilitatilor publice în România.
- Agentia Locala de Protectia a Mediului Dolj - este responsabilă pentru
monitorizarea factorilor de mediu si pentru emiterea acordurilor de mediu.
Cadrul natural in zona proiectului
a) Relieful – reprezinta 88% zona de campie si lunca (Campia Romana ), iar restul
sunt zone deluroase in Nord. Altitudinea creste de la 30 la 350m, fata de nivelul
marii, din sudul judetului catre nord, formand un anfiteatru larg.
b) Clima - este o zona climatica temperat continentale, dar fiind situat în sud-vestul
Carpaților Meridionali, clima are influențe mai calde decât in partea centrala şi
nordica a ţarii, rezultand ca verile sunt calde si iernile moderate, iar numarul zilelor
fara inghet fiind in jur de 220 pe an. Vanturile bat cu o frecventa mare din sud-est,
nord-est si est-vest.
c) Vegetatie, flora si fauna
Vegetaţia şi flora – in sudul judeţului este acoperită de lanuri bogate,
vegetaţia fiind specifică zonei de stepă, dar intervenţia omului a determinat
modificarea învelişului vegetal.
Fauna terestră şi acvatică a suferit modificări din cauza vânatului şi
pescuitului abuziv.
Judetul Dolj este caracterizat prin prezenta unor habitate naturale specifice
stepei si silvostepei.
d) Geologie si hidrogeologie
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Solurile apartin provinciei silvo-stepa si sunt in stransa legatura cu vegetatia
si clima.
Solurile judetului Dolj, in functie de calitatea lor, pot fi grupate in
urmatoarele clase:
 PROTISOLURI care ocupa o 19,8% din total suprafata agricola, reprezentate
de tipurile dominante Regosoluri, Psamosoluri si Aluvosoluri;
 CERNISOLURI care ocupa 36,8%, reprezentate de tipurile dominante
Cernoziomuri si Faeoziomuri;
 LUVISOLURI care ocupa 25,8%, reprezentate de tipurile dominante
Preluvosoluri si Luvosoluri;
 PELOSOLURI care ocupa 7,2% din totalul suprafetei agricole, reprezentate
de tipurile dominante Pelosoluri si Vertosoluri;
 HIDRISOLURI care ocupa 3,5%, reprezentata de tipurile dominante
Stagnosoluri si Gleiosoluri;
 ANTRISOLURI care ocupa 4,1% reprezentate de tipul dominant Erodosol,
alaturi de care apar si alte soluri pe 2,7% din total suprafata agricola.
Suprafetele de teren supuse fenomenului de alunecari la nivelul judetului
Dolj sunt de 273,2 ha, reprezentand 0,0368% din suprafata judetului.
e) Resurse naturale
- subsolul, cuprinde zăcăminte de: ţiţei, gaze naturale, roci de constructie ce se
regasesc in argile, luturi argiloase, balast si nu in ultimul rand apele minerale
- de suprafaţă: bogăţia apelor de suprafaţă, calitatea deosebita a solului, pădurile,
păşunile şi fâneţele naturale.
Reţeaua hidrografică, este formata din:
- fluviul Dunarea al cărui curs se desfăşoara pe 150 km în limitele judeţului, cu
afluenţii Desnăţui şi Jiu
- râul Jiu, care strabate judeţul de la nord la sud pe o distanţă de 154 km,cu afluenţii
Gilort, Motru, Argetoaia, Rasnic şi Amaradia
- râul Amaradia, cel mai mare afluent al Jiului de pe teritoriul judetului Dolj
- lacuri şi iazuri
f) Evaluarea Socio-Economica
Pentru îmbunătăţi calitatea vieţii populaţiei şi promovarea dezvoltării
sustenabile, inclusiv pentru a opri procesul de depopulare şi deşertificare s-a adoptat
o strategie de dezvoltare economico-socială.
Aceasta strategie consta in:
 dezvoltarea sectoarelor industriale cu valoare adăugată ridicată,
 scăderea ponderii agriculturii de subzistenţă,
 creşterea sectorului de servici, promovând dezvoltarea resurselor umane,
 diversificarea economiei rurale,
 îmbunătăţirea calitatii mediului.
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Avand in vedere, cele mentionate mai sus, în zonele urbane activităţile
industriale trebuie să fie dezvoltate prin promovarea sectoarelor cu valoare adăugată
ridicată, activităţi de cercetare, dezvoltare şi inovare.
Mediul de afaceri trebuie să se dezvolte prin înfiinţarea de noi întreprinderi,
avand in vedere nivelul scăzut de dezvoltare a afacerilor in judeţul Dolj.
Prin îmbunătăţirea infrastructurii de afaceri, dezvoltarea parteneriatelor şi
iniţiativelor comune între operatorii economici şi unităţile de cercetare-dezvoltare
se va dezvolta, implicit si mediul de afaceri.
In acest sens, Parcul Industrial Craiova, reprezinta un incubator de afaceri,
avand experienta necesara dezvoltarii mediului de afaceri.
1. SITUATIA ACTUALA ŞI INFORMATII DESPRE
RESPONSABILA CU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

ENTITATEA

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului ,, CANALIZARE
MENAJERA EXTERIOARA PARC INDUSTRIAL CRAIOVA –
GHERCESTI “ este Parcul Industrial Craiova S.A. in calitate de Beneficiar si
Consiliul Judetean Dolj in calitate de Autoritate Contractanta.
Actualul tronson de canalizare ce asigura deversarea apelor menajere ale
agentilor economici actuali din Parcul Industrial este realizat in anul 1973 pentru
Fabrica de Avioane.
Acest tronson nu permite preluarea debitelor suplimentare existente de la noii
locatari ai Parcului Industrial Craiova, respectiv agentii economici cu care Parcul
Industrial are deja incheiate contracte de administrare si prestari servicii conexe.
Conducta de canalizare menajera existenta este partial colmatata,
supraincarcata si este amplasata pe proprietati private, fara a avea posibilitatea de
acces in cazul remedierii avariilor.
Avand in vedere cele mentionate, este oportuna realizarea unui nou tronson de
canalizare menajera exterioara, care sa fie amplasat pe domeniul public al comunei
Ghercesti si al municipiului Craiova, pe un teren incadrat ca drum public.
2. DESCRIEREA INVESTITIEI
a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de
investitii pe termen lung (in cazul in care au fost elaborate in prealabil) privind
situatia actuala, necesitatea şi oportunitatea promovarii investitiei, precum şi
scenariul tehnico-economic selectat;
Nu este cazul.
b) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de
investitii pot fi atinse (in cazul in care, anterior studiului de fezabilitate, nu a
fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investitii pe
termen lung):
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Prezentul Studiu de Fezabilitate releva necesitatea realizarii investitiei
"Canalizare menajera exterioara Parc Industrial Craiova- Ghercesti” pe baza datelor
din Tema de Proiectare prezentata in cadrul licitatiei (respectiv Caietul de Sarcini).
In cadrul Studiului de Fezabilitate se au in vedere doua, scenarii tehnicoeconomica prin care obiectivele proiectului de investitii sa fie atinse.
scenarii propuse:
S-au propus doua scenarii si anume:
Scenariu 1
Realizarea tronsonului de canalizare menajera exterioara folosind conducte din
PVC - KG SN4.
Tronsonu de canalizare menajera exterioara se va realiza din tuburi din PVC KG SN4 cu DN500mm, din aval catre amonte.
Sapatura se va realiza cu pereti verticali, protejati.
Tuburile de PVC -KG se vor monta pe un pat de nisip de 10cm, sub un unghi
de 1200, pe toata lungimea, iar deasupra generatoarei superioara a conductei se va
realiza un strat de 30cm de umplutura conform specificatiilor producatorului.
Pe tronsonul de canalizare menajera exterioara se vor prevede camine de
vizitare, amplasate la max 60m intre ele. Aceste camine se realizeaza din elemente
prefabricate, conform STAS 2448 si vor fi prevazute cu capace conform STAS
2308, tipul III A, carosabile (pentru strazi cu trafic categoria D 4 0 0 ) si securizate
din material compozit.
Tuburile din PVC -KG se racordeaza la caminele de vizitare din beton, numai
prin intermediul unei piese speciale din PVC care asigura etanseizarea
corespunzatoare. Tuburile din PVC -KG au o rezistenta mecanica ridicata si sunt
usoare, fiind usor de manevrat si de transportat. Atat tuburile PVC -KG, cat si
fitingurile prezinta rezistenta chimica la majoritatea solutiilor apoase sau la actiunea
agresiva a materialelor din sol
Scenariu 2
Realizarea retelei de canalizare menajera exterioara menajera folosind tuburi
din beton.
Acest sistem este mai greoi de realizat in teren, tuburile de beton fiind grele si
rigide, deci mai greu de manipulat. La tuburile de beton panta se realizeaza cu
dificultate, iar imbinarile sunt defectuoase in ceea ce priveste etanseitatea acesteia,
fiind posibila aparitiia infiltratiilor.
Montarea acestor tuburi se face cu ajutorul troliului, deoarece greutatea
acestora nu permite manevrarea doar cu forta umana. Avand o rugozitate crescuta,
aceste tuburi pot retine elementele grosiere din apele menajere, realizandu-se
depuneri pe pereti si in timp, ducand la obturarea partiala a zonei de curgere,
producand si uzura acestora, fiind posibila aparitia fisurilor, iar costurile sunt mai
mari in comparatie cu tuburile de PVC -KG.
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- scenariul recomandat de catre elaborator
Analizand cele doua scenarii si tinand cont de cele de mai sus si de faptul ca
tuburile de PVC -KG, au greutate mai mica in comparatie cu conductele de beton,
ducand la costuri reduse de montaj, termen redus de predare, permite etanşeri pe
porţiuni pentru teste, proprietăţile hidraulice rămân constante în timp, fiind
realizate din materiale performante si fiabile, am ales scenariu 1 si vom propune
realizarea tronsonului de canalizare menajera exterioara din tuburi de PVC -KG.
- avantajele scenariului recomandat
Se recomanda scenariu 1, deoarece prezinta urmatoarele avantaje:
greutate mică, ducand la costuri reduse de transport si termen redus de instalare
nu poluează solul subteran
rezistenţă în exploatare la montaj subteran de diferite adâncimi
-soluţii variate de racord şi îmbinare
c)descrierea constructiva, functionala şi tehnologica, dupa caz;
Pentru prezentul Studiu de Fezabilitate scenariul propus, respectiv varianta
aleasa de proiectant (scenariu 1) consta in realizarea tronsonului de canalizare
menajera folosind conducte din PVC-KG SN4, in lungime de aproximativ 1130,00m.
Tronsonu de canalizare menajera exterioara propus a se realiza, se amplaseaza
pe domeniul public al comunei Gherceşti de la limita de proprietate a Parcului
Industrial Craiova, respectiv caminul CM1 (camin nou proiectat), pana la Artera
Ocolitoare Nord (DN 65F) pe care o subtraverseaza, urmărindu-se traseul conductei
de alimentare cu apă a Parcului Industrial Craiova, existenta la cca 1,5m distanta de
aceasta.
Tronsonu propus va avea ca punct de plecare, caminul CM1, avand cota radier
189,34m (camin nou proiectat), situat in incinta Parcului Industrial, in imediata
apropiere a caminului de canalizare existent, dar cu o cota radier situata la un metru
mai jos decat cota radier a acestuia (camin existent) si cu punct final de racord
CMT avand cota radier 152,42m (camin nou) ce va fi amplasat pe strada Garlesti din
municipiul Craiova, reprezentand punctul de racordare si delimitare cu reteaua
publica de canalizare menajera ce urmeaza a se realiza de Primaria Municipiului
Craiova.
Tronsonu de canalizare menajera exterioara se va realiza din tuburi din PVC –
KG SN4 cu DN500mm, din aval catre amonte. Sapatura se va realiza cu pereti
verticali cu sprijiniri.
Tuburile de PVC -KG SN4 se vor monta pe un pat de nisip de 10cm, sub un
unghi de 1200, pe toata lungimea, iar deasupra generatoarei superioara a conductei se
va realiza din nisip un strat de 30cm de umplutura conf. specificatiilor
producatorului. Adancimile de montare vor varia intre 2,00 ÷ 5,00 m, conf.SR
8591/1997 si ordinul 571/1997, avandu-se in vedere si amplasarea celorlate retele
edilitare existente.
Pe tronsonul de canalizare menajera exterioara nou proiectat se vor prevede
camine de vizitare, amplasate la max 60m intre ele. Aceste camine se realizeaza din
9
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elemente prefabricate, conform STAS 2448 si vor fi prevazute cu capace conform
STAS 2308, tipul III A, carosabile (pentru strazi cu trafic categoria D 4 0 0 ), din
material compozit cu garnitura de etansare si sistem de inchidere. Adancimea
maxima a acestora este de h=5,00m, conform planului de situatie si a profilului
longitudinal anexat.
Pe lungimea traseului de canalizare menajera exterioara propus, avem o
subtraversare a DN 65F (Artera Ocolitoare Nord), care se va realiza prin foraj
orizontal dirijat.
Subtraversarile drumurilor se vor face in conformitate cu STAS 9312-87 ,,Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte. Prescriptii de proiectare.”
Executia forajului orizontal dirijat se va face de catre firme de specialitate
care dispun de utilajul necesar si un personal cu calificare adecvata.
In zona subtraversari conducta de canalizare menajera se va proteja cu o
conducta metalica cu diametru de 1,5xD conductei de canalizare si se vor prevede
stanga-dreapta subtraversarii cate un camin de vizitare, conform STAS 9312/87
(conform profil transversal anexat).
3.DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI:
a) zona si amplasamentul
Lucrările pentru realizarea tronsonului de canalizare menajera se fac pe
teritoriul administrativ al localitatii Ghercesti si al municipiului Craiova, respectiv,
pornind din strada Aviatorilor, nr. 10, din comuna Ghercesti unde se va amplasa
caminul CM1si strada Garlesti din municipiul Craiova unde sa va amplasa caminul
CMT, reprezantand si sfarsitul tronsonului de canalizare menajera exterioara nou
proiectata.
Terenul pe care urmeaza a se realiza lucrarile prevazute in prezentul Studiu
de Fezabilitate, face parte din domeniul public al Localitatii Ghercesti si al
municipiului Craiova si va fi afectat temporar si definitiv pe perioada executiei
lucrarilor, urmand ca dupa realizarea investitiei sa fie redat in intregime in folosinta
domeniului public.
b) statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat
Terenul pe care urmeaza a se realiza lucrarile prevazute in prezentul proiect,
face parte din domeniul public al Localitatii Ghercesti si al municipiului Craiova.
Lucrarile care urmeaza a se executa, respectiv lucrarile de canalizare
menajera a Parcului Industrial Craiova, se recomanda a se realiza doar pe strazile,
aleile ce sunt pe domeniul public si administrate de Primaria Municipiului Craiova
si Primaria Comunei Ghercesti.
c)situatia ocuparilor definitive de teren: suprafata totala, reprezentand
terenuri din intravilan/extravilan;
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- pentru reteaua de canalizare menajera nou proiectata, suprafata totala reprezentand
terenuri din intravilan si extravilan:
Lungime canalizare menajera exterioara propusa
= 1130,00 ml.
S pentru conducta de canalizare menajera = 1,20 x 1130 = 1356,00 mp,
Total teren ocupat: 1395 mp,
din care:
teren ocupat temporar: 1356mp
teren ocupat definitiv: 39mp (27 camine cu De 1,20)
d) studii de teren:
- studii topografice cuprinzand planuri topografice cu amplasamentele
reperelor, liste cu repere in sistem de referinta national
- a fost intocmit planul de situatie pe baza ridicarilor topografice, efectuate in
sistem STEREO 70 si nivelmentul terenului aferent lucrarii.
- studiu geotehnic cuprinzand planuri cu amplasamentul forajelor, fiselor
complexe cu rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane,
raportul geotehnic cu recomandarile pentru fundare si consolidari
Studiul geotehnic este componenta a prezentului Studiu de Fezabilitate.
Pentru realizarea studiului geotehnic au fost facute 2 sondaje geotehnice in
lungul amplasamentului pentru realizarea lucrarilor la reteaua canalizare menajera
exterioara nou proiectata.
Conform studiului geotehnic, terenul face parte din categoria geotehnica 1,
cu risc geotehnic redus. Din punct de vedere:
 seismic, suprafata studiata se afla in zona ,,D'' de seismicitate, cu acceleratie
seismica Ks = 0,16 si perioada de colt Tc = 1,0s,
 eolian, se gaseste in zona ,,B”,
 climatic, se gaseste in zona ,,C”,
 adancimea de inghet este de 85cm, conform STAS 6054,
 nivel hidrostatic NHs: 3.40-6.00m
 dupa modul de comportare la sapare, teren mediu, terenul fiind stabil
- alte studii de specialitate necesare, dupa caz
Nu este necesara, realizarea altor studii.
e) caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de
investitii, specifice domeniului de activitate, şi variantele constructive de
realizare a investitiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare
Tronsonu de canalizare menajera exterioara, se va realiza din tuburi de PVC KG SN4 cu Dn500mm, iar din maxim 60m in 60m vor fi amplasate camine de
vizitare din beton prefabricat, prevazute cu capace din material compozit cu
garnitura de etansare si prevazute cu sistem de securizare.
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Adancimele de pozare a tuburilor PVC -KG SN4 cu Dn500mm si a caminelor
de vizitare si de rupere de panta sunt date in profilul longitudinal anexat.
La intersectia cu Artera Ocolitoare Nord, km2 + 221,250m, conducta de
canalizare menajera exterioara va subtraversa drumul prin foraj orizontal dirijat, se va
proteja cu o conducta metalica cu diametru de 1,5xD conductei de canalizare ce va
depasii cu 1,00m stanga – dreapta, zona de subtraversare si se vor prevede in stangadreapta subtraversarii cate un camin de vizitare, conform STAS 9312/87.
Punctul de plecare al canalizarii menajere exterioare este din caminul CM1,
avand cota radier 189,34m (camin nou proiectat), situat in incinta Parcului
Industrial, in imediata apropiere a unui camin de canalizare existent, apoi urmeaza
traseul conductei de alimentare cu apa existenta la o distanta aproximativa de 1,50m
si sub cota de amplasare a acesteia, pana in caminul CMT, avand cota radier
152,42m (camin nou proiectat), reprezentand punctul de racordare si delimitare cu
reteaua publica de canalizare menajera ce urmeaza a se realiza de Primaria
Municipiului Craiova.
Toate materialele folosite la acesta lucrare vor fi numai materiale agrementate
tehnic, conforme cu reglementarile nationale in viguare, armonizate cu legislatia
UE.
f) situatia existenta a utilitatilor şi analiza de consum:
- necesarul de utilitati pentru varianta propusa promovarii
Nu este cazul.
- solutii tehnice de asigurare cu utilitati;
Nu este cazul.
g) concluziile evaluarii impactului asupra mediului
Proiectul respecta prevederile Legii nr.137/1995 privind protectiei mediului,
modificata cu OUG 195/2005, aprobata cu modificari prin Legea 265/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Concluziile privind impactul asupra mediului, constau in:
- in perioada de executie a lucrarilor, activitati cu impact asupra mediului care pot
aparea :
a) solul si apele subterane pot fi afectate accidental
b) aerul poate fi afectat datorita prafului prin imprastierea pamantului si a
gazelor de ardere de la utilajele de constructii
c) zgomotul produs de utilajele de constructii, astfel solutiile adoptate trebuie
sa asigure masuri speciale pentru protectia fonica a surselor generatoare de zgomot
si vibratii, pentru a nu depasi pragul admis, cu respectarea prevederilor HG
321/2005 republicata in 2008, privind gestionarea zgomotului ambiental.
- in perioada de exploatare, activitati cu impact asupra mediului care pot aparea :
a) solul si apele subterane pot fi afectate accidental
b) aerul poate fi afectat datorita gazelor de ardere de la autovehicule rutiere
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c) zgomotul produs de autovehicule rutiere
Impactul produs in perioada de executie a lucrarilor asupra factorilor de
mediu si mai ales asupra activitatii umane se situeaza in limitele admise.
Obligatiile care rezulta din prevederile Legii nr.137/1995 sunt urmatoarele:
- se va refolosi pamantul rezultat din sapatura, prin integrarea lui in lucrarile de
umpluturi
- se vor respecta conditiile de refacere a cadrului natural in zonele de depozitare
- intretinerea utilajelor si vehicolelor folosite in activitatea de constructie si
intretinere se efectueaza doar in locuri special amenajate pentru a evita
contaminarea solului.
Deseurile refolosibile se vor colecta pe sortimente, vor fi evacuate si se vor
recicla prin contract cu firmele de specialitate .
Deseurile rezultate sunt de tip menajer se se vor colecta in pubele sanjabile
ce vor fi evacuate prin contract cu firmele de salubritate .
Impactul produs in perioada de exploatare asupra factorilor de mediu este
nesemnificativ.
Aceste lucrari, respectiv realizarea canalizarii pentru Parcul Industrial
Craiova, contribuie la imbunatatirea factorilor de mediu, prelundu-se apele uzate
menajere intr-un sistem centralizat controlat si deversate in Statia de Epurare a
orasului Craiova.
4. Durata de realizare şi etapele principale; graficul de realizare a investitiei.
- durata de realizare a investitiei

realizarea serviciilor de proiectare
– 35 zile

obtinerea AC
– 20 zile

procedura atribuirii contractului de lucrari
– 25 zile

executia lucrarilor de canalizare menajera
– 110 zile

receptia la terminarea lucrarilor
– 15 zile

documentatia cadastrala 'in vederea intabularii
– 10 zile

verificarea documentatiilor cadastrale la OCPI
– 45 zile
Total durata de realizare a investitiei
= 260 zile ≈ 9luni
etapele principale
 etapa pregatitoare
 etapa de proiectare
 etapa de realizare a investitiei
graficul de realizare a investitiei
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GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIŢIEI
,, CANALIZARE MENAJERA EXTERIOARA PARC INDUSTRIAL CRAIOVA – GHERCESTI ”
Nr. crt.
1

1.1.
1.2.
1.3.

2.1.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de
cheltuieli
2
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea
terenului
Obtinerea terenului
Amenajarea terenului
Amenajari pentru protectia mediului si
aducerea la starea initiala
TOTAL CAPITOL 1
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
necesare obiectivului
Alimentarea cu energie electrica
TOTAL CAPITOL 2
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta
tehnica
Studii de teren
Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si
autorizatii
Proiectare si inginerie
Organizarea procedurilor de achizitie

1
3

2
4

14

3
5

4
6

ANUL I / LUNA
5
6
7
8

7
9

8
10

9
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3.5.
3.6.

4.1.
4.1.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

5.1.

5.2.
5.3.

