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DATE GENERALE  

1.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII  

      „ COMPLEX SPORTIV SI RECREERE, MUNICIPIUL SEBES, JUD. ALBA“ 

  

  1.2  Amplasamentul  

Judetul Alba, Municipului Sebes, Parcul Arini 

1.3TITULARUL INVESTIŢIEI  

PRIMARIA MUNICIPIULUI SEBES  

Adresa: Piata Primariei, nr. 1, Municipiul Sebes, Jud. Alba 

Telefon: 0258.735.565; 0258.731.318; 0258.731.006 

Fax: 0258.734.187 

E-mail: sebespri@yahoo.com, Adresa paginii de internet: http://www.primariasebes.ro/ 

 

1.4.Beneficiarul investiţiei  

Primaria Municipiului Sebes 

1.5.ELABORATORUL STUDIULUI  

S.C. Electroproiect Ada  S.R.L., Strada Viitorului nr.35/18, localitatea Petrosani, judeţul 

Hunedoara. 
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 2. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND PROIECTUL  

2.1. SITUAŢIA ACTUALĂ ŞI INFORMAŢII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILĂ CU 
IMPLEMENTAREA PROIECTULUI  

          Suprafata totala a amplasamentului este de 12130 mp, iar suprafata construita este de 12030 

mp.Terenul care urmează a fi ocupat permanent sau temporar de lucrare aparţine Primarie Municipiului 

Sebes, nefiind necesare exproprieri, scoateri din circuitul agricol sau forestier. Parcul Arini este situat in 

partea de sud – vest a Municipiului Sebes si reprezinta zona de agrement pentru locuitorii Municipiului 

Sebes. In parc, pe langa baza sportiva, motel, terenuri de fotbal, exista un strand in aer liber aflat in stare 

avansata de degradare ca urmare a faptului ca nu a mai fost utilizat de peste 10 ani. Din suprafata totala 

de teren a parcului, suprafata ce face obiectul prezentei lucrari este de 12130,00 mp. Pe suprafata pusa la 

dispozitie pentru realizarea complexului sportiv exista unele constructii (cabine de dus, cladirea 

portarului si imprejmuirea), constructii care nu sunt cuprinse in inventarul Municpiului Sebes. In zona 

realizarii complexului sportiv si de recreere nu exista retele de apa, canalizare menajera, canalizare 

pluviala si gaze naturale. Alimentarea cu utilitati a complexului urmand a se face conform fiselor de 

solutie eliberate de fiecare furnizor de utilitati din zona. 

 

2.2. DESCRIEREA INVESTIŢIEI  

             Conform temei de proiectare se propune realizarea unor lucrari de investitii pentru 

construirea unui imobil care sa functioneze ca si complex sportiv si de recreere. 

 Imobilul va fi compus din urmatoarele constructii: 

1. Bazin de inot in aer liber pentru copii de varste mici; 

2. Bazin de inot 1; 

3. Bazin de inot 2 cu jacuzzi; 

4. Suprafata de plaja in jurul bazinelor; 

5. Amenajarea de terenuri sportive in aer liber (de volei, badminton); 

6. Amenajarea de alei si drumuri de incinta; 

7. Amenajarea unor spatii construite care sa adaposteasca spatii comerciale, zona de dusuri si 

grupurile sanitare, zona de prim ajutor, spatii administrative ; 

8. Realizarea unor cabine de schimb; 
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9. Amenajare dusuri in aer liber; 

10. Montare cosuri pentru gunoi menajer; 

11. Amenajare spatii verzi cu plantare de arbori; 

12. Insamantare cu iarba; 

13. Instalatii automate de irigare. 

           Necesitatea investitiei a aparut ca urmarea a lipsei pe teritoriul Municipiului Sebes a unui complex 

in care sa poata fi desfasurate diverse activitati de petrecere a timpului liber, pe fondul dezvoltarii 

localitatii. In acest sens,conform datelor puse la dispozitie de beneficiarul investitiei, lucrarea “Complex 

Sportiv de Recreere din Municipiul Sebes, jud. Alba”, este inclus in lista sinteza a complexurilor sportive 

propuse a fi finantate – eliberata de catre Compania Nationala de Investitii “C.N.I.” S.A.  