Consultanta
Asistenta tehnica
TOTAL CAPITOL 3
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
Constructii si instalatii
Canalizare menajera exterioara
Total 4.1.1.
Montaj utilaje tehnologice
Utilaje, echipamente tehnologice si functi onale cu montaj - Procurare echipamente
Utilaje fara montaj si echipamente de
transport
Dotari
Active necorporale
TOTAL CAPITOL 4
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
Organizarea de santier
5.1.1. Lucrari de constructii
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii
santierului
Comisioane, cote, taxe, costul creditului
Cheltuieli diverse si neprevazute
TOTAL CAPITOL 5
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste
si predare la beneficiar
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6.1.
6.2.

Pregatirea personalului de exploatare
Probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL 6
TOTAL GENERAL
DIN CARE C + M

Proiectant:
S.C. MG DIVERS PROJECT S.R.L.

Beneficiar:
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(3). COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

1.valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general
Capitol

lei

TVA

total

1.2.Amenajarea terenului

21383

5132

26515

1.3.Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la
starea initiala

9064

2175

11240

CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

TOTAL CAPITOL 1

37755

CAPITOLUL3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1. Studii de teren: topo

1000

240

1240

total 3.1.

1000

240

1240

Avize si acorduri, autorizatii de functionare

1000

240

1240

Aviz sanitar

200

48

248

Aviz mediu

500

120

620

Alte avize si acorduri solicitate prin lege

1400

336

1736

total 3.2.

3100

744

3844

studiu de fezabilitate

3000

720

3720

proiectul tehnic

4500

1080

5580

Documentatie avize, acorduri, DTAC

500

120

620

total 3.3.

8000

1920

9920

cheltuieli pt intocmirea doc de licitatie

1000

240

1240

cheltuieli pt comisiile de evaluare

2000

480

2480

total 3.4.

3000

720

3720

3.2.Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si
autorizatii:

3.3.Proiectare si inginerie

3.4.Organizarea procedurilor de achizitie
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Capitol

lei

TVA

total

asistenta tehnica din partea proiectantului

1000

240

1240

asistenta tehnica diriginte de santier

4000

960

4960

total 3.6.

5000

1200

6200

3.6.Asistenta tehnica

TOTAL CAPITOL 3

24924

CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. Constructii si instalatii
4.1.1.Canalizare menajera exterioara
4.1.1.1. Terasamente
Sapatura sant conducta Dn500mm, hm = 3,70m
1130m x 1,20 x 3,70= 5017mc
Sapatura camine de vizitare, hm = 2,70m
14buc x 2,70 x 1,20 x 1,20 = 54,43 => 55mc
Sapatura camine rupere de panta, hm = 4,70m
13buc x 4,70 x 1,20 x 1,20 = 87,98 => 88mc
Total sapatura: 5160mc, din care
Manopera manuala (40%):
2064mc x 55,00lei/mc = 113520lei

113520

27245

140765

Manopera mecanizata (60%):
3096mc x 5,50lei/mc = 17028lei

17028

4087

21115

Total 4.1.1.1

130548

31332

161880

Conducta – procurare material
1130m x 228lei/m = 257640lei

257640

61834

319474

Montaj:

76840

18442

95282

50850

12204

63054

385330

92479

477809

4.1.1.2.Conducta canalizare menajera exterioara, PVCKG SN4 Dn500mm

1130m x 68lei/m =76840lei
Transport:
1130m x 45lei/m =50850lei
Total 4.1.1.2.
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Capitol

lei

TVA

total

Camine de vizitare, h ≈ 3,00m, procurare material
14buc.x 990lei = 13860lei

13860

3326

17186

Montaj:

3500

840

4340

2772

665

3437

Camine cu rupere de panta, h ≈ 5,00m, procurare
material
13buc.x 1650lei = 21450lei

21450

5148

26598

Montaj:

5460

1310

6770

4290

1030

5320

Capace din material compozit, carosabil, rotund cu
garnitura etansa si sistem de inchidere, procurare
material
27buc x 700lei = 18900lei

18900

4536

23436

Placa beton, acoperire camin, procurare material
27buc x 455lei = 12285ei

12285

2948

15233

Baza camin (radier), procurare material
27buc x 430lei = 11610lei

11610

2787

14397

Total 4.1.1.3.

94127

22590

116717

19600

4704

24304

Teava metalica neagra de protectie De 750mm, pt
subtraversare ( procurare)
1buc x 14m x570lei/m = 7980lei

7980

1915

9895

Montaj Teava metalica neagra de protectie:
1buc x 14m x200lei/m = 2800lei

2800

672

3472

Total 4.1.1.4.

30380

7291

37671

4.1.1.3.Camine canalizare, din beton prefabricat
D = 1,20m

14buc.x 250lei = 3500lei
Transport:
14buc.x 198lei = 2772lei

13buc.x 420lei = 5460lei
Transport:
13buc.x 330lei = 4290lei

4.1.1.4. Subtraversare Sm1, Dn65F,(foraj orizontal
dirijat)
Subtraversare
1buc x 28m x700lei/m = 19600lei
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Capitol

lei

TVA

total

Desfacere si refacere accese carosabile
20m x x120lei/m = 2400

2400

576

2976

Total 4.1.1.5.

2400

576

2976

4.1.1.5. Desfacere – refacere accese carosabile

TOTAL CAPITOL 4

797053

CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1. Organizarea de santier
5.1.1. Lucrari de constructii
642785 x 2% = 12856

12856

3085

15941

total 5.1.

12856

3085

15941

4499

1080

5579

643

154

797

3214

771

3985

total 5.2.

8356

2005

10361

5.3.Cheltuieli diverse si neprevazute
686088 x 5% = 26832

34304

8233

42537

total 5.3.

34304

8233

42537

5.2.Comisioane, cote, taxe, costul creditului
- cota ISC

642785 x 0,7 %

- cota urbanism

642785 x 0,1 %

- cota Casa Constructorului

642785 x 0,5 %

TOTAL CAPITOL 5

68839

Intocmit:
ing. Stefanescu Milena
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DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii
,, CANALIZARE MENAJERA EXTERIOARA PARC INDUSTRIAL
CRAIOVA – GHERCESTI ”
in mii lei/mii euro la cursul BNR :4,4517.lei/euro din data de 25.04.2014

NR.
crt.

Denumirea capitolelor si
Valoare
T.V.A.
subcapitolelor de
(fara T.V.A.)
cheltuieli
Mii lei
Mii euro
Mii lei
1
2
3
4
5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1.
Obtinerea terenului
1.2.
Amenajarea terenului
21.383
4.803
5.132
1.3.
Amenajari pentru
protectia mediului si
9.064
2.036
2.175
aducerea la starea
initiala
TOTAL CAPITOL 1
30.447
6.839
7.307
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1.
3.2.

Studii de teren
1.000
Taxe pentru obtinerea de
avize, acorduri si
3.100
autorizatii
3.3.
Proiectare si inginerie
8.000
3.4.
Organizarea
3.000
procedurilor de achizitie
3.5.
Consultanta
3.6.
Asistenta tehnica
5.000
TOTAL CAPITOL 3
20.100
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1.
Constructii si instalatii
4.1.1.Canalizare
642.785
menajera exterioara
4.2.
Montaj utilaje
tehnologice
4.3.
Utilaje, echipamente
21

Valoare
(inclusiv T.V.A.)
Mii lei
Mii euro
6
7

26.515

5.956

11.240

2.525

37.755

8.481

-

-

0.225

0.240

1.240

0.279

0.696

0.744

3.844

0.863

1.797

1.920

9.920

2.228

0.674

0.720

3.720

0.836

6.200
24.924

-

1.123
4.515

1.200
4.824

144.391

154.268

797.053

1.393
5.599

179.046
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tehnologice si
functionale cu montaj
4.4.
Utilaje fara montaj si
echipamente de
transport
4.5.
Dotari
4.6.
Active necorporale
TOTAL CAPITOL 4
642.785
144.391 154.268 797.053
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1.
Organizarea de santier
12.856
2.888
3.085
15.941
5.1.1. Lucrari de
12.856
2.888
3.085
15.941
constructii
5.1.2. Cheltuieli conexe
organizarii santierului
5.2.
Comisioane, cote, taxe,
8.356
1.877
2.005
10.361
costul creditului
5.3.
Cheltuieli diverse si
34.304
7.706
8.233
42.537
neprevazute
TOTAL CAPITOL 5
55.516
12.471
13.324
68.840
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predare la beneficiar
6.1.
Pregatirea personalului
de exploatare
6.2.
Probe tehnologice si
teste
TOTAL CAPITOL 6
TOTAL GENERAL
748.848
168.216
179.723
928.572
DIN CARE C + M
686.088
154.118
164.661
850.749
Proiectant:
S.C. MG DIVERS PROJECT S.R.L.

Beneficiar:
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DEVIZUL OBIECTULUI

Capitolul 1 : Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
in mii lei/mii euro la cursul BNR :4,4517.lei/euro din data de 25.04.2014

NR.
crt.

1
1.2.
1.3.

Denumirea capitolelor
si subcapitolelor de
cheltuieli

2
Amenajarea terenului
Amenajari pentru
protectia mediului si
aducerea la starea initiala
TOTAL 1
II. MONTAJ
3.
Montaj utilaje
TOTAL II
III. PROCURARE
4.
Utilaje si echipamente
tehnologice
5.
Utilaje si echipamente de
transport
6.
Dotarii
TOTAL III
TOTAL( I + II + III)

Valoare
(fara T.V.A.)
Mii lei
Mii
euro
3
4
21.383 4.803

T.V.A.
Mii lei

Valoare
(inclusiv T.V.A.)
Mii lei
Mii euro

5
5.132

6
26.515

7
5.956

9.064

2.036

2.175

11.240

2.525

30.447

6.839

7.307

37.755

8.481

30.447

6.839

7.307

37.755

8.481

Proiectant:
S.C. MG DIVERS PROJECT S.R.L.

Beneficiar:
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DEVIZUL OBIECTULUI
Capitolul 3 : Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
in mii lei/mii euro la cursul BNR :4,4517.lei/euro din data de 25.04.2014

NR.
crt.

Denumirea capitolelor
si subcapitolelor de
cheltuieli

Valoare
(fara T.V.A.)
Mii lei
Mii
euro
1
2
3
4
3. CONSTRUCTI SI INSTALATII
3.1.
Studii de teren
1.000
0.225
3.2.
Taxe pentru obtinerea
de avize, acorduri si
3.100
0.696
autorizatii
3.3.
Proiectare si inginerie
8.000
1.797
3.4.
Organizarea
3.000
0.674
procedurilor de achizitie
3.6.
Asistenta tehnica
5.000
1.123
7.
………………………..
20.100
4.515
TOTAL 1
II. MONTAJ
8.
Montaj utilaje
TOTAL II
III. PROCURARE
9.
Utilaje si echipamente
tehnologice
10.
Utilaje si echipamente
de transport
11.
Dotarii
TOTAL III
20.100
4.515
TOTAL( I + II + III)

Proiectant:
S.C. MG DIVERS PROJECT S.R.L.

T.V.A.
Mii lei

Valoare
(inclusiv T.V.A.)
Mii lei
Mii euro

5

6

7

0.240

1.240

0.279

0.744

3.844

0.863

1.920

9.920

2.228

0.720

3.720

0.836

1.200

6.200

1.393

4.824

24.924

5.599

4.824

24.924

5.599

Beneficiar:
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DEVIZUL OBIECTULUI 4.1.1.
CANALIZARE MENAJERA EXTERIOARA
Capitolul 4 : Cheltuieli pentru investitia de baza
in mii lei/mii euro la cursul BNR :4,4517.lei/euro din data de 25.04.2014

NR.
crt.

Denumirea
Valoare
T.V.A.
capitolelor si
(fara T.V.A.)
subcapitolelor de
Mii lei
Mii
Mii lei
cheltuieli
euro
1
2
3
4
5
4.1. CONSTRUCTI SI INSTALATII
4.1.1. Canalizare menajera
exterioara
4.1.1.1 Terasamente
130.548 29.325
31.332
4.1.1.2 Conducta canalizare
385.330 86.558
92.479
menajera exterioara
4.1.1.3 Camine canalizare
94.127
21.144
22.590
4.1.1.4 Subtraversare
30.380
6.824
7.291
Subtraversare
19.600
4.403
4.704
Teava de protectie
10.780
2.422
2.587
4.1.1.5 Desfacere – refacere
2.400
0.539
0.576
accese carosabile
7.
…………………..
TOTAL 1
642.785 144.391 154.268
II. MONTAJ
10.
Montaj utilaje
TOTAL II
III. PROCURARE
11.
Utilaje si echipamente
tehnologice
12.
Utilaje si echipamente
de transport
13.
Dotarii
TOTAL III
TOTAL( I + II + III)
642.785 144.391 154.268
Proiectant:
S.C. MG DIVERS PROJECT S.R.L.

Valoare
(inclusiv T.V.A.)
Mii lei
Mii euro
6

7

161.880

36.364

477.809

107.332

116.717
37.671
24.304
13.367

26.219
8.462
5.459
3.003

2.976

0.669

797.053

179.045

797.053

179.045

Beneficiar:
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2.eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei.
a) Elaborarea documentatiei :
Anul I – TRIM I (luna 1 si 2)
Valoarea totala fara T.V.A.

= 12,100miilei / 2,718mii€

Valoarea totala cu T.V.A.

= 15,004miilei / 3,370mii€

b) Organizarea procedurilor de achizitie ( licitatie):
Anul I - TRIM I (a 3-a luna):
Valoarea totala fara T.V.A.

= 3,000mii lei/ 0,674 mii€

Valoarea totala cu T.V.A.

= 3,720mii lei/ 0,836 mii€

c) Realizarea investitiei (C+M) :
Anul I – TRIM II si TRIM III (5 luni)
Valoarea totala fara T.V.A.

= 686.088 mii lei/ 154.118 mii€

Valoarea totala cu T.V.A.

= 850.749 mii lei/ 191.107 mii€
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(4). ANALIZA COST-BENEFICIU:
1.identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea
perioadei de referinţă;
Parcul Industrial Craiova este o infrastructura de afaceri pusă la dispozitie de
Judetul Dolj, infrastructura gestionata prin intermediul unei societati administrator
avand ca actionar majoritar Judetul Dolj.
S.C Parc Industrial Craiova S.A este persoana juridica romana functionand ca
societate comerciala pe actiuni cu 5 actionari: Judetul Dolj, comuna Ghercesti,
comuna Pielesti, comuna Carcea si comuna Cosoveni, cu sediul social in Str.
Aviatorilor, Nr. 10, Ghercesti Dolj, cod 207280, avand ca scop administrarea
Parcului Industrial Craiova.
Acest patrimoniu se compune din terenuri in suprafata de 18,30 ha utilitati,
constructii si echipamente tehnologice puse la dispozitie prin vointa Guvernului
Romaniei si a Consiliului Judetean Dolj in vederea constituirii Parcului Industrial
Craiova si dezvoltarii acestuia.
Parcul industrial are retea proprie de drumuri interioare si detine posibilitatea
alimentarii tuturor parcelelor puse la dispozitie locatarilor cu utilitatile necesare
desfasurarii activitatilor productive si de servici (energie electrica, gaze, apa,
canalizare, salubritate, retea de cumunicatii ).
Parcul Industrial Craiova se afla in partea de Est a municipiului Craiova pe
drumul European E574, la intrarea dinspre Bucuresti la aproximativ 6 Km de
centrul orasului.
Terenul este adiacent unei zone care cuprinde in prezent Aeroportul
International Craiova, Metro Craiova, reprezentantele principalelor firme
producatoare de autoturisme din Europa ( Iveco, Skoda, Peugeot, Mercedes,
Wolksvagen).
Parcul Industrial Craiova se afla la mai putin de 10 km de uzina FORD
CRAIOVA.
Amplasamentul are acces rutier la :
• Aeroportul International Craiova - 1km.
• DN 65 F - 100m.
• 2 puncte de trecere a frontierei cu Bulgaria :
o
Calafat - Vidin , 87 km, E79
o
Bechet - Oreahovo , 66 km, DN 55
• 1 punct de trecere a frontierei cu UE : Nadlag - Szeged, 415 km.
• 1 punct de trecere a frontierei cu Serbia - Muntenegru (pod) Drobeta Turnu
Severin - Kladovo, 120 km
• Cale ferata - statie CFR Craiova la 3 km de amplasament, terminal containere
• Vama Craiova - 3 km.
• 2 porturi la Dunare
o
Portul Calafat , 87 km, E 79
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o

Portul Drobeta Turnu Severin , 120 km, E 70

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului ,, CANALIZARE
MENAJERA EXTERIOARA PARC INDUSTRIAL CRAIOVA – GHERCESTI “
este Parcul Industrial Craiova S.A. in calitate de Beneficiar si Consiliul Judetean
Dolj in calitate de Autoritate Contractanta.
Actualul tronson de canalizare ce asigura deversarea apelor menajere ale
agentilor economici actuali din Parcul Industrial este realizat in anul 1973 pentru
Fabrica de Avioane.
Acest tronson nu permite preluarea debitelor suplimentare existente de la noii
locatari ai Parcului Industrial Craiova, respectiv agentii economici cu care Parcul
Industrial are deja incheiate contracte de administrare si prestari servicii conexe.
Conducta de canalizare menajera este partial colmatata, supraincarcata si este
amplasata pe proprietati private, fara a avea posibilitatea de acces in cazul
remedierii avariilor.
Tinand cont de coeficientul de simultaneitate al tuturor agentilor economici de
pe platforma industriala a Parcului s-a ajuns la concluzia ca diametru necesar pentru
tronsonul de canalizare propus este de DN 500mm.
Tronsonul de canalizare menajera exterioara propus a se realiza, se
amplaseaza pe domeniul public al comunei Gherceşti de la limita de proprietate a
Parcului Industrial Craiova pana la Artera Ocolitoare Nord (DN 65F) pe care o
subtraverseaza si continuand pe strada Garlesti, ce apartine domeniului public al
municipiului Craiova pana la caminul CMT (camin nou), urmărindu-se traseul
conductei de alimentare cu apă a Parcului Industrial Craiova. Lungimea tronsonului
va fi de aproximativ 1130,00m cu adancimi ce vor varia intre 1,5 ÷ 5,00 m.
Conform SR 8591/1997 si ordinul 571/1997, se vor avea in vedere si amplasarea
celorlate retele edilitare existente pentru a se respecta distantele impuse dintre ele.
Tronsonul propus va avea ca punct de plecare, respectiv caminul CM1(camin
nou), situat in incinta Parcului Industrial, in imediata apropiere a caminului de
canalizare existent, dar cu o cota radier situata la un metru mai jos decat cota radier
a acestuia (camin existent) si punct de racord CMT (camin nou), reprezentand
punctul de racordare si delimitare cu reteaua publica de canalizare menajera ce
urmeaza a se realiza de municipiul Craiova.
Tronsonul de canalizare menajera exterioara va traversa Artera Ocolitoare
Nord prin intermediul unei subtraversari, realizata prin foraj orizontal dirijat. In
acesta zona, conducta se va proteja cu o conducta metalica a carui diametru va fi de
1,5 x Dconducta si se vor prevede stanga-dreapta subtraversarii cate un camin de
vizitare, conform STAS 9312/87.
Definirea obiectivelor
Prin implementarea acestui proiect se urmăreste, in primul rând, realizarea
obiectivului general al proiectului, ce constă in realizarea unui tronson de
canalizare menajera amplasat pe domeniul public. Odată cu realizarea obiectivului
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general, se va putea asigura preluarea apelor m,enajere la debitelor suplimentare
existente de la noii locatari ai Parcului Industrial Craiova, respectiv agentii
economici cu care Parcul Industrial are deja incheiate contracte de administrare si
prestari servicii conexe şi totodată posibilitatea acesului facil la acestă conductă în
caz de avariere.
Obiectivele specifice:
 Cresterea gradului de sănătate al populatiei – deoarece prin realizarea
investitiei se vor mentine astfel conditiile de igienă, evitandu-se deversarea
apelor menajera la întâmplare, ceea ce ar afecta mediul înconjurător şi
implicit ar afecta starea de sănătate a populatiei.
 Asigurarea utilitatilor de baza – locatarilor Parcului Industrial asigurandule conditiile necesare pentru desfasurarea activitatilor
 Atragerea investitorilor in zonă – datorită pozitiei pe care o ocupă Parcul
Industrial în zona Olteniei, prin funcţionarea corespunzătoare reţelelor de
utilităţi sunt create astfel premisele atragerii de noi investitori din domenii
diverse, precum servicii, comert sau industrie, care să îşi deschidă aici puncte
de lucru, fapt ce ar contribui atât la suplimentarea locurilor de muncă la
nivelul zonei, cât si la o suplimentare a veniturilor.
Implementarea proiectului, va avea un efect benefic pentru locatarii Parcului
Industrial, iar pe lângă avantajele ce deriva din atingerea obiectivelor mentionate
mai sus, prin realizarea acestei investitii mai sunt aduse o serie de beneficii de ordin
social comunitătii, intre care mai importante sunt următoarele: aportul la cresterea
gradului de civilizatie al locuitorilor din zona parcului, care pot beneficia de conditii
de viată corespunzătoare mileniului in care ne aflăm, eficientizarea activitătilor
locale existente, precum si prin dezvoltarea altora noi pentru Parc, increderea
locatailor Parcului in autoritatea publică locală, care creste odată cu beneficiile pe
care le aduce acest proiect.
Pentru realizarea investitiei, este necesară parcurgerea următoarelor etape:
realizarea tronsonului de canalizare menajera folosind conducte din PVCKG, in lungime de aproximativ 1130,00m
montarea de camine de vizitare, amplasate la max 60m intre ele. Aceste
camine se realizeaza din elemente prefabricate, conform STAS 2448 si
vor fi prevazute cu capace conform STAS 2308, tipul III A din material
compozit, carosabile (pentru strazi cu trafic categoria D400).
realizare subtraversare a DN 65F (Artera Ocolitoare Nord), care se va realiza
prin foraj orizontal dirijat.
In cazul acestui tronson se va avea in vedere executia unei infrastructuri cu o
durată normală de functionare de peste 25 de ani, conform HG 2139/2004.
Perioada de referintă
Perioada de referintă care a fost luată in calcul la realizarea analizei cost beneficiu este de 30 ani.
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2.analiza opţiunilor1);
In procesul de analizare a optiunilor de investitie s-au analizat comparativ trei
variante: „fără investitie’’ (varianta zero), „cu investitie maximă” (varianta maximă)
si „cu investitie medie” (varianta medie), după cum urmează:
Varianta zero - varianta fără investitie
Alternativa ”Zero” este prezentată ca element de referintă faţă de care se
compară celelalte două alternative ale proiectului “CANALIZARE MENAJERA
EXTERIOARA PARC INDUSTRIAL CRAIOVA -GHERCESTI”.
Potrivit alternativei ‘’Zero’’, proiectul nu s-ar realiza sub nicio formă, ceea ce
inseamnă că pe viitor comunitatea va fi privată de acest tip de utilitate de bază,
canalizare menajeră, actuala conductă nemaifăcând faţă necesarului actual. Având
in vedere faptul că la nivelul Parcului există o cerere bine definită pentru
beneficierea de utilităţi de bază, implicit pentru cea de canalizare, ne face să tragem
concluzia că nerealizarea proiectului va conduce la insatisfactia actualilor locatari şi
totodată a potenţialilor locatari, ceea ce poate duce la pierdea actualilor locatari
(chiriaşi ai Parcului Industrial), pierderea locurilor de muncă, scăderea veniturilor
Parcului Industrial, etc.
In aceste conditii, pot apărea riscuri suplimentare pentru comunitate.
Dezavantajele care pot să apară pe termen scurt, mediu sau lung, dacă nu se va
realiza investitia sunt următoarele:

Starea de sănătate a populatiei se va degrada in timp, ca urmare a
neasigurării condiţiilor optime pentru deversarea apelor menajere, ce poate
duce la provoacerea diverselo boli si infectii.

Activitătile specifice Parcului nu vor cunoaste o revigorare ca
urmare a lipsei unui tronson de canalizare menajera care sa asigure nivelul de
calitate, eficientă si productivitate .

Interesul investitorilor pentru a dezvolta afaceri in Parcul
Industrial va fi unul foarte scăzut, deoarece acestia nu beneficiază de
infrastructura necesară pentru a-si putea putea derula activitatea in conditii de
igienă conform legilor in vigoare, scăzând astfel oportunitătile de angajare a
locuitorilor din zonă.

Dezvoltarea economică a zonei va avea de suferit fără cresterea
contributiilor la bugetul local provenite din taxe si impozite si fără cresterea
numărului de locuri de muncă la nivel de zona.
Varianta maximă - varianta cu investitie maximă
In varianta „cu investitie maximă”, va avea loc realizarea integrală a
proiectului “CANALIZARE MENAJERA EXTERIOARA PARC INDUSTRIAL
CRAIOVA – GHERCESTI”, prin realizarea tronsonului de canalizare care sa preia
apele uzate menajere folosind conducte din PVC - KG SN4. Tronsonul de canalizare
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menajera exterioara se va realiza din tuburi din PVC - KG SN4 cu DN500mm, din
aval catre amonte.
Pe tronsonul de canalizare menajera exterioara se vor prevede camine de
vizitare, amplasate la max 60m intre ele. Aceste camine se realizeaza din elemente
prefabricate, conform STAS 2448 si vor fi prevazute cu capace conform STAS 2308,
tipul III A cu orificii de aerisire, carosabile (pentru strazi cu trafic categoria D400) si
securizate. Tuburile din PVC -KG se racordeaza la caminele de vizitare din beton,
numai prin intermediul unei piese speciale din PVC care asigura etanseizarea
corespunzatoare. Pe lungimea tronsonul de canalizare menajera exterioara propus,
avem o subtraversare a DN 65F (Artera Ocolitoare Nord), care se va realiza prin
foraj orizontal dirijat. Subtraversarea drumurilor se va ealiza in conformitate cu
STAS 9312-87 -,,Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte. Prescriptii de
proiectare.”. Executia forajului orizontal dirijat se va face de catre firme de
specialitate care dispun de utilajul necesar si un personal cu calificare adecvata.
Aceasta este varianta selectată, prin care se realizează intreaga investitie
propusă prin prezentul proiect.
Varianta medie - varianta cu investitie medie
Varianta medie este reprezentată de realizarea retelei de canalizare menajera
exterioara menajera folosind tuburi din beton.
Acest sistem este mai greoi de realizat in teren, tuburile de beton fiind grele si
rigide, deci mai greu de manipulat. La tuburile de beton panta se realizeaza cu
dificultate, iar imbinarile sunt defectuoase in ceea ce priveste etanseitatea acesteia,
fiind posibila aparitia infiltratiilor.
Montarea acestor tuburi se face cu ajutorul troliului, deoarece greutatea
acestora nu permite manevrarea doar cu forta umana. Avand o rugozitate crescuta,
aceste tuburi pot retine elementele grosiere din apele menajere, realizandu-se
depuneri pe pereti si in timp, ducand la obturarea partiala a zonei de curgere,
producand si uzura acestora, fiind posibila aparitia fisurilor, iar costurile sunt mai
mari in comparatie cu tuburile de PVC -KG.
Analizand cele doua scenarii si tinand cont de cele de mai sus si de faptul ca
tuburile de PVC -KG, au greutate mai mica in comparatie cu conductele de beton,
ducand la costuri reduse de montaj, termen redus de predare, permite etanşeri pe
porţiuni pentru teste, proprietăţile hidraulice rămân constante în timp, fiind realizate
din materiale performante si fiabile, am ales scenariu 1 si vom propune realizarea
tronsonului de canalizare menajera exterioara din tuburi de PVC -KG, deoarece
prezinta urmatoarele avantaje:
o greutate mică, ducand la costuri reduse de transport si termen redus de
instalare
o nu poluează solul subteran
o rezistenţă în exploatare la montaj subteran de diferite adâncimi
o soluţii variate de racord şi îmbinare
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3.analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă
financiară: fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate
şi raportul cost-beneficiu;
Analiza financiară este realizată din punctul de vedere al beneficiarului,
Parcul Industrial.
Scopul analizei financiare este de a utiliza previziunile fluxului de numerar al
proiectului, pentru a calcula rata internă de rentabilitate financiară (RIR) si valoarea
netă actualizată financiară corespunzătoare (VNAF/C). Analiza financiară este
alcătuită dintr-o serie de tabele care colectează fluxurile financiare ale investitiei,
descompuse la nivelul investitiei totale, costurile si veniturile aferente exploatării,
sursele de finantare si analiză fluxului de numerar pentru durabilitatea financiară.
Analiza financiară va evalua profitabilitatea financiară a investitiei in proiect
determinată cu indicatorii VNAF/C (valoarea actualizată netă) si RIR (rata internă
de rentabilitate).
In cadrul Analizei Financiare s-au utilizat următorii Parametri:
- orizontul de prognoză 30 ani
- rata de actualizare 8 %





Indicatorii calculati trebuie să se incadreze in următoarele limite:
valoarea actualizată netă (VNAF/C) trebuie să fie < 0
rata internă de rentabilitate (RIR) trebuie să fie < rata de actualizare (8%)
fluxul de numerar cumulat trebuie să fie pozitiv in fiecare an al perioadei de
referintă
raportul cost/beneficii ≤ 1, unde costurile se referă la costurile de exploatare
pe perioada de referintă, iar beneficiile se referă la veniturile obtinute din
exploatarea investitiei.

Costurile investitiei sunt detaliate trecând in cascadă de la Devizul General,
prin Devize pe obiecte.
Structura costurilor este următoarea:
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

Valoare
(fara TVA)

Costuri
Amenajarea terenului

21.383

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea
initiala
Studii de teren
Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
Proiectare si inginerie
Organizarea procedurilor de achizitie
Asistenta tehnică
Constructii si instalatii
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9
10
11
12

Organizarea de santier
Comisioane, cote, taxe, costul creditului
Cheltuieli diverse si neprevăzute
Probe tehnologice si teste
TOTAL GENERAL

12.856
8.356
34.304
748.848

Aceste costuri sunt esalonate de-a lungul a 9 luni, conform graficului de
realizare al investitiei, cuprins in Studiul de fezabilitate.
Costurile de intretinere si operare in perioada de 30 ani - analiza detaliată
a costurilor.
La elaborarea analizei financiare s-a adoptat un scenariu privind evolutia
viitoare a ratei inflatiei, de-a lungul perioadei de analiză prezentată in continuare:
Anul

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Rata inflatiei (%)

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Anul

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Rata inflatiei (%)

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Anul

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Rata inflatiei (%)

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Costurile pentru intervenţii şi reparaţii la reţeaua de canalizare menajeră se
estimează că vor fi de 5166 lei în primul an. In următorii ani aceste costuri se
majorează cu rata inflaţiei, care a fost prognozată la 2,5% / an
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-LeiCheltuieli

An 1

Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile
Total cheltuieli de intretinere si operare

Cheltuieli

5.166
5.166

An 11

Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile
Total cheltuieli de intretinere si operare

Cheltuieli

6.613
6.613

An 21

Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile
Total cheltuieli de intretinere si operare

8.465
8.465

An 2

An 3

5.295
5.295

5.428
5.428

An 12
6.778
6.778
8.677
8.677

5.563
5.563

An 13
6.948
6.948

An 22

An 4

An 14
7.121
7.121

An 23
8.894
8.894

An 24
9.116
9.116

An 5
5.702
5.702

An 15
7.299
7.299

An 25
9.344
9.344

An 6
5.845
5.845

An 16
7.482
7.482

An 26
9.577
9.577

An 7
5.991
5.991

An 17
7.669
7.669

An 27
9.817
9.817

An 8
6.141
6.141

An 18
7.861
7.861

An 28
10.062
10.062

An 9
6.294
6.294

An 19
8.057
8.057

An 29
10.314
10.314

An 10
6.452
6.452

An 20
8.259
8.259

An 30
10.572
10.572

Venituri din exploatare
Proiecţia veniturilor pe perioada analizată s-a realizat pornind de la veniturile din primul an de exploatare, iar pentru
urmatorii ani de analiza veniturile au fost actualizate cu rata inflaţiei..
LeiVenituri
Venit canalizare/an
Total venituri din exploatare

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An 6

An 7

An 8

An 9

An 10

33.313
33.313

34.145
34.145

34.999
34.999

35.874
35.874

36.771
36.771

37.690
37.690

38.632
38.632

39.598
39.598

40.588
40.588

41.603
41.603

Venituri
Venit canalizare/an
Total venituri din exploatare

An 11 An 12 An 13 An 14

An 15 An 16 An 17 An 18 An 19

An 20

42.643
42.643

47.070
47.070

51.956
51.956

53.255
53.255

Venituri
Venit canalizare/an
Total venituri din exploatare

An 21 An 22 An 23 An 24

An 25 An 26 An 27 An 28 An 29

An 30

54.586
54.586

60.253
60.253

68.171
68.171

43.709
43.709
55.951
55.951

44.802
44.802
57.350
57.350

45.922
45.922
58.784
58.784

48.246
48.246
61.760
61.760
34

49.453
49.453
63.304
63.304

50.689
50.689
64.886
64.886

66.508
66.508
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Previziunea fluxului de numerar (cash – flow) – previziunea detaliată a fluxului de numerar anual, pe durata
constructiei si in timpul operării
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 operatională.
Modelul teoretic aplicat este modelul Cash Flow Actualizat (DCF), care cuantifică diferenta dintre veniturile si
cheltuielile generate de proiect pe durata sa de functionare, ajustând această diferentă cu un factor de actualizare, operatiune
necesară pentru a „aduce” o valoare viitoare in prezent, la un numitor comun.
Tabelul de mai jos prezintă previziunea fluxurilor anuale de costuri si beneficii pe durata economică de viată a
proiectului.
S-a folosit ca rata de actualizare pentru NPV= 8%.
8%
1

Rata de actualizare
0,9259

ANUL

1
de implementare

Valoare reziduala
Venit canalizare/an
Total Venituri

-

Total cheltuieli de intretinere si operare
Investitia

748.848

Total Cheltuieli

748.848

0,8573

0,7938

0,7350

0,6806

0,6302

0,5835

0,5403

0,5002

0,4632

0,4289

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

33.313

34.145

34.999

35.874

36.771

37.690

38.632

39.598

40.588

41.603

33.313

34.145

34.999

35.874

36.771

37.690

38.632

39.598

40.588

5.166

5.295

5.428

5.563

5.702

5.845

5.991

6.141

6.294

5.166

5.295

5.428

5.563

5.702

5.845

5.991

6.141

6.294
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Flux de numerar
VAN

748.848 732.395-

Flux de numerar cumulat
B valoarea actualizata
C valoarea actualizata
8%
ANUL
Valoare reziduala
Venit din tarifarea serviciului de
canalizare
Total Venituri
Total cheltuieli de intretinere si operare

-

28.147

28.850

29.571

30.311

31.068

31.845

32.641

33.457

34.294

24.131
0

22.902
0

21.736
0

20.629
0

19.578
0

18.581
0

17.635
0

16.737
0

15.885
0

28.560

27.106

25.725

24.415

23.172

21.992

20.872

19.809

18.800

4.429

4.203

3.989

3.786

3.593

3.410

3.237

3.072

2.915

Flux de numerar
VAN
Flux de numerar cumulat
B valoarea actualizata
C valoarea actualizata

15.076
0
17.843
2.767

Rata de actualizare
0,3971
11

0,3677
12

0,3405
13

0,3152
14

0,2919
15

0,2703
16

0,2502
17

0,2317
18

0,2145
19

42.643

43.709

44.802

45.922

47.070

48.246

49.453

50.689

51.956

42.643

43.709

44.802

45.922

47.070

48.246

49.453

50.689

51.956

6.613

6.778

6.948

7.121

7.299

7.482

7.669

7.861

8.057

Investitia
Total Cheltuieli

35.151

-

-

-

-

-

-

-

-

53.255
53.255
8.259

-

6.613

6.778

6.948

7.121

7.299

7.482

7.669

7.861

8.057

36.030

36.931

37.854

38.800

39.770

40.765

41.784

42.828

43.899

14.308
0

13.579
0

12.888
0

12.231
0

11.609
0

11.017
0

10.456
0

9.924
0

9.418
0

16.934

16.072

15.253

14.476

13.739

13.040

12.375

11.745

11.147

2.626

2.492

2.365

2.245

2.131

2.022

1.919

1.821

1.729
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8%

Rata de actualizare
0,1839
21

ANUL
Valoare reziduala
Venit canalizare/an
Total Venituri
Total cheltuieli de intretinere si operare

0,1703
22

B valoarea actualizata
C valoarea actualizata

0,1159
27

0,1073
28

0,0994
29

58.784

60.253

61.760

63.304

64.886

66.508

54.586

55.951

57.350

58.784

60.253

61.760

63.304

64.886

66.508

8.465

8.677

8.894

9.116

9.344

9.577

9.817

10.062
-

10.314
-

46.121

Flux de numerar cumulat

0,1252
26

57.350

8.465

VAN

0,1352
25

55.951

-

Flux de numerar

0,1460
24

54.586

Investitia
Total Cheltuieli

0,1577
23

-

-

8.677
47.274

-

-

-

-

8.894

9.116

9.344

9.577

9.817

10.062

10.314

48.456

49.668

50.909

52.182

53.487

54.824

56.194

8.484
0

8.052
0

7.642
0

7.252
0

6.883
0

6.533
0

6.200
0

5.884
0

5.584
0

10.041

9.529

9.044

8.583

8.146

7.731

7.338

6.964

6.609

1.557

1.478

1.403

1.331

1.263

1.199

1.138

1.080
1.025
-330.028
3,700%
0,1461

VAN
RIR
Raport C/B

Valoarea actualizată netă (VNAF/C) este <0
Rata internă de rentabilitate (RIRF/C) este <rata de actualizare (8%)
Fluxul de numerar cumulat este pozitiv in fiecare an al perioadei de referintă
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0,0920
30
296.620
68.171
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10.572
354.219
32.594
0
33.567
973

MOVEMENT

MC

FOR

STR.MADONA DUDU, NR.23, CRAIOVA
TELEFON/ FAX: 0351/431335

ROMANIAN

CUI 27611391/2010
J16/1204/25.10.2010

QUALI TY

ISO 9001 certificat nr. 513C

Raport cost/beneficiu < 1
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Sustenabilitatea financiară a proiectului
Sustenabilitatea financiară a proiectului este dată de valorile pozitive ale
fluxului de numerar cumulat in toti anii de operare.
Calculul ratei interne a rentabilitătii (RIRF/C)
Rata internă de rentabilitate este acea valoare pentru care VNA este egală cu
zero.
In cazul in care se obtine o valoare netă actualizată mai mare decât zero, rata
internă de rentabilitate va fi mai mare decât rata de actualizare, in caz contrar
situatia inversându-se.
Rata internă de rentabilitate obtinută pentru proiectul nostru, pe perioada
analizată, de 30 de ani, este de 3,700%, şi este mai mic decat 8% cât reprezintă rata
de actualizare.
Calculul raportului cost-beneficiu
Totalul cheltuielilor de intretinere si operare actualizate pe perioada de
referintă (30 ani) este de 68841 lei.
Totalul beneficiilor se referă la veniturile obtinute ca urmare a realizarii
investitiei, iar valoarea actualizată a acestora este de 471.208 lei.
Raportul cost/ beneficiu este 68.841 / 471.208 = 0,1461
Raportul cost/beneficiu este subunitar, demonstrând capacitatea veniturilor
nete de a sustine costurile investitiei.
4.analiza economică 2), inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă
economică: valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul costbeneficiu;
Analiza economica va masura impactul economic si social al proiectului si va
evalua proiectul din punct de vedere al societatii. Prezentul studiu nu va necesita
analiza economica avand in vedere faptul ca acesta este obligatorie doar in cazul
investitiilor publice majore. O investitie publica majora este investitia publica a
carei cost total depaseste echivalentul a 25 milioane euro.
5.analiza de senzitivitate;
Analiza de senzitivitate efectuata in cazul analizei financiare, analizează
influenta factorilor de risc, identificati cu posibilitatea de nerealizare a factorilor
pozitivi care conduc la aparitia rentabilitătii financiare a proiectului.
Rezultatele analizei de senzitivitate au la baza o serie de ipoteze pentru
fiecare variabilă cheie utilizată in analiza. Valorile variabilelor utilizate in analiza
pot suferi modificări care pot afecta rezultatele estimate semnificativ, moderat sau
nesemnificativ. Una din metodele de analiza a senzitivitătii rezultatelor unui proiect
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la modificarea variabilelor cheie este construirea unui grafic de senzitivitate care
exprimă cel mai bine influenta schimbărilor variabilelor cheie asupra rezultatelor
proiectului.
Variabilele cheie identificate in cadrul analizei de risc sunt: valoarea
investitiei, rata de actualizare si rata de crestere a cheltuielilor de intretinere si
nivelul veniturilor
Scopul analizei senzitivitătii este de a determina „Variabilele critice” ale
parametrilor modelului proiectat. Variabilele critice sunt acei parametrii care pentru
o variatie – pozitivă sau negativă – de 1% provoacă modificarea cu 1% a ratelor
interne de rentabilitate sau cu 5% a valorilor actualizate nete.
Pentru a determina variabilele critice in cazul prezentului proiect am procedat
la modificarea valorii investitiei cu pas de 1% din valoarea nominală. Am analizat
doar variatia valorii investitiei deoarece celelalte componente ale veniturilor si
cheltuielilor sunt dependente unele de altele in sensul că fiind un proiect care nu
generează profit, veniturile din tariful perceput populatiei pentru alimentarea cu apă
sunt egale cu cheltuielile; micsorarea sau majorarea unei cheltuieli ar fi condus la
micsorarea respectiv majorarea veniturilor cu aceeasi valoare.
Au fost studiate rezultatele ratelor interne de rentabilitate (RIRF/C) si a
valorii actualizate nete (VNAF/C). Rezultatele acestor calcule sunt prezentate in
tabelele anexate si reprezentările grafice anexate, aferente acestor tabele.
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Modificarea RIR
in functie de valoarea
investitiei

Modificarea VAN
in functie de valoarea
investitiei

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

RIR
baza

1%

2%

3%

4%

5%

1,926%

1,878%

1,831%

1,784%

1,738%

1,693%

1,648%

1,603%

1,559%

1,515%

1,472%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

VAN
baza

1%

2%

3%

4%

5%

-491.599

-498.923

-506.247

-513.571

-520.895

-528.219

-535.543

-542.867

-550.191

-557.515

-564.839
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Modificarea RIR
in functie de valoarea investitiei
2,500%

2,000%

1,926% 1,878%
1,831% 1,784%
1,738% 1,693%
1,648% 1,603%
1,559% 1,515%
1,472%

1,500%

1,000%

0,500%

0,000%
-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

RIR
baza

1%

2%

3%
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Modificarea VAN
in functie de valoarea investitiei
-440.000
-5%
-460.000

-4%

-3%

-2%

-1%

VAN
baza

1%

2%

3%

4%

5%

-480.000
-500.000
-520.000
-540.000
-560.000

491.599498.923506.247513.571520.895528.219535.543542.867550.191557.515564.839-

-580.000
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Valoarea investitilor:
Parametrii

Schimbarea
parametrilor

Noile valori
VNAF/C

Noile valori
RIRF/C (%)

Scăderea investitiei (datorată
unor factori neprevăzuti)