    Aceasta investitie  nu va avea  avea efecte negative asupra mediului sau climatului extern. Acest 

proiect nu este generator de deseuri care sa afecteze mediul, si nici sa afecteze calitatea aerului, eficienţa 

resurselor, biodiversitãţii şi ecosistemului. 

Studiul actual este elaborat în conformitate cu conţinutul cadru din HG nr.28/2008. 

2.2.1. CONCLUZIILE STUDIULUI DE PREFEZABILITATE SAU ALE PLANULUI DETALIAT DE 
INVESTIŢII PE TERMEN LUNG  

Tema de proiectare a fost pusa la dispozitia proiectantului de catre investitor. 

2.2.2.SCENARIILE TEHNICO-ECONOMICE PRIN CARE OBIECTIVELE PROIECTULUI DE 
INVESTIŢII POT FI ATINSE 

2.2.2.1.SCENARII PROPUSE  

Pe parcursul elaborării documentaţiei s-au luat în studiu mai multe variante de realizare a 

investiţiei de comun acord cu beneficiarul. 

Pentru atingerea obiectivelor din proiectul de investiţie se conturează doua scenarii tehnico – 

economice : 

a) Scenariul 1- „fara proiect”– varianta zero – pastrarea situatiei existente. Acest scenariu va fi 

folosit doar pentru analiza SWOT si se presupune ca proiectul nu a fost implementat. 

b)Scenariul 2-„cu proiect” – varianta cu investitie, respectiv varianta I si II. 

Acest scenariu presupune ca proiectul este pe deplin implementat. Scenariul a fost studiat in doua 

variante: 
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Varianta I  

Amenajarea unui complex sportiv cu bazine cu contur liber si tehnologii moderne( sistem de 

recirculare overflow). 

Lucrari propuse: 

-dezafectarea constructiilor aflate pe teren ; 

-terasamente; 

-amenajarea unui bazin cu forme libere, circulare pentru adulti impartit in doua zone, una cu 

adancime de 1.4m si una cu adancimea de 1.1m  cu jacuzzi; 

-amenajarea unui bazin cu forme libere, circulare pentru copii de varste mici; 

-amenajare camera tehnica; 

-realizarea unor alei in jurul bazinelor si care sa faca legatura intre diferite zone ale complexului; 

-amenajarea unui pavilion de servicii care va avea o zona dusuri pe sexe si grupuri sanitare 

impartite pe sexe si pentru persoane cu dizabilitati; 

-amenajarea casei poarta; 

-realizarea unor cabine de schimb; 

-montare cosuri pentru gunoi menajer; 

-amenajare spatii verzi; 

-insamantare cu iarba. 

Bazinele au un contur de forma circulara care se desfasoara pe lungimea terenului . Alegerea unui 

contur sinuos al bazinelor si amenajarilor este preluata din mediul inconjurator  si vine in intampinarea 

dorintelor perosanelor ce vor veni la complex pentru a se relaxa si odihni vizual. S- a ales un sistem de 

recirculare modern pentru a usura recircularea completa a apei. Se doreste sa se foloseasca cat mai putin 

pavaje turnate monolit pentru a avea un impact cat mai redus asupra mediului. 

Varianta  II  

Amenajarea unui complex sportiv cu bazine cu contur rectangular  si tehnologii clasice. 

Lucrari propuse: 

-dezafectarea constructiilor aflate pe teren ; 

-terasamente; 
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-amenajarea unui bazin cu forme regulate pentru adulti impartit in doua zone, una cu adancime de 

1.4m si una cu adancimea de 1.1m  cu jacuzzi; 

-amenajarea unui bazin cu forme regulate pentru copii de varste mici; 

-amenajare camera tehnica; 

-realizarea unor alei in jurul bazinelor si care sa faca legatura intre diferite zone ale complexului; 

-amenajarea unui pavilion de servicii care va avea o zona dusuri pe sexe si grupuri sanitare 

impartite pe sexe si pentru persoane cu dizabilitati; 

-amenajarea casei poarta; 

-realizarea unor cabine de schimb; 

-montare cosuri pentru gunoi menajer; 

-amenajare spatii verzi; 

-insamantare cu iarba. 