- 10 %

-454.979

2,173%

Concluzii ale analizei de senzitivitate:
Scăderea cu 10 % a valorii investitiei reprezintă un prag critic deoarece RIRF/C se modifică cu mai mult de 1% iar
VNAF/C se modifică cu mai mult de 5. Scăderea investitiei este improbabilă datorită solutiei tehnice propuse.
6.analiza de risc.
In cadrul analizei de risc ne propunem să determinăm calitativ factorii care pot provoca modificări semnificative ale
variabilelor critice identificate astfel incât indicatorii proiectului să sufere modificări majore.
Tariful de apă menajeră este sensibil la modificarea următorilor factori:
- Numărul de societăţi deservite (persoane deservite)
- Consumul mediu de apă menajeră pe societate
- Valoarea costurilor totale de exploatare
Numărul de rezidenti deserviti este dependent si sensibil la modificarea următorilor factori:
- Fluxul migrator
- Starea si calitatea celorlalte tipuri de infrastructuri edilitare din Parc
Factorul de actualizare este dependent si sensibil la modificarea următorilor factori:
- Dinamica generală a economiei românesti
- Rata de inflatie
- Stabilitatea politică si socială
Ipoteze la diferite niveluri
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Fluxul de derulare a proiectului este compus dintr-o gamă largă de activităti, care se finalizează cu obtinerea unor rezultate
necesare atingerii obiectivelor proiectului. Activitătile proiectului au la bază o serie de ipoteze sau prezumtii care trebuiesc in
prealabil solutionate pentru derularea in bune conditii a proiectului.
Ipotezele apar ca factori mai presus de controlul direct al proiectului si sunt necesare a se defini pentru succesul
proiectului.
Am identificat riscuri care pot interveni in urmatoarele faze ale proiectului:
1. faza de pregătire si elaborare proiect
2. faza de implementare a proiectului si realizare efectivă a lucrărilor
3. faza operationala de operare propriu-zisa a sistemului.
1. Riscuri specifice fazei de realizare a proiectului:
Riscuri tehnice:
» etapizarea eronată a lucrărilor;
» erori in calculul solutiilor tehnice;
Riscuri tehnologice:
» modificări de natură tehnologică
Riscuri contractuale:
» intârzieri in indeplinirea obligatiilor contractuale
» intârzieri la primirea oferetelor din partea producătorilor de materiale, utilaje, echipamente
» forta majoră
Riscuri financiare:
» cresterea costurilor pentru investitia de bază
» imposibilitatea de atragere de investitori si implicit crearea de noi locuri de munca
Riscuri de mediu:
» degradarea sau contaminarea terenului in timpul derulării proiectului
Riscuri politice:
» schimbări politice majore
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» renuntarea la derularea proiectului in urma presiunilor politice sau a reorientării investitionale la nivel regional
Riscuri sociale:
» refuzul unei părti din populatie de a se racorda la sistemul de alimentare cu apă
2. Riscuri specifice fazei de implementare a proiectului:
Riscuri economice:
» schimbarea ratelor de schimb
Riscuri contractuale:
» intârzieri in indeplinirea obligatiilor contractuale
» intârzieri ale procesului de licitatie
» incoerenta caietelor de sarcini
» erori in documentatia de executie
» subiectivitate in selectarea contractorului
» forta majoră
Riscuri financiare
» cresterea costurilor pentru investitia de bază
Riscuri de mediu
» degradarea sau contaminarea terenului in timpul derulării proiectului
Riscuri tehnice (constructie si exploatare)
» lipsa de personal specializat si calificat
» nerespectarea proiectului si a documentatiei de licitatie
» depăsirea costurilor alocate
» evaluări geotehnice neadecvate
» control defectuos al calitătii
» disponibilitatea materialelor si echipamentelor
» nerespectarea conditiilor de sigurantă si sănătate
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» contaminarea mediului inconjurător
» intârzieri de finalizare
Riscuri determinate de factorul uman
» erori de estimare
» erori de operare
» vandalism
Riscuri datorate evenimentelor naturale
» alunecări de teren
» incendii
» inundatii
Riscuri institutionale si organizationale:
» management de proiect neadecvat
» selectia neadecvată a subcontractantilor
» planificare neadecvată
Riscuri operationale si de sistem:
» probleme de comunicare
» estimări gresite ale parametrilor functionali
» probleme in functionarea echipamentelor, utilajelor, legăturilor intre sub-sisteme
3. In perioada de exploatare
Principalul risc care poate să apară este legat de capacitatea beneficiarului proiectului de a gestiona (exploata) in mod
corespunzător obiectivul de investitie realizat. Ne referim aici la posibilitatea mentinerii nivelului de performantă si a co sturilor
de exploatare in limitele planificate.
Estimarea si evaluarea riscurilor oferă solutii in ceea ce priveste măsurile care trebuiesc luate pentru gestionarea riscurilor.
Abordarea analizei riscurilor se bazează astfel pe:
» estimarea riscului – se determină impactul, mărimea riscului
» evaluarea riscului – se determină probabilitatea producerii riscului
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In prezenta Analiză Cost-Beneficiu am analizat senzitivitatea parametriilor modelului si am identificat parametrii cu o
senzitivitate mare. Prezenta analiză de risc a fost analizată calitativ.
Ca si o concluzie generală a evaluării riscurilor, se pot afirma următoarele:
» riscurile care pot apărea in derularea proiectului au in general un impact mare la producere, dar o probabilitate
redusă de aparitie si declansare
» riscurile majore care pot afecta proiectul sunt riscurile financiare si economice
» probabilitatea de aparitie a riscurilor tehnice a fost puternic contrată prin contractarea de firme de specialitate pentru
realizarea serviiciilor de proiectare si ulterior a lucrărilor de executie.
Beneficiarul investitiei va trebui să-si orienteze cu prioritate atentia asupra valorii investitiei si asupra nivelului intretinerii
finantării, pentru a minimiza riscul nerealizării obiectivului propus.
Având in vedere cele de mai sus se poate trage concluzia că investitia " CANALIZARE MENAJERA EXTERIOARA
PARC INDUSTRIAL CRAIOVA -GHERCESTI " este benefică pentru toti factorii interesati, iar realizarea acesteia va aduce
câstiguri pe termen lung in cadrul dezvoltării durabile locale.
_________
1)
Varianta zero (variantă fără investiţie), varianta maximă (variantă cu investiţie maximă), varianta medie (variantă cu investiţie
medie); se va preciza varianta selectată.
2)
Este obligatorie doar în cazul investiţiilor publice majore
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(5). SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI
Sursele de finantare a investitiilor se constituie în conformitate cu legislatia in
vigoare si constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul
de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri
externe nerambursabile şi alte surse legal constituite.
Sursa de finantare a prezentei investitii se constituie in conformitate cu
legislatia in vigoare şi consta din fonduri de la bugetul local.

(6). ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN
REALIZAREA INVESTITIEI
1.Numar de locuri de munca create in faza de executie
Pe perioada de executie a lucrarilor se creeaza, aproximativ, 10-12 locuri de
munca.
2.Numar de locuri de munca create in faza de operare
Nu se creeaza noi locuri de munca.

(7). PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI
1.Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei)
(in mii lei/mii euro la cursul BNR :4,4517lei/euro din data de 25.04.2014)
Valoarea totala

=

din care:
- constructii-montaj (C+M) =

928.572 mii lei/ 208.590 mii€
850.749 mii lei/ 191.107 mii€

2.Eşalonarea investitiei (INV/C+M):
- anul I ( TRIM I, TRIM II si TRIM III)
Valoarea investitiei ( fara T.V.A.) = 748.848 mii lei/ 168.216 mii€
Valoarea C+M ( fara T.V.A.)
= 686.088 mii lei/ 154.118 mii€
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3.Durata de realizare (luni)
Investitia se va realiza in 5 luni calendaristice, dupa incheirea procedurii de
atribuire a lucrarii.
4.Capacitati (in unitati fizice şi valorice)
Valoarea totala a investitiei (cu T.V.A)
Lungimea totala a conductei de canalizare
menajera exterioara

= 928.572 mii lei/ 208.590 mii€

debitul de dimensionare

= 250 l/s

= 1,130km = 1130,00ml

5.Alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata
investitia, dupa caz.
Nu este cazul.
(8). AVIZE ŞI ACORDURI DE PRINCIPIU
1.Avizul beneficiarului de investitie privind necesitatea şi oportunitatea
investitiei
Urmeaza a se obtine.
2.Certificatul de urbanism
Urmeaza a se obtine.
3.Avize de principiu privind asigurarea utilitatilor (energie termica şi
electrica, gaz metan, apa-canal, telecomunicatii etc.)
Se vor obtine dupa emiterea Ceritificatului de Urbanism.
4.Acordul de mediu
Se va obtine dupa emiterea Ceritificatului de Urbanism.
5.Alte avize şi acorduri de principiu specifice
Se vor obtine dupa emiterea Ceritificatului de Urbanism, daca este cazul.

Intocmit:
Ing. Stefanescu Milena
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BREVIAR DE CALCUL

Conform Temei de Proiectare pentru realizarea investitiei "Canalizare
menajera exterioara Parc Industrial Craiova- Ghercesti”, debitul maxim estimat de
apa este de 250 l/s, reprezentand consumul cumulat al viitorilor locatari ai Parcului
Industrial Craiova.
In urma calculelor de dimensionare, tinand cont de normativul NP 133-2013
(Normativul privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu
apa si canalizare a localitatilor) pentru asigurarea evacuarii apelor menajere al noilo r
locatari din Parcul Industrial Craiova, a rezultat diametrul necesar al conductei de
canalizare menajera exterioara nou proiectata, astfel (conform NP 133-2013):
- din diagrama de calcul pentru conducte din materiale plastice => D =
500mm, pentru debit de 250 l/s si panta de i = 0,005,
- avand pe abscisa debitul dat de Quz = 250 l/s si pe ordonata panta care
asigura viteza de 1,4m/s < max 3m/s, pentru conducte din materiale plastice,
- la intersectia celor doua coordonate rezulta punctul situat pe intervalul unde
avem un diametru pentru conducte din materiale plastice de D = 500mm si viteza de
curgere a apelor uzate menajere de 1,4m/s.
Alaturat anexam si tabelul de calcul tabelar (conform NP 133-2013).
Astfel s-a ales conducta pentru canalizare menajera exterioara din PVC – KG
SN4 cu D = 500mm x 12,3mm pentru debitul de 250 l/s.

Intocmit:
Ing. Stefanescu Milena
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Beneficiar: S.C. Parc Industrial Craiova prin
Consiliul Judetean Dolj
Amplasament: Parc Industrial Craiova - Ghercesti, jud.Dolj
Denumire proiect:

NUME

SEF PROIECT

ing. Stefanescu Milena

PROIECTAT

ing. Stefanescu Milena

DESENAT

Referat nr.
REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

ing. Bughiu Mirela

SEMNAT

SCARA

CANALIZARE MENAJERA EXTERIOARA
PARC INDUSTRIAL CRAIOVA - GHERCESTI

Denumire plansa:
DATA:
PLAN DE INCADRARE IN JUDET
aprilie.2014

MGDP/ I
Pr. nr.
31/2014
Faza:
C.U.
Plansa
nr. 1

CM1

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE

Aleea 1 Aviatorilor

scara 1:2000

str.
Av i
ato
r il o

Padure

Legenda:

r

Ax drum
Ax rigola dalata
Ax sant
Drum asfalt
Drum piatra
Constructie beton
Gard beton
Gard plasa
Limita padure
Limita proprietate
Pom

str.

Avia

toril
o

r

Unitate militara

Borna cablu electric 20kV
Stalp linie electrica 20kV
Cablu electric existent
str. Aviatorilor

Statie topo
Camin apa existent

A

Camin menajer existent
Stalp beton
Aerisitor conducta gaze
Conducta de apa existenta
ROMSILVA

Canalizare menajera existenta
X=314336,990
Y=408631,090

Punct topografic cunoscut

Padure

ROMSILVA
Dc475/1

Centura Craiovei(DN65
CMT

F)

Dc475/1

Podet casetat

Centura Craiovei(DN65

F)
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REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA
Beneficiar: S.C. Parc Industrial Craiova prin
Consiliul Judetean Dolj
Amplasament: Parc Industrial Craiova - Ghercesti, jud.Dolj
Denumire proiect:

NUME

SEF PROIECT

ing. Stefanescu Milena

PROIECTAT

ing. Stefanescu Milena

DESENAT

Referat nr.

ing. Bughiu Mirela

SEMNAT

SCARA
1:2000

CANALIZARE MENAJERA EXTERIOARA
PARC INDUSTRIAL CRAIOVA - GHERCESTI - proiectare

Denumire plansa:
DATA:
PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE
aprilie.2014

MGDP/ I
Pr. nr.
31/2014
Faza:
S.F.
Plansa
nr. 2

CM1
Aleea 1 Aviatorilor

Cm2

Cm3
Cm4

Aleea 1 Aviatorilor

Cm5

Cablu electric existent, montat ingropat
Cm6

st r .

PLAN GENERAL
A
str.

t o ri

rilor
viato

Avia

scara 1:2000

lor

Padure

Plansa nr.C 1

Cm7
A

Legenda:

Cablu electric existent, m ontat ingropat

Ax drum
Ax rigola dalata
Ax sant
Drum asfalt
Drum piatra
Constructie beton
Gard beton
Gard plasa
Limita padure
Limita proprietate
Pom

s t r.

Cm8

Av ia

toril

or
Cm9

Cm10

str. Aviatorilor

Borna cablu electric 20kV
Stalp linie electrica 20kV
Cablu electric existent

Plansa nr.C 2

Statie topo
Camin apa existent

A

Cm11

Camin menajer existent
str. Aviatorilor

Stalp beton
Aerisitor conducta gaze
Conducta de apa existenta
Canalizare menajera existenta

Cm12

X=314336,990
Y=408631,090

Punct topografic cunoscut

ROMSILVA

Cm13

Plansa nr.C 3

Plansa nr.C 4

Cm14

Legenda:
ROMSILVA

Cm

Dc4 75 /1

Cm15

Dc475/1

A

Cm26
CT=155.51
CR=152.65

Cm23

Cablu electric existent, m ontat ingropat

Cm22
Cm21

Dc475/1

Cm20

Cm19
Dc475/1

Centura Craiovei(DN6

camin menajer nou proiectat
subtraversare cond.canalizare nou proiectata
canalizare menajera nou proiectata

Cm18
Cm17

Dc475/1

5F)

Cm16
Dc475/1

Podet casetat

CT=154.53
CR=152.42 CMT (27)

Subtraversare DN65F (km2+221.250m)
Sm1, L=28.00m

Centura Craiovei(DN6

5F)
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Beneficiar: S.C. Parc Industrial Craiova prin
Consiliul Judetean Dolj
Amplasament: Parc Industrial Craiova - Ghercesti, jud.Dolj
Denumire proiect:

NUME

SEF PROIECT

ing. Stefanescu Milena

PROIECTAT

ing. Stefanescu Milena

DESENAT

Referat nr.

ing. Bughiu Mirela

SEMNAT

SCARA
1:2000

CANALIZARE MENAJERA EXTERIOARA
PARC INDUSTRIAL CRAIOVA - GHERCESTI - proiectare

Denumire plansa:
DATA:
aprilie.2014

PLAN GENERAL

MGDP/ I
Pr. nr.
31/2014
Faza:
S.F.
Plansa
nr. 4

Legenda:

PLAN DE SITUATIE
Scara 1:500

Început Proiect
[Km0+000.00m]

Ax drum
Ax rigola dalata
Ax sant
Drum asfalt
Drum piatra
Constructie beton
Gard beton
Gard plasa
Limita padure
Limita proprietate
Pom
Borna cablu electric 20kV

Stalp linie electrica 20kV
Cablu electric ingopat existent
Statie topo
A

Camin apa existent
Camin menajer existent

Stalp beton
Aerisitor conducta gaze

CM1

Conducta de apa existenta

CT=191.81
CR=189.34

Canalizare menajera existenta
Punct topografic cunoscut

X=314336,990
Y=408631,090
Aleea 1 Aviatorilor

Cm2

Cm3
Cm4
Cm5

Cablu electric existent, montat ingropat

Cm6
Legenda:

Cm

ril
ato
Avi
str.
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Cm7

Referat nr.
REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA
Beneficiar: S.C. Parc Industrial Craiova prin
Consiliul Judetean Dolj
Amplasament: Parc Industrial Craiova - Ghercesti, jud.Dolj
Denumire proiect:

NUME

SEF PROIECT

ing. Stefanescu Milena

PROIECTAT

ing. Stefanescu Milena

DESENAT

camin menajer nou proiectat
subtraversare cond.canalizare nou proiectata
canalizare menajera nou proiectata

ing. Bughiu Mirela

SEMNAT

SCARA
1:500

CANALIZARE MENAJERA EXTERIOARA
PARC INDUSTRIAL CRAIOVA - GHERCESTI

Denumire plansa:
DATA:
aprilie.2014 PLAN DE SITUATIE PROPUS CANALIZARE MENAJERA
EXTERIOARA NOU PROIECTATA

MGDP/ I
Pr. nr.
31/2014
Faza:
S.F.
Plansa
nr.C 1

carosabil DN65F

Sfarsit Proiect

12.00

28.00

Cm26

11.42

16.58

CMT (Cm27)

1.00

1.00

CR:152.66

CR:152.42

DISTANTE PARTIALE

1.23

0.73

0.95

conducta de protectie Tv neagra Ø700
L = 14,00m

2.76

1.00

12.00

1.00

1.73

2.57

154.53 154.53

154.53 154.53

154.53 154.53

155.12 155.12

conducta canalizare menajera nou proiectata
PVC -KG SN4, Ø 500

156.63 156.63

154.64 154.64

155.18 155.18

155.51 155.51

COTE TEREN

155.69 155.69

COTE PROIECTATE

conducta canalizare menajera nou proiectata
PVC -KG SN4, Ø 500

156.63 156.63

P Sm1
DN65F
Artera ocolitoare Nord
151.00

1.27

4.00

NOTA:
A se citi impreuna cu plansele C6 si C14.
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Denumire proiect:

NUME

SEF PROIECT

ing. Stefanescu Milena

PROIECTAT

ing. Stefanescu Milena

DESENAT

Beneficiar: S.C. Parc Industrial Craiova prin
Consiliul Judetean Dolj
Amplasament: Parc Industrial Craiova - Ghercesti, jud.Dolj

ing. Bughiu Mirela

SEMNAT

SCARA
1:100
DATA:
mai.2014

CANALIZARE MENAJERA EXTERIOARA
PARC INDUSTRIAL CRAIOVA - GHERCESTI

Denumire plansa:
PROFIL TRANSVERSAL SUBTRAVERSARE Sm1
(km 2+221.250m)

MGDP/ I
Pr. nr.
31/2014
Faza:
P.T.
Plansa
nr.C 15

A

Cablu electric existent, montat ingropat
PLAN DE SITUATIE
Scara 1:500

Cm8
str. A

viato

rilor

Legenda:
Ax drum
Ax rigola dalata
Ax sant
Drum asfalt
Drum piatra
Constructie beton
Gard beton
Gard plasa
Limita padure
Limita proprietate
Pom

Cm9

Borna cablu electric 20kV

Stalp linie electrica 20kV
Cablu electric existent
Statie topo
A

Camin apa existent
Camin menajer existent

Stalp beton
Aerisitor conducta gaze

Conducta de apa existenta
Canalizare menajera existenta
Punct topografic cunoscut

X=314336,990
Y=408631,090

Legenda:

Cm

Cm10

camin menajer nou proiectat
subtraversare cond.canalizare nou proiectata
canalizare menajera nou proiectata

str. Aviatorilo
r
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REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA
Beneficiar: S.C. Parc Industrial Craiova prin
Consiliul Judetean Dolj
Amplasament: Parc Industrial Craiova - Ghercesti, jud.Dolj
Denumire proiect:

NUME

SEF PROIECT

ing. Stefanescu Milena

PROIECTAT

ing. Stefanescu Milena

DESENAT

Referat nr.

ing. Bughiu Mirela

SEMNAT

SCARA
1:500

CANALIZARE MENAJERA EXTERIOARA
PARC INDUSTRIAL CRAIOVA - GHERCESTI

Denumire plansa:
DATA:
aprilie.2014 PLAN DE SITUATIE PROPUS CANALIZARE MENAJERA
EXTERIOARA NOU PROIECTATA

MGDP/ I
Pr. nr.
31/2014
Faza:
S.F.
Plansa
nr.C 2

PLAN DE SITUATIE
Scara 1:500

Cm11

Legenda:

rilor
str. Aviato

Ax drum
Ax rigola dalata
Ax sant
Drum asfalt
Drum piatra
Constructie beton
Gard beton
Gard plasa
Limita padure
Limita proprietate
Pom
Borna cablu electric 20kV

Stalp linie electrica 20kV
Cablu electric existent
Statie topo
Camin apa existent

Cm12

A

Camin menajer existent

Stalp beton
Aerisitor conducta gaze

Conducta de apa existenta
Canalizare menajera existenta
Punct topografic cunoscut

X=314336,990
Y=408631,090

Legenda:

Cm

camin menajer nou proiectat
subtraversare cond.canalizare nou proiectata
canalizare menajera nou proiectata

Cm13

VERIFICATOR

Ing.
SEMNAT.
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A
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Cm14

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA
Beneficiar: S.C. Parc Industrial Craiova prin
Consiliul Judetean Dolj
Amplasament: Parc Industrial Craiova - Ghercesti, jud.Dolj
Denumire proiect:

NUME

SEF PROIECT

ing. Stefanescu Milena

PROIECTAT

ing. Stefanescu Milena

DESENAT

Referat nr.

ing. Bughiu Mirela

SEMNAT

SCARA
1:500

CANALIZARE MENAJERA EXTERIOARA
PARC INDUSTRIAL CRAIOVA - GHERCESTI

Denumire plansa:
DATA:
aprilie.2014 PLAN DE SITUATIE PROPUS CANALIZARE MENAJERA
EXTERIOARA NOU PROIECTATA

MGDP/ I
Pr. nr.
31/2014
Faza:
S.F.
Plansa
nr.C 3

PLAN DE SITUATIE
Scara 1:500

Cm15
Legenda:
Ax drum
Ax rigola dalata
Ax sant
Drum asfalt
Drum piatra
Constructie beton
Gard beton
Gard plasa
Limita padure
Limita proprietate
Pom
Borna cablu electric 20kV

Stalp linie electrica 20kV

Cm16

Cablu electric existent
Statie topo
Camin apa existent

Cablu electric existent, montat ingropat

A

Camin menajer existent

Stalp beton
Aerisitor conducta gaze

Cm19

Conducta de apa existenta

Cm18
Dc475/1

Canalizare menajera existenta

Cm17

Punct topografic cunoscut

X=314336,990
Y=408631,090

Legenda:

Cm
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Referat nr.
REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA
Beneficiar: S.C. Parc Industrial Craiova prin
Consiliul Judetean Dolj
Amplasament: Parc Industrial Craiova - Ghercesti, jud.Dolj
Denumire proiect:

NUME

SEF PROIECT

ing. Stefanescu Milena

PROIECTAT

ing. Stefanescu Milena

DESENAT

camin menajer nou proiectat
subtraversare cond.canalizare nou proiectata
canalizare menajera nou proiectata

ing. Bughiu Mirela

SEMNAT

SCARA
1:500

CANALIZARE MENAJERA EXTERIOARA
PARC INDUSTRIAL CRAIOVA - GHERCESTI

Denumire plansa:
DATA:
aprilie.2014 PLAN DE SITUATIE PROPUS CANALIZARE MENAJERA
EXTERIOARA NOU PROIECTATA

MGDP/ I
Pr. nr.
31/2014
Faza:
S.F.
Plansa
nr.C 4

Legenda:
Ax drum
Ax rigola dalata
Ax sant
Drum asfalt
Drum piatra
Constructie beton
Gard beton
Gard plasa
Limita padure
Limita proprietate
Pom

PLAN DE SITUATIE
Scara 1:500

Borna cablu electric 20kV

Stalp linie electrica 20kV
Cablu electric existent
Statie topo
Camin apa existent

A

Camin menajer existent

Stalp beton
Aerisitor conducta gaze

Borna Km
Conducta de apa existenta
Canalizare menajera existenta
Punct topografic cunoscut

Dc475/1

X=314336,990
Y=408631,090

Cm22

Cm21
Cm20
Dc475/1

VERIFICATOR

Legenda:

Cm

camin menajer nou proiectat
subtraversare cond.canalizare nou proiectata
canalizare menajera nou proiectata

Ing.
SEMNAT.

VERIFICATOR/ NUME
EXPERT

Cm19

A
CERINTA

S. C. MG DIVERS PROJECT S.R.L.
SPECIFICATIE

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA
Beneficiar: S.C. Parc Industrial Craiova prin
Consiliul Judetean Dolj
Amplasament: Parc Industrial Craiova - Ghercesti, jud.Dolj
Denumire proiect:

NUME

SEF PROIECT

ing. Stefanescu Milena

PROIECTAT

ing. Stefanescu Milena

DESENAT

Referat nr.

ing. Bughiu Mirela

SEMNAT

SCARA
1:500

CANALIZARE MENAJERA EXTERIOARA
PARC INDUSTRIAL CRAIOVA - GHERCESTI

Denumire plansa:
DATA:
aprilie.2014 PLAN DE SITUATIE PROPUS CANALIZARE MENAJERA
EXTERIOARA NOU PROIECTATA

MGDP/ I
Pr. nr.
31/2014
Faza:
S.F.
Plansa
nr.C 5

Legenda:
Ax drum
Ax rigola dalata
Ax sant
Drum asfalt
Drum piatra
Constructie beton
Gard beton
Gard plasa
Limita padure
Limita proprietate
Pom

PLAN DE SITUATIE
Scara 1:500

Borna cablu electric 20kV
Stalp linie electrica 20kV
Cablu electric existent
Statie topo
Camin apa existent

A

Camin menajer existent
Stalp beton
Aerisitor conducta gaze
Conducta de apa existenta
Canalizare menajera existenta
X=314336,990
Y=408631,090

Punct topografic cunoscut

Dc475/1
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VERIFICATOR

Ing.
SEMNAT.

VERIFICATOR/ NUME
EXPERT

A
CERINTA

S. C. MG DIVERS PROJECT S.R.L.
SPECIFICATIE

Referat nr.
REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA
Beneficiar: S.C. Parc Industrial Craiova prin
Consiliul Judetean Dolj
Amplasament: Parc Industrial Craiova - Ghercesti, jud.Dolj
Denumire proiect:

NUME

SEF PROIECT

ing. Stefanescu Milena

PROIECTAT

ing. Stefanescu Milena

DESENAT

camin menajer nou proiectat
subtraversare cond.canalizare nou proiectata
canalizare menajera nou proiectata

ing. Bughiu Mirela

SEMNAT

SCARA
1:500

CANALIZARE MENAJERA EXTERIOARA
PARC INDUSTRIAL CRAIOVA - GHERCESTI

Denumire plansa:
DATA:
aprilie.2014 PLAN DE SITUATIE PROPUS CANALIZARE MENAJERA
EXTERIOARA NOU PROIECTATA

MGDP/ I
Pr. nr.
31/2014
Faza:
S.F.
Plansa
nr.C 6

DETALIU TIP SUBTRAVERSARE DN65F

acostament

acostament
rigola pereata

rigola pereata

carosabil DN65F

9.00

0.50

0.50
1.00

Cm

1.00

4.50

i = 2.5%

i = 4%

CT

4.50

1.00

i = 2.5%

1.00

0.59

i = 4%

Cm
CT

1
1:

2:3

2 :3

1:
1

0.59

conducta menajera nou proiectata

conducta menajera nou proiectata
CR

CR
conducta de protectie OlZn Ø700
L = 14,00m

PVC -KG SN4, Ø 500

PVC -KG SN4, Ø 500

3.60

1.00

6.00

6.00

7.00

1.00

3.60

7.00
21.20

VERIFICATOR

Ing.
SEMNAT.

VERIFICATOR/ NUME
EXPERT

Referat nr.
A
CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

S. C. MG DIVERS PROJECT S.R.L.
SPECIFICATIE

Denumire proiect:

NUME

SEF PROIECT

ing. Stefanescu Milena

PROIECTAT

ing. Stefanescu Milena

DESENAT

Beneficiar: S.C. Parc Industrial Craiova prin
Consiliul Judetean Dolj
Amplasament: Parc Industrial Craiova - Ghercesti, jud.Dolj

ing. Bughiu Mirela

SEMNAT

SCARA
1:100

CANALIZARE MENAJERA EXTERIOARA
PARC INDUSTRIAL CRAIOVA - GHERCESTI

Denumire plansa:
DATA:
DETALIU TIP SUBTRAVERSARE DRUM DN65F
aprilie.2014

CONDUCTA MENAJERA EXTERIOARA NOU PROIECTATA

MGDP/ I
Pr. nr.
31/2014
Faza:
S.F.
Plansa
nr.C 7

Serviciul Resurse Umane, Organizare, Salarizare

RAPORT

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, instituţie ce oferă la
nivelul judeţului, asistenţă şi sprijin pentru copii, familii, persoane singure, persoane vârstnice,
persoane aflate în nevoie, abuzate, marginalizate sau cu dizabilităţi, prin toate formele şi
mijloacele prevăzute de lege, în scopul eficientizării activităţii şi în vederea realizării
obiectivelor, programelor şi proiectelor stabilite, supune spre analiză şi aprobare organigrama
şi statul de funcţii, respectiv proiectul de reorganizare al instituţiei.
În vederea aplicării prevederilor H.G. nr.967/2010 pentru modificarea şi completarea
H.G. nr.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale
Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi în conformitate cu H.G.
nr.23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru servicii sociale, se impune
modificarea organigramei şi statului de funcţii ale DGASPC Dolj, în concordanţă cu actele
normative mai sus menţionate.
La stabilirea organigramei s-a avut în vedere respectarea proporţiei număr
beneficiari/număr maxim de posturi, astfel încât, în prezent, se regăsesc în organigrama
DGASPC Dolj un număr de 1505 posturi (Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj
nr.95/25.04.2013) având în vedere că numărul beneficiarilor de asistenţă socială în judeţul Dolj
este de peste 18.000.
Urmare a reorganizarii propuse mai jos, ne propunem mentinerea numărului de posturi
de 1505 din care: funcţii publice - 153, funcţii în regim contractual – 1352.
Organigrama și statul de funcții supuse spre aprobare respectă numărul de posturi
conform H.G. nr.23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru servicii sociale, atât în
ceea ce privește aparatul propriu, cât și serviciile sociale.
Facem precizarea că în bugetul aprobat pe anul 2014, există prevăzute sumele necesare
pentru cheltuieli de personal corespunzătoare acestor posturi, astfel că ne încadrăm în
cheltuielile de personal aprobate.
Propunem urmatoarele modificari:
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I.Reorganizarea structurilor organizatorice ale instituţiei – aparatul propriu după cum urmează:
1.* Se propune reorganizarea Serviciului Programe, Proiecte, Monitorizare şi
Analiză Statistică, prin schimbarea denumirii in Serviciul Programe, Proiecte, care va avea o
structură de personal formată din 8 posturi funcții publice (1 post funcție publică de conducere
vacant și 7 posturi funcţii publice de execuție).
Structura funcțională a serviciului va avea următoarea componență:
-Compartimentul Programe, Proiecte - cu o structură de personal compusă din 4 posturi
funcţii publice de execuție;
-Compartimentul Relaţia cu Organizaţiile Nonguvernamentale - cu o structură de personal
compusă din 1 post funcţie publica de execuție;
-Compartimentul Prevenire Marginalizare Socială - cu o structură de personal compusă din
1 post funcţie publică de execuţie;
-Compartiment Contractare Servicii Sociale - cu o structură de personal formată din 1 post
funcţie publică de execuţie;
-Şef serviciu – atribuţiile şefului de serviciu vor fi menținute în procent de 60%.
În acest sens, sunt propuse următoarele modificări:
-Compartimentul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori Asistenţă Socială şi
Incluziune Socială cu următoarea structură de personal: 3 posturi funcţii publice de execuție,
trece din subordinea Serviciului Programe, Proiecte, Monitorizare şi Analiză Statistică
reorganizat în subordinea Serviciului Comunicare, Relaţii cu Publicul;
-Compartimentul Prevenire Marginalizare Socială cu următoarea structură de personal: 1
post vacant funcţie publică de execuție, trece din subordinea Serviciului Comunicare, Relaţii
cu Publicul în subordinea Serviciului Programe, Proiecte.
-Compartiment Contractare Servicii Sociale cu următoarea structură de personal: 1 post
vacant funcţie publică de execuție, trece din subordinea Serviciului Juridic şi Contencios în
subordinea Serviciului Programe, Proiecte.
-Compartimentul Programe, Proiecte în Domeniul Asistenţei Sociale si Relaţia cu
Organizaţiile Nonguvernamentale se reorganizeaza in 2 compartimente (Compartimentul
Programe, Proiecte si Compartimentul Relaţia cu Organizaţiile Nonguvernamentale).
Considerente:
Într-o societate în permanentă transformare, în care problemele sociale se modifică cu
rapiditate, politica publică privind furnizarea de servicii sociale trebuie să se adapteze la noile
cerinţe şi să răspundă nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunităţilor,
în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate ori dependenţă,
pentru creşterea calităţii vieţii şi promovarea coeziunii sociale.
Prevenirea marginalizării sociale presupune monitorizarea situației grupurilor
vulnerabile din județ; inițierea/implementarea măsurilor de prevenire/combatere a fenomenului
de excluziune socială; îmbunătățirea și diversificarea formelor de suport pentru persoanele cu
handicap/aflate în dificultate și informarea autorităților locale în vederea elaborării proiectelor
pentru înființarea/dezvoltarea serviciilor sociale la nivel local în funcție de nevoia identificată
în scopul îmbunătățirii calității vieții pentru persoanele defavorizate.
Având în vedere că și Serviciul Programe, Proiecte prin activitatea desfășurată
urmărește înființarea/dezvoltarea serviciilor sociale, în concordanță cu obiectivele Strategiei
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județene în domeniul asistenței sociale, protecției familiei și copilului, în condițiile respectării
legislației în vigoare și a standardelor de calitate prevăzute pentru diferite categorii de servicii,
propunem trecerea Compartimentului Contractare Servicii Sociale și Compartimentului
Prevenire Marginalizare Socială în subordinea serviciului pentru a realiza o coordonare unica a
acestora.
2.* Se propune reorganizarea Serviciului Comunicare, Relaţii cu Publicul, care va
avea o structură de personal formată din 11 posturi (1 post funcție publică de conducere și 10
posturi de execuție – 6 funcţii publice și 4 funcții contractuale).
Structura funcțională a serviciului va avea următoarea componență:
-Compartiment Comunicare şi Relaţii cu Publicul - cu o structură de personal compusă din
1 post funcție contractuală de execuție;
-Compartiment Registratură - cu o structură de personal compusă din 3 posturi funcţii
publice de execuție;
-Secretariat Comisie pentru Protecţia Copilului - cu o structură de personal compusă din 1
post funcție contractuală de execuție;
-Secretariat Comisie de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap - cu o structură de
personal compusă din 2 posturi funcții contractuale de execuție;
-Compartimentul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori Asistenţă Socială şi
Incluziune Socială - cu o structură de personal compusă din 3 posturi funcţii publice de
execuție;
-Şef serviciu – atribuţiile şefului de serviciu vor fi menținute în procent de 60%.
În acest sens, sunt propuse următoarele modificări:
-Compartimentul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori Asistenţă Socială şi
Incluziune Socială cu următoarea structură de personal: 3 posturi funcţii publice de execuție,
trece din subordinea Serviciului Programe, Proiecte, Monitorizare şi Analiză Statistică
reorganizat în subordinea Serviciului Comunicare, Relaţii cu Publicul;
-Compartimentul Prevenire Marginalizare Socială cu următoarea structură de personal: 1
post funcţie publică de execuție vacant, trece din subordinea Serviciului Comunicare, Relaţii
cu Publicul în subordinea Serviciului Programe, Proiecte.
Considerente:
Între Compartimentul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori Asistenţă Socială şi
Incluziune Socială și Serviciul Comunicare, Relaţii cu Publicul există o strânsă colaborare în
sensul transmiterii către mass-media în vederea informării populației, de analize și informații
statistice cu privire la activitatea DGASPC; către ONG-uri sau alte instituții publice în vederea
desfășurării de activități comune în domeniul protecției copilului și a persoanei adulte cu
handicap, precum și în vederea promovării incluziunii sociale a categoriilor dezavantajate.
Pentru buna organizare și desfășurare a activității celor două structuri, propunem
trecerea Compartimentului Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori Asistenţă Socială şi
Incluziune Socială din subordinea Serviciului Programe, Proiecte, Monitorizare şi Analiză
Statistică reorganizat în subordinea Serviciului Comunicare, Relaţii cu Publicul pentru a
unifica activitatile de comunicare de la nivelul institutiei.
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3.* Se propune reorganizarea Serviciului Juridic şi Contencios, care va avea o
structură de personal formată din 10 posturi funcții publice (1 post funcție publică de
conducere și 9 posturi funcţii publice de execuție).
-Compartiment Juridic şi Contencios – cu o structură de personal formată din 7 posturi
funcţii publice de execuţie;
-Compartiment Strategii – cu o structură de personal formată din 1 post funcţie publică de
execuţie;
-Compartiment Managementul Calităţii Serviciilor Sociale – cu o structură de personal
formată din 1 post funcţie publică de execuţie;
-Şef serviciu – atribuţiile şefului de serviciu vor fi mentinute în procent de 90 %.
În acest sens, sunt propuse următoarele modificări:
-Compartimentul Contractare Servicii Sociale cu următoarea structură de personal: 1 post
vacant funcţie publică de execuție, trece din subordinea Serviciului Juridic şi Contencios în
subordinea Serviciului Programe, Proiecte.
Considerente:
Contractarea de servicii sociale, in contextul actual, nu poate fi efectuata decat in
stransa legatura cu activitatea desfasurata de furnizorii privati de servicii sociale. Activitatea
acestor furnizori este monitorizata sau se desfasoara prin intermediul Compartimentului
Relaţia cu Organizaţiile Nonguvernamentale. Astfel, propunem trecerea Compartimentul
Contractare Servicii Sociale din subordinea Serviciului Juridic şi Contencios în subordinea
Serviciului Programe, Proiecte.

4.* Se propune reorganizarea Serviciului Achizitii Publice, prin schimbarea
subordonarii și trecerea împreună cu următoarea structură de personal: 8 posturi funcţii
publice, din care 1 post funcție publică de conducere și 7 posturi funcții publice de execuție,
din subordinea Directorului general în subordinea Directorului general adjunct economic.
Considerente:
Serviciul Achiziţii Publice are ca obiect principal de activitate organizarea, coordonarea
și monitorizarea activității de achiziții publice în conformitate cu legislația specifică în vigoare
privind achizițiile publice, asigurându-se că prin procesul de achiziții publice de
produse/servicii/lucrări pentru DGASPC Dolj se consumă efectiv, eficient, în mod etic,
echidistant și transparent fondurile publice alocate instituției publice.
Pentru buna organizare a activității economice și financiar-contabile a DGASPC Dolj,
în conformitate cu prevederile legale aplicabile și utilizarea în mod eficient a resurselor
financiare aflate la dispoziția DGASPC Dolj, propunem schimbarea subordonării Serviciului
Achiziții Publice din subordinea Directorului general în subordinea Directorului general
adjunct economic.
5. Se propune reorganizarea Farmaciei, care își schimbă subordonarea și trece
împreună cu următoarea structură de personal: 1 post funcţie contractuală de execuțiefarmacist, din subordinea Directorului general adjunct economic în subordinea Directorului
general adjunct asistență socială.
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Considerente:
Farmacia asigură conservarea și eliberarea produselor medicamentoase, conform
prevederilor legale, a dispozitivelor medicale, etc.; informarea și consilierea beneficiarilor
privind utilizarea corectă și rațională a medicamentelor in vederea întreținerii stării de sănătate.
Având în vedere că Farmacia deservește beneficiarii serviciilor de asistență socială,
propunem schimbarea subordonării acesteia din subordinea Directorului general adjunct
economic în subordinea Directorului general adjunct asistență socială.