 

2.2.2.2. SCENARIUL RECOMANDAT DE CĂTRE ELABORATOR  

Prezenta documentaţie tratează varianta a I-a aleasă de proiectant de comun acord cu beneficiarul, 

în urma analizei punctelor tari şi punctelor slabe ale fiecărui scenariu. 

2.2.2.3.AVANTAJELE SCENARIULUI RECOMANDAT  

Pentru a se putea sublinia cât mai bine avantajele scenariului propus de către elaborator se va 

recurge la un tablou de analiză SWOT, astfel se pot analiza mai bine atât avantajele, cât şi dezavantajele 

scenariilor propuse. 

 

 

2.2.2.4.ANALIZĂ SWOT 

Puncte tari Puncte slabe 
Scenariul I 

Pastrarea situatiei existente Nu atinge nici un obiectiv propus 
Scenariul II – varianta 1 

Se foloseste pentru amenajarea unui 
complex sportiv cu bazine cu contur liber si tehnologii 
moderne( sistem de recirculare overflow), sistem de 
recirculare al apei modern cu supraplin care are ca 
scop facilitarea reciculatiei complete a apei. 
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Atingerea obiectivului stabilit prin temă pentru 
asigurarea functionarii complexului sportiv in conditii 
cat mai benefice pentru populatie. Costuri  ale 
investiţiei, care se amortizează în timp şi devin 
profitabile.  

 

Scenariu II – varianta II 

Se foloseste pentru amenajarea unui 
complex sportiv cu bazine  rectangulare si tehnologii 
clasice , care nu are un impact vizual ridicat. 

Costuri ale investitiei apropiate de varianta I dar care 
are un impact  accentuat asupra mediului prin 
folosirea pavajelor turnate din beton si lipsa zonelor 
verzi. 

Oportunităţi Ameninţări 
Scenariul I 

 
 
 
 
 
 
 
 

In zona nu exista un complex in care sa se 
desfasoare anumite activitati de petrecere a timpului 
liber, populatia neavand unde sa se relaxeze si sa-si 
petreaca timpul liber in mod placut.Nerealizarea 
obiectivului duce la incetinirea dezvoltarii locale. 
 

Scenariul II – varianta I  
Creşterea nivelului de trai al populatiei. 
Impact scăzut asupra mediului. 
Este o bună oportunitate pentru dezvoltarea zonei in 
domeniul de recreere si sportiv. 
Incadrarea in arhitectura zonei. 

 

Scenariul II- varianta II 
 Arhitectura invechita si care nu se ridica la nivelul 

noilor tendinte de dezvoltare in zona. 

 

 

 

Scenariul I – pastrarea situatiei existente  

Solutia presupune : 

 Folosirea altor complexe din zona ; 

Scenariul II  - VARIANTA I 

Varianta I  

Amenajarea unui complex sportiv cu bazine cu contur liber si tehnologii moderne( sistem de 

recirculare overflow). 

Lucrari propuse: 

-dezafectarea constructiilor aflate pe teren ; 

-terasamente; 
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-amenajarea unui bazin cu forme libere, circulare pentru adulti impartit in doua zone, una cu 

adancime de 1.4m si una cu adancimea de 1.1m  cu jacuzzi; 

-amenajarea unui bazin cu forme libere, circulare pentru copii de varste mici; 

-amenajare zona tehnica; 

-realizarea unor alei in jurul bazinelor si care sa faca legatura intre diferite zone ale complexului; 

-amenajarea unui pavilion de servicii care va avea o zona dusuri pe sexe si grupuri sanitare 

impartite pe sexe si pentru persoane cu dizabilitati; 

-amenajarea casei poarta; 

-realizarea unor cabine de schimb; 

-montare cosuri pentru gunoi menajer; 

-amenajare spatii verzi; 

-insamantare cu iarba. 

 

Scenariul II – VARIANTA II 

Amenajarea unui complex sportiv cu bazine cu contur rectangular  si tehnologii clasice. 

Lucrari propuse: 

-dezafectarea constructiilor aflate pe teren ; 

-terasamente; 

      -amenajarea unui bazin cu forme regulate pentru adulti impartit in doua zone, una cu adancime de 

1.4m si una cu adancimea de 1.1m  cu jacuzzi; 

-amenajarea unui bazin cu forme regulate pentru copii de varste mici; 

-amenajare zona tehnica; 

-realizarea unor alei in jurul bazinelor si care sa faca legatura intre diferite zone ale complexului; 

-amenajarea unui pavilion de servicii care va avea o zona dusuri pe sexe si grupuri sanitare impartite 

pe sexe si pentru persoane cu dizabilitati; 

-amenajarea casei poarta; 

-realizarea unor cabine de schimb; 

-montare cosuri pentru gunoi menajer; 

-amenajare spatii verzi; 

-insamantare cu iarba. 
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Deoarece costurile de achizitie, montare si intretinere ale investitiei sunt apropiate de varianta I dar 

care are un impact  accentuat asupra mediului prin folosirea pavajelor turnate din beton si lipsa 

zonelor verzi., acest scenariu nu este viabil. 

Pentru a exista baza de fundamentare a Analizei Economice, s-a modelat analiza financiara (in 

varianta cu proiect), luand in calcul „veniturile si costurile operationale”, estimate pentru a se construi 

acest complex sportiv si de recreere. 

 

 

          2.2.3. DESCRIEREA CONSTRUCTIVĂ, FUNCŢIONALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ, DUPĂ CAZ  

           Amenajarea zonei de agrement si strand presupune crearea unor mai multe zone distincte care sa 

satisfaca atat toate categoriile de vizitatori dupa grupa de varsta cat si dupa preocupari . Vor fi realizate 

zone unde se realizeaza odihna pasiva, zona pentru copii cat si zona de sport. 

Din punct de vedere constructiv, cladirile care urmeaza sa deserveasca imobilul cu funcţie de complex 

sportiv si de recreere, se incadreaza in doua grupe:  

- Constructii cu fundatii, stalpi si plansee de beton armat şi sistem constructiv din zidarie – 

categorie din care fac parte accesul principal, accesul secundar si cladirea unde vor fi 

baile,dusurile, punctul de prim ajutor; 

- Construcţii pe structura metalica cu fundatii din beton armat – categorie din care face parte: 

scena fixa. 

       Suprafata total amenajata va fi de 12130astfel: 

-suprafata totala luciu apa:2454mp; 

-suprafata pietonala principalapavaj granit:2160 mp; 

-suprafata plaja sezlonguri:2297mp; 

-suprafata spatii verzi:3505 mp. 

-suprafata terenuri de sport:485mp; 

-suprafata construita:621mp; 

-suprafata scena fixa:72mp. 

 

 



 

 

     „SF – COMPLEX SPORTIV SI RECREERE, MUNICIPIUL SEBES,  

JUD. ALBA”  
 

Elaborator:S.C.Electropoiect Ada , loc.Petrosani,jud.Hunedoara Page 16 

 

          Instalatia electrica este realizata cu cabluri si conductoare de cupru. Instalatia electrica se 

alimenteaza din noul postul de transformare (conform solicitarii beneficiarului). Din postul trafo se 

monteaza un cablu din cupru armat tip CYABY 3x185+95 pozat in sant pe pat de nisip pana la tabloul de 

distributie general montat in incinta imobilului. Din tablou de distributie general sunt alimentate celelalte 

tablouri: tablourile   montate  pe fiecare corp de cladire, tablou cu rol de punct de aprindere a iluminatului 

perimetral si de incinta, tablou electric pentru poarta. Tot din tabloul general se alimenteaza tabloul 

electric din camera tehnica,  

In cadrul tabloului general de distributie a fost prevazuta o instalatie de AAR cu generator pentru 

alimentarea consumatorilor vitali in momentul unei pene de curent. 

Instalatia de curenti slabi este constituita din iluminat de siguranta, instalatia de avertizare la 

incendiu, sistem de avertizare antiefractie, instalatia de supraveghere video. Cablurile se monteaza 

ingropat sub tencuiala in tub PVC, cu respectarea normativului I7/2011. 

Din punct de vedere funcţional, accesul in interiorul imobilului se realizeaza din drumul din 

Parcul Arini, pe drumul existent. Accesul principal in imobil se va realiza pe latura nordica printr-o poarta 

de acces pietonal si turchineti. Totodata se va construi pe latura de sud est a imobilului o poarta 

autoportanta pentru accesul  rutier in incinta . Poarta autoportanta va fi prevazuta cu echipamente de 

automatizare cu actionare electrica, atat cu comanda locala, cat si comanda prin telecomanda. 