II.Reorganizarea structurilor organizatorice ale instituţiei - servicii sociale
A. Se propune reorganizarea Centrului de Primire în Regim de Urgenţă, prin
infiintarea Complexului de Primire în Regim de Urgenţă.
Complexul va avea o structură de personal formată din 28 posturi funcții contractuale (1
post funcție contractuală de conducere șef complex și 27 posturi funcții contractuale de
execuție).
Structura funcțională a complexului va avea următoarea componență:
-Centrul de Primire în Regim de Urgenţă Craiova – cu o structură de personal formată din
17 posturi funcții contractuale de execuţie și cu o capacitate de cazare de 20 locuri;
-Centrul de Urgenţă pentru Copilul Abuzat „Casa Katarina” – cu o structură de personal
formată din 10 posturi funcții contractuale de execuţie și cu o capacitate de cazare de 12 locuri.
- Şef Complex.
În acest sens, sunt propuse următoarele modificări:
-Centrul de Primire în Regim de Urgenţă Craiova trece din subordinea Directorului general
adjunct asistenţă socială în subordinea Complexului de Primire în Regim de Urgenţă,
menținându-și structura de personal și atribuțiile.
-Centrul de Urgenţă pentru Copilul Abuzat „Casa Katarina” trece din subordinea
Complexului Intervenţie, Sprijin, Consiliere şi Recuperare a Copilului în subordinea
Complexului de Primire în Regim de Urgenţă, menținându-și structura de personal și
atribuțiile.
-Postul de conducere de şef centru va fi transferat din cadrul Centrului de Primire în Regim de
Urgenţă reorganizat, și transformat în șef complex, atribuţiile acestuia nu vor fi modificate în
procent mai mare de 50 %.
Considerente:
Centrele de urgență asigură primirea în regim de urgență pentru copiii străzii, copiii
traficați sau ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, respectiv pentru copiii abuzați.
Fiecărui copil i se asigură intervenție personalizată, multidisciplinară, în funcție de nevoile
identificate la admitere și adaptată evoluției sale ulterioare.
Pentru a facilita colaborarea permanentă dintre profesioniști și serviciile de intervenție,
beneficiari și, după caz, familiile și alte persoane importante pentru aceștia, propunem ca
centrele de primire în regim de urgență să fie organizate în subordinea aceluiași complex.
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B. Se propune înființarea Centrului de Primire în Regim de Urgenţă Calafat în
subordinea Directorului general adjunct asistenţă socială.
Centrul de Primire în Regim de Urgenţă Calafat, structură nou înfiinţată, va avea o
capacitate de 20 de beneficiari. Structura de personal va fi formată din 18 posturi nou
înființate, din care: 1 post funcție contractuală de conducere şef centru gr.II şi 17 posturi
funcții contractuale de execuţie (1 post administrator tr.I, 1 post asistent social, 1 post psiholog
practicant, 1 post educator specializat, 10 posturi instructor educație, 2 posturi bucătar Tr.I, 1
post asistent medical).
Considerente:
Având în vedere că în ultimii ani numărul copiilor străzii, copiilor traficați sau ai căror
părinți sunt plecați la muncă în străinătate, respectiv pentru copiii abuzați și care se află în
pericol iminent în propria familie, familia lărgită sau în familia substitutivă, a crescut în judeţul
Dolj, se impune crearea de noi spații de găzduire pentru aceștia. Astfel, propunem înfiinţarea
în localitatea Calafat al Centrului de Primire în Regim de Urgenţă Calafat, care să vină în
sprijinul acestor grupuri vulnerabile.
Rolul Centrului de Primire în Regim de Urgenţă Calafat, în acest context, este de a
asigura accesul pe o perioadă determinată la găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătirea pentru
integrarea în familia naturală, restrânsă sau lărgită prin aplicarea intervenţiei individualizate şi
personalizate pentru fiecare copil pana la identificarea unei solutii pe termen lung. Majoritatea
specialistilor se gasesc la Craiova, Calafatul aflandu-se la o distanta de 100 de km de Craiova,
ceea ce determina o interventie greoaie. Pentru cresterea operativitatii si in concordanta cu
Strategia județena în domeniul asistenței sociale, protecției familiei și copilului se impune
dezvoltarea de servicii sociale in municipiul Calafat.
C. Se propune reorganizarea Complexului de Servicii Specializate de Tip Rezidenţial
Copii ,,Craioviţa”, care va avea o structură de personal formată din 43 de posturi funcții
contractuale (1 post funcție contractuală de conducere și 42 posturi funcții contractuale de
execuție).
Structura funcțională a complexului va avea următoarea componență:
-Casa ,,Veronica” - cu o structură de personal formată din 6 posturi funcții contractuale de
execuție;
-Casa ,,Lăcrămioara” - cu o structură de personal formată din 6 posturi funcții contractuale
de execuție;
-Casa ,, Iris” - cu o structură de personal formată din 6 posturi funcții contractuale de
execuție;
-Casa „Voinicelu” - cu o structură de personal formată din 6 posturi funcții contractuale de
execuție;
-Casa „Speranţa” - cu o structură de personal formată din 6 posturi funcții contractuale de
execuție;
-Casa „Zori de zi” - cu o structură de personal formată din 6 posturi funcții contractuale de
execuție;
-Casa « Calimănești » cu o structură de personal formată din 6 posturi funcții contractuale de
execuție;
-Şef complex - atribuţiile şefului de complex vor fi menținute în procent de 70 %.
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În acest sens, sunt propuse următoarele modificări:
-Centrul de Tip Respiro « Călimănești » își schimbă denumirea în Casa «Călimănești » și
trece din subordinea Complexului de Consiliere, Sprijin și Orientare pentru
Integrare/Reintegrare Socială în subordinea Complexului de Servicii Specializate de Tip
Rezidențial Copii « Craiovița ». Din structura de personal de 10 posturi funcţii contractuale de
execuție, 6 posturi vor fi preluate de Casa « Călimănești », iar 4 posturi vor fi redistribuite în
cadrul altor structuri organizatorice.
Considerente:
Rolul casei familiale, în acest context, este: modelul vieţii de familie, modelul părinţilor
sociali, copilul observând comportamentul celor mari şi, raportându-se la aceştia, înţelege
rolurile complementare, supravegherea şi îndrumare personală, relaţionare cu familia naturală
şi comunitatea, învăţarea şi deprinderea cu un program de viaţă ordonat şi bine structurat somn, servirea mesei, joc etc. Climatul afectiv şi stimulent pentru copil este un sprijin în
formarea sau dobândirea unor deprinderi care să-i asigure independenţa vieţii personale.
În prezent, există o suprasolicitare a centrelor rezidențiale pentru copii și este nevoie de
crearea de noi spații de găzduire pentru aceștia.
D.Se propune reorganizarea Complexului de Consiliere, Sprijin şi Orientare pentru
Integrare/Reintegrare Socială, care va avea o structură de personal formată din 270 de posturi
funcții contractuale (1 post funcție contractuală de conducere și 269 posturi funcții contractuale
de execuție).
Structura funcțională a complexului va avea următoarea componență:
- Centrul de Consiliere, Sprijin şi Orientare pentru Integrare/Reintegrare Socială, cu o
structură de personal formată din 19 posturi funcții contractuale de execuție;
- Compartiment Asistenţi Maternali Profesionişti cu o structură de personal formată din 250
posturi funcții contractuale de executie;
-Şef complex - atribuţiile şefului de complex vor fi menținute în procent de 80 %.
În acest sens, sunt propuse următoarele modificări:
-Centrul de Tip Respiro « Călimănești » își schimbă denumirea în Casa « Călimănești » și
subordonarea din cadrul Complexului de Consiliere, Sprijin și Orientare pentru
Integrare/Reintegrare Sociala în cadrul Complexului de Servicii Specializate de Tip
Rezidențial Copii « Craiovița », cu modificarea structurii de personal și ale atribuțiilor.
Considerente:
Propunerea supusă aprobării a fost prezentată la litera C.
E.Se propune reorganizarea Complexului de Intervenție, Sprijin, Consiliere și
Recuperare a Copilului, care va avea o structură de personal formată din 60 de posturi funcții
contractuale (1 post funcție contractuală de conducere șef complex și 59 posturi funcții
contractuale de execuție).
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Structura funcțională a complexului va avea următoarea componență:
-Centrul de Informare şi Consiliere pentru Copilul cu Părinţii Plecaţi la Muncă în
Străinătate - cu o structură de personal formată din 10 posturi funcții contractuale de execuție;
-Centrul de Informare şi Sensibilizare a Populaţiei - cu o structură de personal formată din
10 posturi funcții contractuale de execuţie;
-Centrul de Coordonare şi Informare pentru Copiii Străzii - cu o structură de personal
formată din 8 posturi funcții contractuale de execuţie;
-Centrul pentru Prevenirea şi Combaterea Violenţei în Familie - cu o structură de personal
formată din 10 posturi funcții contractuale de execuţie;
-Centrul de Consiliere pentru Copilul Abuzat, Neglijat, Exploatat - cu o structură de
personal formată din 14 posturi funcții contractuale de execuţie;
-Compartiment Reabilitare Socială în Situaţii de Abuz, Neglijare, Trafic, Migraţie şi
Repatrieri - cu o structură de personal formată din 7 posturi funcții contractuale de execuţie;
-Şef complex – 1 post funcție contractuală de conducere va fi menţinut.
În acest sens, sunt propuse următoarele modificări:
-Centrul de Urgenţă pentru Copilul Abuzat „Casa Katarina” - cu o structură de personal
formată din 12 posturi funcții contractuale de execuţie își schimbă subordonarea și trece din
subordinea Complexului de Intervenție, Sprijin, Consiliere și Recuperare a Copilului în
subordinea Complexului de Primire în Regim de Urgenţă.
Considerente:
Propunerea supusă aprobării a fost prezentată la litera A.
F.Se propune reorganizarea Complexului de Servicii Specializate de Tip Rezidențial
Adulți, care va avea o structură de personal formată din 41 de posturi funcții contractuale (1
post funcție contractuală de conducere șef complex și 40 posturi funcții contractuale de
execuție).
Structura funcțională a complexului va avea următoarea componență:
-Centrul de Consiliere, Asistență și Sprijin privind Integrarea/Reintegrarea Familială și
Comunitară - cu o structură de personal formată din 15 posturi funcții contractuale de
execuţie;
-Centrul de Criză - cu o structură de personal formată din 5 posturi funcții contractuale de
execuţie;
-Locuinţa Protejată «Primăverii» - cu o structură de personal formată din 5 posturi funcții
contractuale de execuţie;
-Locuinţa Protejată «Floreşti» - cu o structură de personal formată din 5 posturi de funcții
contractuale execuţie;
-Locuinţa Protejată «Ceahlăul» - cu o structură de personal formată din 5 posturi de funcții
contractuale execuţie;
-Locuinţa Protejată «Muntenia» - cu o structură de personal formată din 5 posturi de funcții
contractuale executie;
-Şef complex – 1 post funcție contractuală de conducere va fi menţinut.
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În acest sens, sunt propuse următoarele modificări:
-Centrul de Orientare Profesională se reorganizează prin schimbarea denumirii în Centrul
de Consiliere, Asistență și Sprijin privind Integrarea/Reintegrarea Familială și
Comunitară cu o structura de personal formată din 15 posturi funcţii contractuale de execuție
(12 posturi preluate din cadrul Centrul de Orientare Profesională si 3 posturi redistribuite din
cadrul altor structuri).
Considerente:
Misiunea Centrului de Orientare Profesională este de a crea premisele unei optime
integrări sociale, școlare și profesionale ale beneficiarilor, de a asigura crearea, dezvoltarea și
aplicarea unui ansamblu de proceduri menite să ducă la dezvoltarea și îmbunătățirea
deprinderilor de viață independentă în sensul creșterii gradului de incluziune socioprofesională.
Pentru a reflecta serviciile complexe de consiliere, asistență și sprijin oferite de centru,
propunem modificarea denumirii acestuia în Centrul de Consiliere, Asistență și Sprijin privind
Integrarea/Reintegrarea Familială și Comunitară.
G. Se propune reorganizarea Complexului “Sf. Constantin si Elena” Craiova cu
următoarele modificări:
- Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap ,,Sf. Constantin și
Elena” din subordinea complexului se desființează împreună cu 16 posturi vacante funcții
contractuale de execuție (8 posturi instructor educatie, 5 posturi infirmiere, 2 posturi bucatar
tr.III si 1 post lenjereasa tr.I). Postul de funcție contractuală de conducere șef complex se
transformă în șef centru și se transferă în cadrul Centrului de Pregătire pentru o Viață
Independentă. Un numar de 14 posturi vacante se transfera in cadrul Centrului de Servicii de
Recuperare Neuromotorie si 7 posturi au fost redistribuite in cadrul altor structuri
organizatorice.
- Centrul de Pregătire pentru o Viață Independentă își schimbă subordonarea și trece din
subordinea Complexului ,,Sf. Constantin si Elena” Craiova reorganizat în subordinea
directorului general adjunct asistență socială. Structura de personal va fi formată din 12 posturi
funcții contractuale vacante, din care: 1 post funcție contractuală de conducere șef centru
gr.II și 11 posturi funcții contractuale de execuție.
Considerente:
In cursul anului 2013, imobilul unde functionau cele doua centre a fost retras de
Primaria Craiova (proprietar) din administrarea noastra.
Facem precizarea că, în ceea ce privește Centrul de recuperare și reabilitare a
persoanelor cu handicap “Sf. Constantin și Elena”, au fost identificate soluții de transfer a
activității și beneficiarilor în alte locații de la nivelul instituției. Structura de personal a
centrului a fost redistribuita in cadrul altor centre, iar posturile vacante sunt propuse spre
desfiintare.
Centrul de pregătire pentru o viață independenta asigură exclusiv găzduire,
consiliere, sprijin pentru inserția pe piața muncii, orientare și integrare profesională,
integrare/reintegrare socială tinerilor cu sau fără handicap care părăsesc sistemul de protecție a
copilului sau persoanelor adulte cu handicap cu capacitate de muncă. Practic, centrul este
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complementar celorlalte servicii de asistență socială și protecția copilului‚ comunică cu acestea
și funcționează în interdependență‚ desfășurând activități de pregătire și stimulare a
autonomizării și individualității beneficiarilor, de dezvoltare a resurselor personale ale acestora
pentru trecerea dintr-un mediu protejat la independența personală.
Propunem menținerea Centrului de Pregătire pentru o Viață Independentă ca structură
organizatorică de sine stătătoare în subordinea directorului general adjunct asistență socială, cu
o capacitate de 48 locuri, deoarece considerăm că beneficiarilor pentru care s-a dispus
încetarea măsurii de protecție specială, trebuie să li se acorde sprijinul prin servicii
specializate pentru depășirea situațiilor dificile generate de părăsirea mediului protejat al
instituției, precum și prevenirea marginalizării și excluziunii lor sociale.
In acest sens, se vor face demersuri pentru identificarea unei locatii care sa raspunda
acestor nevoi.
H. Se reorganizeaza Complexul „Sf. Maria” Craiova prin înfiinţarea unui post de șef
centru gr.II, modificarea structurii de personal si marirea capacitatii Centrului de Servicii de
Recuperare Neuromotorie din subordinea Complexului „Sf. Maria” Craiova.
Complexul „Sf. Maria” Craiova va avea urmatoarea structura funcțională, după cum
urmează:
-Centrul de Îngrijire și Asistență - structura de personal va fi formată din 32 posturi funcții
contractuale de execuție;
- Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie - structura de personal va fi formată din
61 de posturi funcții contractuale, din care: 1 post funcție contractuală de conducere șef centru
gr.II și 60 posturi funcții contractuale de execuție (din care un numar de 14 functii
contractuale de executie au fost preluate din cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare a
Persoanelor cu Handicap ,,Sf. Constantin și Elena” desfiintat). Se extinde capacitatea centrului
de la 150 la 300 beneficiari.
-Șef Complex.
Considerente:
Beneficiarii Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie sunt: persoane adulte
încadrate în grad de handicap, cu dizabilități neuromotorii, precum și persoanele
instituționalizate în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă.
În vederea atingerii obiectivului european al coeziunii economice şi sociale, prin
îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor sociale, Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Dolj a depus și câștigat proiectul intitulat “Modernizarea, dezvoltarea și
echiparea modulului Sfânta Maria” cu o valoare totală de 3.881.866,96 lei, proiect depus în
cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 3 “Îmbunătățirea infrastructurii
sociale”, Domeniul major de intervenție 3.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și
echiparea infrastructurii serviciilor sociale. Proiectul se va finaliza în luna iulie 2014.
Prin proiectul Modernizarea, Dezvoltarea şi Echiparea Modulului “Sfânta Maria” s-a
urmărit:
-Dezvoltarea serviciilor sociale oferite de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului la nivelul județului Dolj prin modernizarea, dezvoltarea și echiparea Modulului
“Sfânta Maria”;
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-Crearea de noi spații de găzduire, îngrijire și asistență pentru un număr de încă 12 beneficiari
în cadrul Centrul de Îngrijire și Asistență;
-Dezvoltarea, diversificarea și crearea de noi posibilități de recuperare în regim ambulatoriu ce
va permite creșterea numărului beneficiarilor Centrului de Servicii de Recuperare
Neuromotorie în proporție de 30%.
Menționăm că după încetarea perioadei de implementare a proiectului, Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj va asigura pe o perioadă nelimitată
cheltuielile salariale necesare personalului ce va fi angajat în vederea asigurării funcționării în
condiții optime a complexului.

III. În privinţa statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Dolj, se propun următoarele modificări:

PROMOVARE:
A)* funcţii publice:
a.* Promovare in grad:
În conformitate cu prevederile art.64 şi art.65 din Legea nr.188/1999, privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.125 din H.G.
611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici, cu modificările şi completările ulterioare, un număr de 15 funcţionari publici de
execuţie din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, astfel
cum au fost prevăzuţi în Planul de ocupare a funcţiilor publice, au fost declaraţi «admişi» la
examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut.
Faţă de cele precizate, în statul de funcţii propus spre aprobare, s-a prevăzut
transformarea a 15 posturi ocupate de către funcţionarii publici de execuţie (4 posturi inspector
grad profesional principal in 4 posturi inspector grad profesional superior , 2 posturi consilier
juridic grad profesional asistent in 2 posturi consilier juridic grad profesional principal si 9
posturi inspector grad profesional asistent in 9 posturi inspector grad profesional principal)
care îndeplinesc condiţiile de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut.
Anexa nr. 1.
b.* Modificarea calităţii posturilor prin transformarea posturilor ocupate în baza
unui contract individual de muncă care presupun exercitarea prerogativelor de putere
publică, conform art. 2 alin. (3) din Legea 188/1999 (r2), în funcţii publice (Anexa nr. 1):
Transformarea posturilor din regim contractual, în funcţie publică, conform art. 2 alin. 3
din Legea nr.188/1999 (r2), privind Statutul funcţionarilor publici, respectiv faptul că atribuţiile
acestor posturi, implică exercitarea prerogativelor de putere publică.
Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 (r2), s-au reanalizat sarcinile posturilor
stabilite prin fişa postului cât şi atribuţiile noilor servicii stabilite în Regulamentul de Organizare
şi Funcţionare. În baza prevederilor art.111 din Legea nr. 188/1999 (r2), în anexa nr. 2 .se
propune transformarea unui număr de 5 posturi de natură contractuală în funcţii publice de
execuţie.
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Persoanele încadrate cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată în
posturi de natură contractuală vor fi numite în funcţii publice de execuţie cu îndeplinirea
condiţiilor prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 (r2) şi a condiţiilor de vechime în
specialitatea studiilor corespunzătoare clasei şi gradului profesional al funcţiei publice
respective.
Menţionăm că, transformarea funcţiilor contractuale în funcţii publice de execuţie s-a
realizat cu respectarea condiţiilor de vechime în specialitatea studiilor, cu respectarea
prevederilor art. 111 si 107 din Legea 188/1999 (r2), prin care se prevede modificarea calitatii
posturilor de natura contractuala care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică in
procent de cel putin 70 %. Funcţiile publice de execuţie sunt structurate pe clase, grade
profesionale şi trepte de salarizare dupa cum urmeaza.
1. Gentoiu Mariana – functia contractuala inspector specialitate gr.I, vechime in
specialitatea studiilor 9 ani 9 luni, functia publica propusa inspector grad profesional
superior din cadrul Compartimentului Management de caz pentru copilul care a savarsit
fapte penale si nu raspunde penal.
2. Cojocaru Veronica Andreea - functia contractuala Asistent social, vechime in
specialitatea studiilor 5 ani 4 luni, functia publica propusa inspector grad profesional
principal din cadrul Compartimentului Management de caz pentru copilul aflat in
plasament in servicii de tip rezidential.
3. Axinia Luciana Mihaela - functia contractuala inspector specialitate gr.II, vechime in
specialitatea studiilor 5 ani 6 luni, functia publica propusa inspector grad profesional
principal din cadrul Compartimentului Management de caz pentru copilul aflat in
plasament in servicii de tip rezidential.
4. Baloi Dana Mihaela - functia contractuala inspector specialitate gr.I, vechime in
specialitatea studiilor 9 ani, functia publica propusa inspector grad profesional superior
din cadrul Compartimentului Management de caz pentru adulti si monitorizare servicii
sociale.
5. Ghita Ileana functia - functia contractuala inspector specialitate gr.I, vechime in
specialitatea studiilor 16 ani 2 luni, functia publica propusa inspector grad profesional
superior din cadrul Compartimentului evidenta si plata prestatii sociale.
Transformarile mentionate anterior se regasesc in anexa nr.2.
c. Transformarea posturilor conform studiilor absolvite
In conformitate cu prevederile art. 26 alin.( 3 ) cap.III din LEGE-CADRU nr. 284 /
2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice ,, In situaţia in care nu
există un post vacant, promovarea personalului plătit din fonduri publice in funcţii, grade sau
trepte profesionale se va face prin transformarea postului din statul de funcţii in care acestea
sunt încadrate într-unul de nivel imediat superior.”DGASPC Dolj propune transformarea a 48
posturi de natura contractuala ocupate de angajati in 48 posturi de nivel superior ca urmare a
absolviri studiilor superioare de lunga durata in specialitatea asistenta sociala, medicala,
psihologie, sociopedagogie,stiintele educatiei etc., dar si ca urmare a reorganizarii institutiei si
modificarii sarcinilor de serviciu pentru o parte din salariati in sensul aparitiei unor atributii de
nivel superior pentru cresterea calitatii serviciilor oferite, dupa cum urmeaza:
-transformarea unui număr de 20 posturi infirmiera (nivel studii G) în 20 posturi de instructor
educatie (nivel studii M);

12

-transformarea unui număr de 5 post de infirmiera (nivel studii G ) în 5 posturi de instructor
ergoterapie(nivel studii M);
-transformarea unui număr de 6 posturi de ingrijitor (nivel studii G ) în 6 posturi de instructor
educatie (nivel studii M);
-transformarea unui număr de 1 post de ingrijitor (nivel studii G ) în 1 post de instructor
ergoterapie (nivel studii M);
-transformarea unui număr de 1 post de supraveghetor noapte (nivel studii G ) în 1 post de
instructor educatie (nivel studii M);
-transformarea unui număr de 2 posturi de instructor educatie principal (nivel studii M ) în 2
posturi de educator specializat (nivel studii S);
-transformarea unui număr de 1 post de referent tr.II (nivel studii M ) în 1 post de inspector
specialitate gr.III (nivel studii S);
-transformarea unui număr de 1 post de muncitor calificat tr.IV (nivel studii G) în 1 post de
instructor educatie (nivel studii M);
-transformarea unui număr de 1 post de educator (nivel studii SSD) în 1 post de educator
specializat (nivel studii S);
-transformarea unui număr de 1 post de asistent medical fizioterapie (nivel studii PL) în 1 post
de fiziokinetoterapeut (nivel studii S);
-transformarea unui număr de 3 posturi de infirmiera (nivel studii G ) în 3 posturi de
supraveghetor noapte (nivel studii G);
-transformarea unui număr de 1 post inspector specialitate gr.I (nivel studii S) in 1 post
psiholog practicant (nivel studii S).
-transformarea unui număr de 4 posturi de ingrijitor (nivel studii G ) în 4 posturi de
supraveghetor noapte(nivel studii G);
-transformarea unui număr de 1 post de magaziner (nivel studii M ) în 1 post de
administrator tr.II (nivel studii M).
Transformarile mentionate anterior se regasesc in anexa nr.3.
Incadrarea se va efectua la gradul profesional imediat superior gradului de debutant
conform art.4 din Lege-cadru nr. 284 / 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit
din fonduri publice-Reglementari specifice personalului incadrat pe baza de contractului
individual de munca.
d. Transformari de grad, treapta, funcţie:
Pentru oferirea serviciilor specializate la nivelul centrelor/complexelor de servicii
conform art. 4 din HG 23/2010, propunem transformarea unui numar de 86 posturi de natură
contractuală ocupate de angajaţi ca urmare a indeplinirea conditiilor de promovare (grad,
treapta, functie) dupa cum urmeaza:
-transformarea unui număr de 2 posturi medic specialist (nivel studii S) în 2 posturi medic
primar (nivel studii S);
-transformarea unui număr de 1 post medic (nivel studii S) în 1 post medic specialist (nivel
studii S);
-transformarea unui număr de 2 posturi asistent social (nivel studii S) în 2 posturi asistent
social principal (nivel studii S);
-transformarea unui număr de 2 posturi asistent social (nivel studii S) în 2 posturi asistent
social specialist (nivel studii S);
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-transformarea unui număr de 1 post asistent medical (nivel studii S) în 1 post asistent
medical principal (nivel studii S);
-transformarea unui număr de 15 posturi asistent medical (nivel studii PL) în 15 posturi
asistent medical principal (nivel studii PL);
-transformarea unui număr de 1 post asistent medical farmacie (nivel studii PL) în 1post
asistent medical principal farmacie (nivel studii PL);
-transformarea unui număr de 11 posturi instructor educaţie (nivel studii M) în 11 posturi
instructor educaţie principal (nivel studii M);
-transformarea unui număr de 3 posturi instructor ergoterapie (nivel studii M) în 3 posturi
instructor ergoterapie principal (nivel studii M);
-transformarea unui număr de 1 post fiziokinetoterapeut (nivel studii S) în 1 post
fizikinetoterapeut specialist (nivel studii S);
-transformarea unui număr de 18 posturi de inspector specialitate gr.III (nivel studii S) în 18
posturi de inspector specialitate gr.II (nivel studii S);
-transformarea unui număr de 4 posturi de inspector specialitate gr.II (nivel studii S) în 4
posturi de inspector specialitate gr.I (nivel studii S);
-transformarea unui număr de 1 post de educator specializat (nivel studii S) în 1 post de
educator specializat principal (nivel studii S);
-transformarea unui număr de 1 post de logoped (nivel studii S) în 1 post de logoped
principal (nivel studii S);
-transformarea unui număr de 20 posturi de muncitor calificat-bucătar tr.III (nivel studii G) în
20 posturi muncitor calificat-bucătar tr.II (nivel studii G);
-transformarea unui număr de 1 post de muncitor calificat-fochist tr.III (nivel studii G) în 1
post muncitor calificat-fochist tr.II (nivel studii G ).
-transformarea unui număr de 1 post de muncitor calificat- tr.III (nivel studii G) în 1 post
muncitor calificat- tr.II (nivel studii G ).
-transformarea unui număr de 1 post de muncitor calificat- tr.II (nivel studii G) în 1 post
muncitor calificat- tr.I (nivel studii G ).
Transformarile mentionate anterior se regasesc in anexa nr.4.
Precizam ca transformarile mentionate anterior s-au facut potrivit prevederilor art.26
alin.3 Legea Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice si Regulamentului de organizare si desfasurare a examenului de promovare in grade
sau trepte profesionale imediat superioare aprobat de Consiliul Judetean Dolj. Institutia noastra
are nevoie de personal calificat superior pentru a oferi servicii de calitate.
IV. Transformari /Infiintari/ Desfiintari de posturi:
A)* functii publice:
a. Transformări de posturi funcţie publica:
- 2 posturi vacante functie publica de Inspector grad superior în 2 posturi vacante de
nivel inferior functie publica şi anume Inspector grad asistent în cadrul Serviciului
Achizitii Publice ;
-1 post inspector grad profesional principal in consilier juridic grad profesional principal din
cadrul Biroului Adoptii –Compartiment Adoptii.
Aceste transformări se fac în temeiul art. 107, alin. (2), lit. „b” din Legea nr. 188/1999 (r) ,
nu modifică structura funcţiilor publice şi asigură respectarea încadrării în numărul maxim de
posturi aprobat şi în fondurile bugetare anuale alocate.
14

b. * Desfiinţări de posturi:
Conform prevederilor art.100, 107, 111 din Legea 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici (r2) ca urmare a reorganizării activităţii ce implică modificarea calităţii
posturilor şi reducerea unor posturi, se propune desfiintarea urmatoarelor posturi vacante :
-1 post funcţie publică inspector grad profesional principal din cadrul Compartimentului
evidenta si plata prestatii sociale .
-1 post funcţie publică consilier juridic grad profesional asistent din cadrul Compartimentului
management de caz pentru adulti si monitorizare servicii sociale.
-1 post funcţie publică inspector grad profesional superior din cadrul Compartimentului
management de caz pt.copilul care a savarsit fapte penale si nu raspunde penal.
B)posturi contractuale:
a. Înfiinţări de posturi functii contractuale: 1 post
- Se înfiinţează 1 post de conducere şef centru gr.II in cadrul la Complexul Sf,,Maria ’’ –
Centrul de Serevicii de Recuperare Neuromotorie (vezi litera H ) .
- Se înfiinţează 18 posturi functie contractuala din care 1 post de conducere şef centru gr.II si
17 posturi functie contractuala de executie in cadrul la Centrului de primire in regim de
urgenta Calafat (vezi litera B ).
b. Desfiinţări posturi functii contractuale vacante : 16 posturi
- Se desfiinţează 16 posturi functii contractuale de execuţie vacante (8 posturi instructor
educatie, 5 posturi infirmiere, 2 posturi bucatar tr.III si 1 post lenjereasa tr.I) din cadrul
Complexului,, Sf.Constantin si Elena “(vezi litera G).
Luând în considerare aspectele anterior expuse, propunem spre aprobare modificarea
organigramei a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, conform
anexei nr.1 la hotărâre, modificarea statului de funcţii al DGASPC Dolj, conform anexei nr.2
la hotărâre.

DIRECTOR GENERAL,
FLORIN STANCU

Şef Serviciu Resurse Umane, Organizare, Salarizare
Silvia-Mioara Ilie

* - modificări care implică şi posturi de natura funcţiei publice.
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PROMOVARI IN GRAD PROFESIONAL – FUNCTIE PUBLICA
Anexa nr.1

Nr.
crt.

Nume prenume

Serviciul

1.

Mardale Aneta Elena

Serviciul de Evaluare
Complexa a Copilului

2.

Ionica Aura

Serviciul Evaluare Initiala

3.

Ionica Florina

Serviciul Evaluare Initiala

4.

Lazureanu Mioara

Serviciul Management de
Caz pentru Copil

5.

Butoeru Camelia

6.

Anghel Corina

Serviciul Programe,
Proiecte, Monitorizare si
Analiza Statistica
Serviciul Management de
Caz pentru Copil

7.

Chiran Ioan

Serviciul Urmarire Contracte

8.

Cica Nicolae

Serviciul Achizitii Publice

9.

Oprea Emilia

Serviciul Management de
Caz pentru Copil

10.

Mitrica Valeria Raluca

Serviciul Evaluare Initiala

11.

Pauna Ana Maria

Serviciul Management de
Caz pentru Copil

12.

Voicu Alina Elena

Serviciul de Evaluare

Functia detinuta
Inspector, grad profesional
principal, clasa de salarizare
46, gradatia 3
Inspector, grad profesional
principal, clasa de salarizare
46, gradatia 3
Inspector, grad profesional
principal, clasa de salarizare
46, gradatia 3
Inspector, grad profesional
principal, clasa de salarizare
48, gradatia 5
Inspector, grad profesional
asistent, clasa de salarizare
39, gradatia 2
Inspector, grad profesional
asistent, clasa de salarizare
41, gradatia 3
Inspector, grad profesional
asistent, clasa de salarizare
42, gradatia 4
Inspector, grad profesional
asistent, clasa de salarizare
43, gradatia 5
Inspector, grad profesional
asistent, clasa de salarizare
43, gradatia 5
Inspector, grad profesional
asistent, clasa de salarizare
39, gradatia 2
Inspector, grad profesional
asistent, clasa de salarizare
39, gradatia 2
Inspector, grad profesional

Functia propusa
transformarii
Inspector, grad profesional
superior, clasa de salarizare 57,
gradatia 3
Inspector, grad profesional
superior, clasa de salarizare57,
gradatia 3
Inspector, grad profesional
superior, clasa de salarizare 57,
gradatia 3
Inspector, grad profesional
superior, clasa de salarizare 59,
gradatia 5
Inspector, grad profesional
principal, clasa de salarizare 44,
gradatia 2
Inspector, grad profesional
principal, clasa de salarizare 46,
gradatia 3
Inspector, grad profesional
principal, clasa de salarizare 47,
gradatia 4
Inspector, grad profesional
principal, clasa de salarizare 48,
gradatia 5
Inspector, grad profesional
principal, clasa de salarizare 48,
gradatia 5
Inspector, grad profesional
principal, clasa de salarizare 44,
gradatia 2
Inspector, grad profesional
principal, clasa de salarizare 44,
gradatia 2
Inspector, grad profesional
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Complexa a Copilului
13.

Zavoianu Simona

14.

Ciobanu Elena

15.

Motoi Elisabeta Lavinia

Serviciul Management de
Caz pentru Adulti si
Monitorizare Servicii
Sociale
Serviciul Juridic si
Contencios
Serviciul Juridic si
Contencios

asistent, clasa de salarizare
39, gradatia 2
Inspector, grad profesional
asistent, clasa de salarizare
43, gradatia 5

principal, clasa de salarizare 44,
gradatia 2
Inspector, grad profesional
principal, clasa de salarizare 48,
gradatia 5

Consilier juridic, grad
profesional asistent, clasa de
salarizare 41, gradatia 3
Consilier juridic, grad
profesional asistent, clasa de
salarizare 39, gradatia 2

Consilier juridic, grad profesional
principal, clasa de salarizare 46,
gradatia 3
Consilier juridic, grad profesional
principal, clasa de salarizare 44,
gradatia 2

Director General,
Florin Stancu

Sef Serviciul Resurse Umane, Organizare, Salarizare
Ilie Mioara

Anexa nr.2

PERSONALUL CONTRACTUAL
ce desfăşoară activităţi care exercită prerogative de putere publică

1

Gentoiu
Mariana

Inspector specialitate
gr.I,clasa de salarizare 57,
gradatia 5

9 ani 9 luni
luni

2

Cojocaru
Veronica
Andreea

Asistent social, clasa de
salarizare 47, gradatia 2

5 ani 4 luni

Serviciul
Management de
Caz pentru Copil –
Compartiment
Management de
Caz pentru Copilul
care a Savarsit
Fapte Penale si nu
Raspunde Penal
Serviciul
Management de
Caz pentru Copil Compartiment
Management de
Caz pentru Copilul
Aflat in Plasament
in Servicii de Tip
Rezidential

De
executie

Inspector

Superior

59

5

S

Inspector

Principal

44

2

S

Nivelul
studiilor

detinută

Vechime in
specialitate
a studiilor

Gradatia

Functia contractuala

Funcţia publică

Serviciul

Clasa de
salarizare

Funcţia contractuala

Numele
prenumele

Grad
profesional

Nr.
Crt.

3

Axinia
Luciana
Mihaela

4

Baloi Dana
Mihaela

5

Ghita Ileana

Inspector specialitate gr.II,
clasa de salarizare 43,
gradatia 2

Inspector specialitate gr.I,
clasa de salarizare 55,
gradatia 3

Inspector specialitate gr.I,
clasa de salarizare 56,
gradatia 4

5 ani 6 luni

9 ani

16 ani 2
luni

Serviciul
Management de
Caz pentru CopilCompartiment
Management de
Caz pentru Copilul
Aflat in Plasament
in Servicii de Tip
Rezidential
Serviciul
Management de
Caz pentru Adulti
si Monitorizare
Servicii Sociale –
Compartiment
Management de
Caz pentru Adulti
si Monitorizare
Servicii Sociale
Serviciul Evidenta
si Plata Prestatii
Sociale –
Compartiment
Evidenta si Plata
Prestatii Sociale

Inspector

Principal

44

2

S

Inspector

Superior

57

3

S

Inspector

Superior

58

4

S

Director General,
Florin Stancu
Sef Serviciul Resurse Umane, Organizare, Salarizare
Ilie Mioara

Promovari personal contractual conform studiilor absolvite
Anexa nr.3

Nr.c
rt.

Nume prenume

1

Alexandru MarietaDaniela

2.

Goanga Nicoleta

3.

Anghelescu Daniela

4.

Badi Ana

5.

Bugala Marita

6.

Ilina Vasilica

7.

Ion Georgeta

8.

Oprea Alexandra

9.

Popescu Paula

10.

Stefanescu Ana

11.

Bereanu Georgeta

12.

Zainel Cristiana

Functia detinuta

Centrul

Nivel
studii

Studii absolvite

Functia propusa
transformarii

Nivel
studii

Supraveghetor
noapte, clasa de
salarizare 22,
gradatia 4
Ingrijitor, clasa de
salarizare 17,
gradatia 2
Infirmier, clasa de
salarizare 22,
gradatia 4
Infirmier, clasa de
salarizare 19,
gradatia 2
Infirmier, clasa de
salarizare 22,
gradatia 4
Infirmier, clasa de
salarizare 23,
gradatia 5

Centrul de Primire in Regim
de Urgenta

Generale

Grupul Scolar Industrial
Electroputere

Instructor educatie,
clasa de salarizare
28, gradatia 4

Medii

Centrul de Primire in Regim
de Urgenta

Generale

Liceul de Informatica
“Stefan Odobleja

Medii

Centrul de Plasament pentru
Copilul cu Handicap “Sf.
Apostol Andrei”
Centrul de Plasament pentru
Copilul cu Handicap “Sf.
Apostol Andrei”
Centrul de Plasament pentru
Copilul cu Handicap “Sf.
Apostol Andrei”
Centrul de Plasament pentru
Copilul cu Handicap “Sf.
Apostol Andrei”

Generale

Liceul Industrial Nr.8

Generale

Grup Scolar Industrial de
Petrol

Generale

Liceul Industrial

Generale

Liceul Industrial
“7 Noiembrie”

Instructor educatie,
clasa de salarizare
25, gradatia 2
Instructor educatie,
clasa de salarizare
28, gradatia 4
Instructor educatie,
clasa de salarizare
25, gradatia 2
Instructor educatie,
clasa de salarizare
28, gradatia 4
Instructor educatie,
clasa de salarizare
29, gradatia 5

Ingrijitor , clasa de
salarizare 19,
gradatia 3
Infirmier, clasa de
salarizare19,
gradatia 2
Ingrijitor, clasa de
salarizare 21,
gradatia 5
Infirmier, clasa de
salarizare 23,
gradatia 5
Infirmier, clasa de
salarizare 23,
gradatia 5
Infirmier, clasa de
salarizare 23,

Centrul de Plasament pentru
Copilul cu Handicap “Sf.
Apostol Andrei”
Centrul de Plasament pentru
Copilul cu Handicap “Sf.
Apostol Andrei”
Casa “Temerarii”

Generale

Liceul Industrial Nr.2

Medii

Generale

Liceul Economic si
Administrativ

Generale

Liceul Industrial Nr.2

Casa “Amicii”

Generale

Grup Scolar “Dimitrie
Filisanu”

Casa “Amicii”

Generale

Liceul Economic si de
Drept Administrativ

Centrul de Plasament pentru
Copilul cu Handicap “Vis de

Generale

Liceul Agroindustrial

Instructor educatie,
clasa de salarizare
27, gradatia 3
Instructor educatie,
clasa de salarizare
25, gradatia 2
Instructor educatie,
clasa de salarizare
29, gradatia 5
Instructor educatie,
clasa de salarizare
29, gradatia 5
Instructor educatie,
clasa de salarizare
29, gradatia 5
Instructor educatie,
clasa de salarizare

Medii

Medii

Medii

Medii

Medii

Medii

Medii

Medii

Medii

Promovari personal contractual conform studiilor absolvite
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13.

Gabroveanu
Georgeta

14.

Mehedintu Liliana

15.

Pirvulet Cristina
Ileana

16.

Floarea Mirela
Luminita

17.

Ilie Mariana

18.

Usurelu Cornelia

19.

Dumitru Nicoleta
Veronica

20.

Jianu Georgeta Iulia

21.

Popa Marilena

22.

Patru Tamara

23.

Deaconescu
Mariana

24.

Rusu Maria

gradatia 5
Infirmier, clasa de
salarizare 23,
gradatia 5

Copil”
Centrul de Plasament pentru
Copilul cu Handicap “Vis de
Copil”

Infirmiera, clasa de
salarizare 19,
gradatia 2
Ingrijitor , clasa de
salarizare 17,
gradatia 2
Infirmiera, clasa de
salarizare 22,
gradatia 2

Centrul de Plasament pentru
Copilul cu Handicap
“Noricel”
Centrul de Recuperare si
Reabilitare pentru Copilul
cu Handicap “Vis de Copil”
Centrul de Plasament pentru
Copilul cu Handicap “Vis de
Copil”

Generale

Infirmiera, clasa de
salarizare 19,
gradatia 2
Infirmiera, clasa de
salarizare 23,
gradatia 5
Ingrijitor , clasa de
salarizare 17,
gradatia 2
Infirmiera, clasa de
salarizare 23,
gradatia 5
Infirmiera, clasa de
salarizare 19,
gradatia 2
Infirmiera, clasa de
salarizare 23,
gradatia 5
Infirmiera , clasa de
salarizare 23,
gradatia 5
Infirmiera , clasa de
salarizare 23,

Generale

-Grup Scolar Industrial
“Anghel Saligny”;
-Facultatea de Drept si
Administratie Publica –
Specializarea Drept
Grup Scolar Industrial de
Chimie

Generale

Grup Scolar Industrial
Energetic

Generale

Certificat de Absolvire a
Grupului Scolar Agricol
Malu Mare

Centrul de Tip Familial “Sf.
Vasile”

Generale

Liceul Industrial nr.6

Centrul de Tip Familial “Sf.
Vasile”

Generale

Liceul Matematica Fizica
Fratii Buzesti

Centrul de Tip Familial “Sf.
Vasile”

Generale

Liceul Industrial Matei
Basarab

Centrul de Urgenta pentru
Copilul Abuzat “Casa
Katarina”
Centrul de Plasament pentru
Copilul cu Handicap “Sf.
Ana”
Centrul de Plasament pentru
Copilul cu Handicap
“Noricel”
Centrul de Plasament pentru
Copilul cu Handicap
“Noricel”
Centrul de Plasament pentru
Copilul cu Handicap

Generale

Liceul Industrial nr.5

Generale

Grupul Scolar Agricol
Caracal

Generale

Liceul Industrial “7
Noiembrie”

Generale

Liceul Industrial “7
Noiembrie”

Generale

Liceul Industrial “7
Noiembrie”

29, gradatia 5
Instructor educatie,
clasa de salarizare
29, gradatia 5

Instructor educatie,
clasa de salarizare
25, gradatia 2
Instructor educatie,
clasa de salarizare
25, gradatia 2
Supraveghetor
noapte, clasa de
salarizare 22,
gradatia 4
Instructor educatie,
clasa de salarizare
25, gradatia 2
Instructor educatie,
clasa de salarizare
29, gradatia 5
Instructor educatie,
clasa de salarizare
25, gradatia 2
Instructor educatie,
clasa de salarizare
29, gradatia 5
Instructor educatie,
clasa de salarizare
25, gradatia 2
Instructor educatie,
clasa de salarizare
29, gradatia 5
Instructor educatie,
clasa de salarizare
29, gradatia 5
Instructor educatie,
clasa de salarizare

Medii

Medii

Medii

Medii

Medii

Medii

Medii

Medii

Medii

Medii

Medii

Medii
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gradatia 5
Infirmiera , clasa de
salarizare 23,
gradatia 5
Infirmiera , clasa de
salarizare 23,
gradatia 5
Ingrijitor ,, clasa de
salarizare 20,
gradatia 4
Infirmiera , clasa de
salarizare 23,
gradatia 5
Infirmiera , , clasa
de salarizare 21,
gradatia 3

“Noricel”
Centrul de Plasament pentru
Copilul cu Handicap
“Noricel”
Centrul de Plasament pentru
Copilul cu Handicap
“Noricel”
Centrul de Plasament pentru
Copilul cu Handicap
“Noricel”
Centrul de Plasament pentru
Copilul cu Handicap
“Noricel”
Centrul de Servicii de
Recuperare Neuromotorie

Ceraceanu Janina
Nicoleta

Instructor educatie
principal, clasa de
salarizare 31,
gradatia 3

31.

Barbu Monica
Crstina

Referent tr.II, ,
clasa de salarizare
19, gradatia 2

32.

Rosioru Alin Ionut

33.

Olaru Ioana Alina

34.

Rosu Florina

Instructor educatie
principal, clasa de
salarizare 29,
gradatia 2
Muncitor calificat
tr.IV,, clasa de
salarizare 14,
gradatia 2
Educator ,, clasa de
salarizare 34,
gradatia 5

25.

Selaru Onesia

26.

Constantinescu
Otilia

27.

Nicolin Despina

28.

Dobrescu Adelina

29.

Cruceru Elena

30.

Generale

Liceul Industrial nr. 17

Generale

Liceul Industrial nr. 9

Generale

Liceul Economic

Generale

Colegiul Tehnic “Stefan
Milcu” Calafat

Generale

Liceul Industrial Nr.7

Centrul de Plasament pentru
Copil 0-2 ani cu Dizabilitati
“Prichindel”

Medii

Centrul de
Integrare/Reintegrare
Sociala pentru Persoana
Adulta cu Handicap
Casa “Luminita”

Medii

Facultatea de SociogiePsihologie – Specializare
Psihologie;
Absolvit Modulul
Psihopedagogic
Facultatea de Teologie –
Specializarea Teologie
Ortodoxa

Medii

Facultatea de Teologie
Specializarea Teologie
Ordotoxa Pastorala

Casa “Iris”

Generale

Centrul de Consiliere si
Asistenta Specializata
pentru Persoanele cu
Tulburari de Spectru Autist

Superioare
de Scurta
Durata

29, gradatia 5
Instructor educatie,
clasa de salarizare
29, gradatia 5
Instructor educatie,
clasa de salarizare
29, gradatia 5
Instructor educatie,
clasa de salarizare
28, gradatia 4
Instructor educatie,
clasa de salarizare
29, gradatia 5
Intructor
ergoterapie, clasa
de salarizare 31,
gradatia 3
Educator specializat,
clasa de salarizare
45, gradatia 3

Medii

Medii

Medii

Medii

Medii

Superioa
re

Inspector
specialitate gr.III,
clasa de salarizare
38, gradatia 2
Educator specializat,
clasa de salarizare
43, gradatia 2

Superioa
re

Colegiul Tehnic Forestier

Instructor educatie,
clasa de salarizare
25, gradatia 2

Medii

Facultatea de Psihologie
si Stiintele EducatieiSpecializarea Pedagogia
Invatamantului Primar si
Prescolar

Educator specializat,
clasa de salarizare
47, gradatia 5

Superioa
re

Superioa
re
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Asistent medical
fizioterapie, , clasa
de salarizare 46,
gradatia 2
Ingrijitor , clasa de
salarizare 21,
gradatia 5

Complex de Servicii
Comunitare “ O Sansa
pentru Fiecare”

Postliceale

Facultatea de Medicina –
Specializarea
Fiziokinetoterapie

Fiziokinetoterapeut,
clasa de salarizare
53, gradatia 2

Superioa
re

Centrul de Servicii de
Recuperare Neuromotorie

Generale

Liceul Industrial nr.4
Auto

Medii

Inspector
specialitate gr.I,
salarizare 57,
gradatia 5
Infirmiera, clasa de
salarizare 21,
gradatia 3

Centrul de Monitorizare,
Asistenta si Sprijin al
Femeii Gravide Predispuse
sa-si Abandoneze Copilul
Locuinta Protejata
“Primaverii”

Superioare

Facultatea de SociologiePsihologie Bucuresti

Instructor
ergoterapie, clasa de
salarizare 29,
gradatia 5
Psiholog practicant,
salarizare 53,
gradatia 5

Generale

Grupul Scolar ICM
“George Bibescu”
Craiova

Medii

Mititelu Dorina

Infirmiera, clasa de
salarizare 23,
gradatia 5

Centrul de Criza

Generale

Liceul Industrial Nr. 16,
Bucuresti

40.

Cochina Margareta

Infirmiera, clasa de
salarizare 23,
gradatia 5

Centrul de Servicii de
Recuperare Neuromotorie

Generale

Liceul Traian Demetrescu

41.

Spinu Iuliana

Infirmiera , clasa de
salarizare 22,
gradatia 4

Centrul de Servicii De
Recuperare Neuromotorie

Generale

Liceul Industrial Nr.10

42.

Berceanu Camelia
Mihaela

Locuinta Protejata
“Muntenia”

Generale

Scoala Profesionala
Electroputere Craiova

43.

Dragomir Elena

Ingrijitor, clasa de
salarizare 20,
gradatia 4
Ingrijitor, clasa de
salarizare 21,
gradatia 5

Centrul de Criza

Generale

Scoala Profesionala
UCECOM Craiova

Instructor
ergoterapie, clasa de
salarizare 31,
gradatia 3
Instructor
ergoterapie, clasa de
salarizare 33,
gradatia 5
Instructor
ergoterapie, clasa de
salarizare 33,
gradatia 5
Instructor
ergoterapie, clasa de
salarizare 32,
gradatia 4
Supraveghetor
noapte, salarizare
22, gradatia 4
Supraveghetor
noapte, salarizare
23, gradatia 5

44.

Pretorian Florentina

Locuinta Protejata
“Muntenia”

Generale

Invatamant 10 Clase

Ghinescu Eugenia

Centrul de Criza

Generale

Scoala Profesionala

Supraveghetor
noapte, salarizare
23, gradatia 5
Supraveghetor

Generale

45.

Infirmiera , clasa de
salarizare 23,
gradatia 5
Infirmiera, clasa de

35.

Becheru Iozefina
Liliana

36.

Vatu Maria Amelia

37.

Barbu Isabela
Luisiana

38.

Bedir Claudia
Mihaela

39.

Superioa
re

Medii

Medii

Medii

Generale

Generale

Generale
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salarizare 23,
gradatia 5

Turceni

46.

Manea Mariana

Ingrijitor clasa de
salarizare 17,
gradatia 2

Locuinta Protejata
Ceahlaul”

Generale

Scoala Profesionala nr.25
Bucuresti

47.

Cotea Aurica

Infirmiera, clasa de
salarizare 23,
gradatia 5

Centrul de Criza

Generale

Invatamant 10 Ani

48.

Ciuca Ioan

Magaziner, clasa de
salarizare 21,
gradatia 4

Centrul de Recuperare si
Reabilitare pentru Copilul
cu Handicap “Vis de Copil”

Medii

Liceul Agroindustrial
Segarcea

noapte, noapte,
salarizare 23,
gradatia 5
Supraveghetor
noapte, noapte,
salarizare 19,
gradatia 2
Supraveghetor
noapte noapte,
salarizare 23,
gradatia 5,
Administrator tr.II,
noapte, salarizare
20, gradatia 4

Generale

Generale

Medii

Director General,
Florin Stancu

Sef Serviciul Resurse Umane, Organizare, Salarizare
Ilie Mioara
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Nr.cr
t.

Nume prenume

Functia detinuta

Centrul

Nivel
studii

1.

1Nicolae Gabriela
Mirela

Asistent social, clasa de
salarizare 49, gradatia 3

Centrul de Recuperare si Reabilitare pentru
Copilul cu Handicap “Vis de Copil”

Superioare

2.

2Catrina Eleonora
.Madalina

Asistent social, clasa de
salarizare 47, gradatia 2

Centrul de Orientare Profesionala

Superioare

3.

2Sirbu Iuliana
.Cristina

Asistent social, clasa de
salarizare 47, gradatia 2

Centrul de Servicii de Recuperare
Neuromotorie de Tip Ambulatoriu

Superioare

4.