Constructiile din cadrul complexului sportiv si de recreere, vor fi amplasate conform planului de 

situatie ataşat pentru a asigura un flux coerent in cadrul imobilului. Astfel, in partea stânga si dreapta a 

intrarii principale se vor amplasa urmatoarele constructii: cladirea cu functie de acces principal cu 

suprafata construita de 109.51 mp, din care in partea stanga va fi o cladire, cu suprafata  de 48.58mp,  cu 

spatii cu functiunea de cabina poarta in care se va prevedea server-ul principal pentru sistemul de 

antiefractie,antiincendiu, supraveghere video, sonorizare ambientala,depozitare dotari , oficiu personal. În 

partea dreaptă a intrării principale se va amplasa  o cladire, cu suprafata de 60.93 mp, cu spatii cu 

functiunea de depozitare echipamente de intretinere, depozitare materiale de intretinere, grupuri sanitare. 

In fata cabinei poarta , la o distanat de 3 m , va fi amplasata o scena fixa, dotata cu scaune pentru 

spectatori si sistem de sonorizare.In partea de sud est va fi accesul secundar care va avea in partea dreapta 

o constructie, cu suprafata de 34.64mp, cu spatii cu functiunea de cabina poartasi grup sanitar, iar in 

partea stanga vafi o constructie, cu suprafata de 64.42mp, cu spatii cu functiunea de spatii comerciale si 

terasa tip pergola, cu suprafata de 144mp. 
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Pe latura de vest se va amplasa o constructie, cu suprafata de 220mp, cu spatii cu functiunea de 

dusuri , bai, prim ajutor si salvamar , cabine de schimb  modulare, cu suprafata de 47.87mp, la subsol s-a 

prevazut camera tehnica pentru montare utilaje bazine, cu acces din afara.Iar pentru incalzirea apei din 

bazine , au fost prevazute panouri solare. 

Pe latura de vest a bazinelor s-au prevazut, ca si constructii subterane, bazinele de compensare ce 

vor deservi cele doua bazine. 

Totodata se va construi o platforma betonata carosabila in zona de acces secundar pana in zona de 

acces in camera tehnica, cu o suparafata de 180 mp. 

 

2.3.DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI  

2.3.1.ZONA ŞI AMPLASAMENTUL  

Municipiul Sebeş este situat în partea central – sudică a judeţului Alba, aproape de confluenţa 

Sebeşului cu Mureşul, la o distanţă de 15 km de Alba Iulia – reşedinţa de judeţ, 55 km de Sibiu (unde este 

şi un aeroport internaţional) şi 63 km de Deva. Totodată este cunoscut ca fiind un nod rutier, situându-se 

la intersecţia drumurilor europene E 68 ( Deva- Sibiu- Brasov) si E 81 ( Cluj- Sibiu- Pitesti). Municipiul 

Sebeş are şi acces feroviar, în oraş existând o gara, pentru rute precum Bucuresti- Brasov- Sibiu, Deva- 

Arad. 

Teritoriul municipiului Sebeş este străbătut de râurile Sebeş şi Secaşul Mare şi se învecinează la 

est cu comunele Daia Română, Cut şi Câlnic, la sud cu comunele Cîlnic şi Săsciori, la vest cu comunele 

Vinţu de Jos şi Pianu, la nord cu municipiul Alba Iulia. 

Suprafaţa totală a municipiului este de 9.776 ha, terenul pe care este aşezat oraşul având o 

suprafaţă aproape plană. 

Amplasamentul: Judetul Alba, Municipului Sebes, parcul Arini. 

 

2.3.2.STATUTUL JURIDIC AL TERENULUI CARE URMEAZĂ SĂ FIE OCUPAT  

Teren intravilan, domeniu public. 

Proprietate: Municipiul Sebes, conform C.F. 80159; nr. Cad. 80159 

2.3.3.SITUAŢIA OCUPĂRILOR DEFINITIVE DE TEREN: SUPRAFAŢA TOTALĂ, REPREZENTÂND 
TERENURI DIN INTRAVILAN/EXTRAVILAN  
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          Suprafata totala a amplasamentului este de 12130 mp, iar suprafata construita este de 12030 mp. 