3Gheorghe Ana
.Maria Cristina

Asistent social, clasa de
salarizare 47, gradatia 2

Compartiment Reabilitare Sociala in Situatii de
Abuz, Neglijare, Trafic, Migratie si Repatrieri

Superioare

5.

4Nicolau Ileana
.

Asistent medical, clasa de
salarizare 48, gradatia 3

Centrul de Primire in Regim de Urgenta

Postliceale

6.

5Nanuti Cristina
.

Asistent medical, clasa de
salarizare 46, gradatia 2

Postliceale

7.

6Radu Florica
.

Asistent medical, clasa de
salarizare 49, gradatia 4

Centrul de Recuperare si Reabilitare pentru
Persoane Adulte cu Handicap “Sf. Dumitru”
Filiasi
Centrul de Recuperare si Reabilitare pentru
Tineri cu Handicap Diosti

8.

7Curalea Alina Janeta
.

Asistent medical, clasa de
salarizare 46, gradatia 2

Postliceale

9.

8Sandu Mariana
.

Asistent medical, clasa de
salarizare 46, gradatia 2

Centrul de Recuperare si Reabilitare pentru
Persoane Adulte cu Handicap “Sf. Dumitru”
Filiasi
Centrul de Recuperare si Reabilitare pentru
Persoane Adulte cu Handicap “Sf. Dumitru”
Filiasi
Centrul de Recuperare si Reabilitare pentru
Persoane Adulte cu Handicap “Sf. Dumitru”
Filiasi
Centrul de Ingrijire si Asistenta

Centrul de Plasament pentru Copil 0-2 ani cu
Dizabilitati “Prichindel”

Postliceale

Centrul de Servicii de Recuperare

Postliceale

10. 9Gulie Tanta
.

Asistent medical, clasa de
salarizare 49, gradatia 4

11. 1Cotora Sorina
0Mariana
.
12. 1Tanase Daniela
1
.
13. 1Peia Florina

Asistent medical, clasa de
salarizare 51, gradatia 3
Asistent medical farmacie
clasa de salarizare 49,
gradatia 4
Asistent medical, clasa de

Postliceale

Postliceale

Postliceale

Superioare

Functia propusa
transformarii
Asistent social principal,
clasa de salarizare 58,
gradatia 3
Asistent social principal,
clasa de salarizare 56,
gradatia 2
Asistent social specialist,
clasa de salarizare 49,
gradatia 2
Asistent social specialist,
clasa de salarizare 49,
gradatia 2
Asistent medical principal,
clasa de salarizare 53,
gradatia 3
Asistent medical principal,
clasa de salarizare 48,
gradatia 2
Asistent medical principal,
clasa de salarizare 51,
gradatia 4
Asistent medical principal,
clasa de salarizare 48,
gradatia 2
Asistent medical principal,
clasa de salarizare 48,
gradatia 2
Asistent medical principal,
clasa de salarizare 51,
gradatia 4
Asistent medical principal,
clasa de salarizare 55,
gradatia 3
Asistent medical principal
farmacie, clasa de salarizare
51, gradatia 4
Asistent medical principal,
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

2
.
1Olaru Vasilica
3Cristina
.
1Tanasie Florescu
4Iuliana
.
1Pana Elena
5
.
1Matei Nicolina
6
.
1Trifan Daniela
7Madalina
.
1Trusca Elena
8Luminita
.
1Putu Diaconu Carla
9Teodora
.
2Scarlat Cristina
0Larisa
.
2Popa Claudia
1Narghita
.
2Serp Anamaria
2
.
2Nicolae Elena
3Manuela
.
2Anghel Alina
4Mihaela
.
2Balasoiu Mihai
5

salarizare 48, gradatia 3

Neuromotorie de Tip Ambulatoriu

Asistent medical, clasa de
salarizare 46, gradatia 2

Centrul de Servicii de Recuperare
Neuromotorie de Tip Ambulatoriu

Postliceale

Asistent medical, clasa de
salarizare 46, gradatia 2

Centrul de Plasament pentru Copilul cu
Handicap “Vis de Copil”

Postliceale

Asistent medical, clasa de
salarizare 50, gradatia 5

Centrul de Plasament pentru Copil 0-2 ani cu
Dizabilitati “Prichindel”

Postliceale

Asistent medical, clasa de
salarizare 50, gradatia 5

Centrul de Ingrijire si Asistenta

Postliceale

Asistent medical, clasa de
salarizare 46, gradatia 2

Centrul Maternal “Sf. Ecaterina”

Postliceale

Asistent medical, clasa de
salarizare 48, gradatia 3

Centrul Maternal “Sf. Ecaterina”

Postliceale

Asistent medical, clasa de
salarizare 46, gradatia 2

Centrul de Plasament pentru Copilul cu
Handicap “Sf. Apostol Andrei”

Postliceale

Asistent medical, clasa de
salarizare 46, gradatia 2

Postliceale

Medic specialist, clasa de
salarizare 63, gradatia 2

Centrul de Recuperare si Reabilitare pentru
Persoane Adulte cu Handicap “Sf. Dimitrie cel
Nou” Filiasi
Centrul de Integrare/Reintegrare Sociala pentru
Persoana Adulta cu Handicap

Medic specialist, clasa de
salarizare 65, gradatia3

Serviciul de Evaluare Complexa a Persoanelor
Adulte cu Handicap

Superioare

Medic primar, clasa de
salarizare 70, gradatia 3

Medic , clasa de salarizare
58, gradatia 2

Centrul Maternal “Sf. Ecaterina”

Superioare

Medic specialist, clasa de
salarizare 63, gradatia 2

Inspector specialitate
gr.III,clasa de salarizare 38,
gradatia 2
Inspector specialitate gr.III,
clasa de salarizare 38,

Centrul de Reintegrare Comunitara a Copilului
cu Dizabilitati

Superioare

Centrul de Recuperare si Reabilitare pentru
Copilul cu Handicap “Vis de Copil”

Superioare

Inspector specialitate gr.II,
clasa de salarizare 43,
gradatia 2
Inspector specialitate gr.II,
clasa de salarizare 43,

Superioare

clasa de salarizare 50,
gradatia 3
Asistent medical principal,
clasa de salarizare 50,
gradatia 3
Asistent medical principal,
clasa de salarizare 48,
gradatia 2
Asistent medical principal,
clasa de salarizare 52,
gradatia 5
Asistent medical principal,
clasa de salarizare 52,
gradatia 5
Asistent medical principal,
clasa de salarizare 48,
gradatia 2
Asistent medical principal,
clasa de salarizare 50,
gradatia 3
Asistent medical principal,
clasa de salarizare 48,
gradatia 2
Asistent medical principal,
clasa de salarizare 48,
gradatia 2
Medic primar, clasa de
salarizare 68, gradatia 2
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.
27. 2Baltaretu Marcela
6Eugenia
.
28. 2Capraru Vasile
7
.
29. 2Catana Mirela
8Mariana
.
30. 2Diaconescu Cristina
9Mihaela
.
31. 3Dinu Natalia
0Georgiana
.
32. 3Gheorghe Elena
1Denisa
.
33. 3Mihai Ionut Claudiu
2
.
34. 3Motoc Marius
3Gabriel
.
35. 3Neicu Cristina
4
.
36. 3Nicola Claudia
5Mariana
.
37. 3Paicu Daniel
6
.
38. 3Patru Madalina
7Ionelia
.
39. 3Preda Alexandra
8Felicia
.

gradatia 2
Inspector specialitate gr.III,
clasa de salarizare 38,
gradatia 2
Inspector specialitate gr.III,
clasa de salarizare 42,
gradatia 5
Inspector specialitate gr.III,
clasa de salarizare 38,
gradatia 2
Inspector specialitate gr.III,
clasa de salarizare 41,
gradatia 4
Inspector specialitate
gr.III,clasa de salarizare 38,
gradatia 2
Inspector specialitate
gr.III,clasa de salarizare 38,
gradatia 2
Inspector specialitate
gr.III,clasa de salarizare 40,
gradatia 3
Inspector specialitate
gr.III,clasa de salarizare 38,
gradatia 2
Inspector specialitate gr.III,
clasa de salarizare 38,
gradatia 2
Inspector specialitate
gr.III,clasa de salarizare 38,
gradatia 2
Inspector specialitate gr.III,
clasa de salarizare 41,
gradatia 4
Inspector specialitate gr.III,
clasa de salarizare 38,
gradatia 2
Inspector specialitate gr.III,
clasa de salarizare 40,
gradatia 3

Centrul de Consiliere,Asistenta si Suport
pentru Copil si Familie

Superioare

Centrul de Servicii de Recuperare
Neuromotorie de Tip Ambulatoriu

Superioare

Centrul de Consiliere si Sprijin in Vederea
Reintegrari/Integrarii Copilului in Familie

Superioare

Centrul de Integrare/Reintegrare Sociala pentru
Persoana Adulta cu Handicap

Superioare

Secretariat Comisie de Evaluare a Persoanelor
Adulte cu Handicap

Superioare

Centrul de Consiliere, Sprijin si Orientare
pentru Integrare/Reintegare Sociala

Superioare

Centrul de Informare si Sensibilizare a
Populatiei

Superioare

Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Parinti si
Copii

Superioare

Centrul de Consiliere,Asistenta si Suport
pentru Copil si Familie

Superioare

Centrul de Informare si Consiliere pentru
Copilul cu Parintii Plecati la Munca in
Strainatate
Centrul de Servicii de Recuperare
Neuromotorie

Superioare

Centrul de Consiliere, Sprijin si Orientare
pentru Integrare/Reintegare Sociala

Superioare

Centrul de Servicii de Recuperare
Neuromotorie

Superioare

Superioare

gradatia 2
Inspector specialitate gr.II,
clasa de salarizare 43,
gradatia 2
Inspector specialitate gr.II,
clasa de salarizare 47,
gradatia 5
Inspector specialitate
gr.II,clasa de salarizare 43,
gradatia 2
Inspector specialitate gr.II,
clasa de salarizare 46,
gradatia 4
Inspector specialitate gr.II,
clasa de salarizare 43,
gradatia 2
Inspector specialitate gr.II,
clasa de salarizare 43,
gradatia 2
Inspector specialitate gr.II,
clasa de salarizare 45,
gradatia 3
Inspector specialitate gr.II,
clasa de salarizare 43,
gradatia 2
Inspector specialitate gr.II,
clasa de salarizare 43,
gradatia 2
Inspector specialitate gr.II,
clasa de salarizare 43,
gradatia 2
Inspector specialitate gr.II,
clasa de salarizare 46,
gradatia 4
Inspector specialitate gr.II,
clasa de salarizare 43,
gradatia 2
Inspector specialitate gr.II,
clasa de salarizare 45,
gradatia 3
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40. 3Sichim Diana Ileana
9
.
41. 4Spataru Marinela
0
.
42. 4Tanasescu Claudiu
1
.
43. 4Arnautu Stefanel
2
.
44. 4Marcu Cristiana
3Luciana
.
45. 4Pop Viorica
4
.
46. 4Stana Mircea
5
.
47. 4Inpuscatu Irina
7
.
48. 4Andrei Georgeta
8
.
49. 4Balan Cristiana
9
.
50. 5Barbu Dumitra
0
.
51. 5Bazaverde Elena
1
.
52. 5Covrig Floriana
2
.
53. 5Deca Terezia

Inspector specialitate gr.III,
clasa de salarizare 40,
gradatia 3
Inspector specialitate gr.III,
clasa de salarizare 38,
gradatia 2
Inspector specialitate gr.III,
clasa de salarizare 38,
gradatia 2
Inspector specialitate gr.II,
clasa de salarizare 45,
gradatia 3
Inspector specialitate gr.II,
clasa de salarizare 43,
gradatia 2
Inspector specialitate gr.II,
clasa de salarizare 43,
gradatia 2
Inspector specialitate gr.II,
clasa de salarizare 42,
gradatia 5
Educator specializat, clasa
de salarizare 46, gradatia 4

Centrul de Recuperare si Reabilitare pentru
Tineri cu Handicap Diosti

Superioare

Inspector specialitate gr.II,
clasa de salarizare 45,
gradatia 3
Inspector specialitate gr.II,
clasa de salarizare 43,
gradatia 2
Inspector specialitate gr.II,
clasa de salarizare 43,
gradatia 2
Inspector specialitate gr.I,
clasa de salarizare 56,
gradatia 4
Inspector specialitate gr.I,
clasa de salarizare 53,
gradatia 2
Inspector specialitate gr.I,
clasa de salarizare 53,
gradatia 2
Inspector specialitate gr.I,
clasa de salarizare 57,
gradatia 5
Educator specializat
principal, clasa de salarizare
56, gradatia 4
Bucatar tr.II, clasa de
salarizare 21, gradatia 5

Centrul pentru Prevenirea si Combaterea
Violentei in Familie

Superioare

Centrul de Consiliere, Sprijin si Orientare
pentru Integrare/Reintegare Sociala

Superioare

Locuinta Protejata “Muntenia”

Superioare

Secretariat Comisie pentru Protectia Copilului

Superioare

Centrul de Consiliere pentru Copilul Abuzat,
Neglijat, Explotat

Superioare

Centrul de Orientare Profesionala

Superioare

Casa “Curcubeul”

Superioare

Bucatar tr.III, clasa de
salarizare 19, gradatia 5

Centrul de Plasament pentru Copil 0-2 ani cu
Dizabilitati “Prichindel”

Generale

Bucatar tr.III, clasa de
salarizare 19, gradatia 5

Centrul de Plasament pentru Copilul cu
Handicap “Vis de Copil”

Generale

Bucatar tr.II, clasa de
salarizare 21, gradatia 5

Bucatar tr.III, clasa de
salarizare 19, gradatia 5

Centrul de Plasament pentru Copilul cu
Handicap “Vis de Copil”

Generale

Bucatar tr.II, clasa de
salarizare 21, gradatia 5

Bucatar tr.III, clasa de
salarizare 17, gradatia 3

Centrul de Plasament pentru Copilul cu
Handicap “Sf. Apostol Andrei”

Generale

Bucatar tr.II, clasa de
salarizare 19, gradatia 3

Bucatar tr.III, clasa de
salarizare 19, gradatia 5

Centrul de Plasament pentru Copil 0-2 ani cu
Dizabilitati “Prichindel”

Generale

Bucatar tr.II, clasa de
salarizare 21, gradatia 5

Bucatar tr.III, clasa de

Centrul de Ingrijire si Asistenta

Generale

Bucatar tr.II, clasa de
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54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

3
.
5Dumitrascu Dumitra
4
.
5Dumitrescu
5Verginia
.
5Enache Florina
6
.
5Gageatu Aurelia
7Luminita
.
5Giurca Florina
8
.
5Godeanu Veronica
9Constanta
.
6Gramada Gabriela
0
.
6Ochioiu Ghiorghita
1
.
6Radu Mic Costina
2
.
6Scarlat Paul
3
.
6Scuturoiu Daniela
4Elena
.
6Stancu Maria
5
.
6Tapi Iuliana
6

salarizare 19, gradatia 5

salarizare 21, gradatia 5

Bucatar tr.III, clasa de
salarizare 19, gradatia 5

Centrul Maternal “Sf. Ecaterina”

Generale

Bucatar tr.II, clasa de
salarizare 21, gradatia 5

Bucatar tr.III, clasa de
salarizare 17, gradatia 3

Centrul de Plasament pentru Copilul cu
Handicap “Sf. Ana”

Generale

Bucatar tr.II, clasa de
salarizare 19, gradatia 3

Bucatar tr.III, clasa de
salarizare 19, gradatia 5

Centrul de Recuperare si Reabilitare pentru
Tineri cu Handicap Diosti

Generale

Bucatar tr.II, clasa de
salarizare 21, gradatia 5

Bucatar tr.III, clasa de
salarizare 19, gradatia 5

Centrul de Ingrijire si Asistenta

Generale

Bucatar tr.II, clasa de
salarizare 21, gradatia 5

Bucatar tr.III, clasa de
salarizare 19, gradatia 5

Centrul de Plasament pentru Copilul cu
Handicap “Noricel”

Generale

Bucatar tr.II, clasa de
salarizare 21, gradatia 5

Bucatar tr.III, clasa de
salarizare 19, gradatia 5

Centrul de Plasament pentru Copilul cu
Handicap “Noricel”

Generale

Bucatar tr.II, clasa de
salarizare 21, gradatia 5

Bucatar tr.III, clasa de
salarizare 19, gradatia 5

Centrul de Plasament pentru Copilul cu
Handicap “Vis de Copil”

Generale

Bucatar tr.II, clasa de
salarizare 21, gradatia 5

Bucatar tr.III, clasa de
salarizare 19, gradatia 5

Centrul de Plasament pentru Copilul cu
Handicap “Noricel”

Generale

Bucatar tr.II, clasa de
salarizare 21, gradatia 5

Bucatar tr.III, clasa de
salarizare 19, gradatia 5

Centrul de Plasament pentru Copil 0-2 ani cu
Dizabilitati “Prichindel”

Generale

Bucatar tr.II, clasa de
salarizare 21, gradatia 5

Bucatar tr.III, clasa de
salarizare 17, gradatia 3

Centrul de Recuperare si Reabilitare pentru
Tineri cu Handicap Diosti

Generale

Bucatar tr.II, clasa de
salarizare 19, gradatia 3

Bucatar tr.III, clasa de
salarizare 18, gradatia 4

Generale

Bucatar tr.II, clasa de
salarizare 20, gradatia 4

Bucatar tr.III, clasa de
salarizare 15, gradatia 2

Centrul de Recuperare si Reabilitare pentru
Persoane Adulte cu Handicap “Sf. Dumitru”
Filiasi
Centrul de Recuperare si Reabilitare pentru
Tineri cu Handicap Diosti

Generale

Bucatar tr.II, clasa de
salarizare 17, gradatia 2

Bucatar tr.III, clasa de
salarizare 19, gradatia 5

Centrul de Plasament pentru Copil 0-2 ani cu
Dizabilitati “Prichindel”

Generale

Bucatar tr.II, clasa de
salarizare 21, gradatia 5
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.
67. 6Tudoran Mariana
7
.
68. 6Velcovici Simona
8Ramona
.
69. 6Dinu Lidia
9
.
70. 7Matei Ion
0
.
71. 7Onicala Florin
1
.
72. 7Cularea Stelian
2
.
73. 7Bologh Mihaela
3
.
74. 7Cruceriu Ioana
4
.
75. 7Dobrica Adriana
5
.
76. 7Dumitru Constanta
6
.
77. 7Floricel Mihaela
7
.
78. 7Gherghina Luminita
8Doinita
.
79. 7Matei Lucia
9
.

Bucatar tr.III, clasa de
salarizare 18, gradatia 4

Centrul de Plasament pentru Copilul cu
Handicap “Sf. Apostol Andrei”

Generale

Bucatar tr.II, clasa de
salarizare 20, gradatia 4

Fiziokinetoteraput, clasa de
salarizare 53, gradatia 2

Centrul de Servicii de Recuperare
Neuromotorie

Superioare

Logoped , clasa de
salarizare 50, gradatia 2

Centrul de Recuperare si Reabilitare pentru
Copilul cu Handicap “Sf. Apostol Andrei”

Superioare

Fiziokinetoterapeut
specialist, clasa de salarizare
55, gradatia 2
Logoped principal, clasa de
salarizare 56, gradatia 2

Fochsit tr.III, clasa de
salarizare 19, gradatia 5

Centrul de Recuperare si Reabilitare pentru
Tineri cu Handicap Diosti

Generale

Fochsit tr.II, clasa de
salarizare 21, gradatia 5

Muncitor tr.III, clasa de
salarizare 15, gradatia 2

Complex Servicii Comunitare “O Sansa pentru
Fiecare”

Generale

Muncitor tr.II, clasa de
salarizare 17, gradatia 2

Muncitor tr.II, clasa de
salarizare 17, gradatia 2

Centrul de Informare si Consiliere pentru
Copilul cu Parintii Plecati la Munca in
Strainatate
Casa “Luceafarul”

Generale

Muncitor tr.I, clasa de
salarizare 20, gradatia 2

Medii

Instructor educatie, clasa de
salarizare 29, gradatia 5

Casa “Vointa”

Medii

Instructor educatie, clasa de
salarizare 29, gradatia 5

Casa “Curcubeul”

Medii

Instructor educatie, clasa de
salarizare 29, gradatia 5

Casa “Voinicelul”

Medii

Instructor educatie, clasa de
salarizare 25, gradatia 2

Locuinta Protejata “Floresti”

Medii

Instructor educatie, clasa de
salarizare 29, gradatia 5

Casa “Licurici”

Medii

Instructor educatie, clasa de
salarizare 29, gradatia 5

Casa “Lacramioara”

Medii

Instructor educatie principal,
clasa de salarizare 31,
gradatia 3
Instructor educatie principal,
clasa de salarizare 33,
gradatia 5
Instructor educatie principal,
clasa de salarizare 33,
gradatia 5
Instructor educatie principal,
clasa de salarizare 33,
gradatia 5
Instructor educatie principal,
clasa de salarizare 29,
gradatia 2
Instructor educatie principal,
clasa de salarizare 33,
gradatia 5
Instructor educatie principal,
clasa de salarizare 33,
gradatia 5

Instructor educatie, clasa de
salarizare 27, gradatia 3
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80. 8Mic Mariana
0
.
81. 8Sandu Ionela
1
.
82. 8Velea Ileana
2Antoaneta
.
83. 8Velea Pusa Elena
3
.
84. 8Cimpeanu Silvia
4Manuela
.
85. 8Faur Mirela
5
.
86. 8Lungoci Violeta
6
.

Instructor educatie, clasa de
salarizare 29, gradatia 5

Casa “Licurici”

Medii

Instructor educatie, clasa de
salarizare 29, gradatia 5

Casa “Aripi de Serafimi”

Medii

Instructor educatie, clasa de
salarizare 29, gradatia 5

Casa “Veronica”

Medii

Instructor educatie, clasa de
salarizare 25, gradatia 2

Casa “Licurici”

Medii

Instructor ergoterapie, clasa
de salarizare 33, gradatia 5

Locuinta Protejata “Ceahalul”

Medii

Instructor ergoterapie, clasa
de salarizare 33, gradatia 5

Locuinta Protejata “Ceahalul”

Medii

Instructor ergoterapie, clasa
de salarizare 33, gradatia 5

Locuinta Protejata “Floresti”

Medii

Instructor educatie principal,
clasa de salarizare 33,
gradatia 5
Instructor educatie principal,
clasa de salarizare 33,
gradatia 5
Instructor educatie principal,
clasa de salarizare 33,
gradatia 5
Instructor educatie principal,
clasa de salarizare 29,
gradatia 2
Instructor ergoterapie
principal, clasa de salarizare
43, gradatia 5
Instructor ergoterapie
principal, clasa de salarizare
43, gradatia 5
Instructor ergoterapie
principal, clasa de salarizare
43, gradatia 5

Director General,
Florin Stancu
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Ilie Mioara