Suprafaţa ocupată temporar de lucrări (pentru realizarea organizării de şantier) este de 600 mp, si va fi 

amplasata in interiorul imobilului propus spre construire. Această suprafaţă va fi refăcută la finalizarea 

lucrărilor de construcţie şi adusă la starea iniţială.   

          Terenul care urmează a fi ocupat permanent sau temporar de lucrare aparţine Primarie Municipiului 

Sebes, nefiind necesare exproprieri, scoateri din circuitul agricol sau forestier.  

 

2.3.4.STUDII DE TEREN  

2.3.4.1.STUDII TOPOGRAFICE  

 Se va atasa ST. 

2.3.4.2.STUDIU GEOTEHNIC  

Se va atasa SG. 

2.3.4.3.ALTE STUDII DE SPECIALITATE NECESARE, DUPĂ CAZ  

 Nu este cazul. 

2.3.5.CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE CONSTRUCŢIILOR DIN CADRUL OBIECTIVULUI DE 
INVESTIŢII, SPECIFICE DOMENIULUI DE ACTIVITATE, ŞI VARIANTELE CONSTRUCTIVE DE 
REALIZARE A INVESTIŢIEI, CU RECOMANDAREA VARIANTEI OPTIME PENTRU APROBARE  

              Prin prezenta tema de proiectare se propun efectuarea unor lucrari de investitii pentru construirea 

unui imobil care sa functioneze un complex sportiv si de recreere. 

             Complexul sportiv si de recreere va compus din urmatoarele constructii: 

         1.  Bazin  1 pentru adulti si tineret 

Este un bazin cu forma libera cu adancime 1.4m, in partea de nord iar in partea de sud va avea 

adancimea de 1.1 m. Acesta este prevazut cu scari de acces.Bazinul are urmatoarele dotari:sistem de 

supraplin,patru  scari de acces, patru scari cu bare de inox pentru iesirea din bazin. Finisajul din bazin 

este din liner, canal si gratar din ABS. Sistemul constructiv al bazinului: 

 fundatie de tip radier general din beton armat; 

 pereti din beton armat cu grosimea de 25cm; 

 canal colector din beton armat; 
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 Trepte din beton simplu; 

Suprafata ocupata de bazinul pentru adulti este 2140,00 mp, cu un volum de apa de 2782 mc. 

In bazinul de 1.1 m adancime, s-a prevazut incorporat un jacuzzi , pe partea de vest a bazinului, 

cu o adancime de 0.7m, iar pe partea de est a bazinului s-a prevazut un tobogan cu 3 slide-uri, cu acces 

din afara bazinului.Trecerea intre cele doua bazine se va face pe  doua trepte care respecta forma 

bazinului de 1.1m. Pentru  a crea un impact vizual cat mai atractiv, s-au prevazut si doua cascade de 

apa. Bazinul va avea la partea de acces principal , la intrarea in bazin , sase dusuri solare , pentru a 

deservi necesitatea de imbaiere obligatorie inainte de intrarea in bazin, si perimetral este prevazut un 

canal cu apa clorinata, pentru clatirea obligatorie a picioarelor inainte de  a intra in bazin.Perimetral s-a 

prevazut placarea cu placi antiderapante.  

S-a prevazut, pe mijlocul scarilor de acces, mana curenta.  

Pentru accesul persoanelor cu dizabilitati  in bazin se va achizitiona un elevator mobil. 

     Pentru intretinerea bazinului pe timp de iarna, s-a prevazut dotarea acestuia cu prelata impotriva 

inghetului. 

2.Bazin copii  

Separat  se afla bazinul pentru copii cu varste mici. Bazinul are forma circulara cu inca un cerc 

incorporat avand adancimile de 0.700m si 0.575 m.Bazinul are urmatoarele dotari :sistem de supraplin 

.Finisajul interior este din liner, canal si gratar din ABS, si are urmatorul sistem constructiv : 

 Fundatie de tip radier general din beton armat ; 

 Pereti din beton armat cu grosimea de 25cm ; 

 Canal colector din beton armat . 

Suprafata ocupata de bazinul pentru copii mici este de 314 mp, cu un volum de apa de 184mc. 

Bazinul va fi dotat cu o ciuperca cu apa si doua tobogane. S-a prevazut placarea cu placi antiderapante. 

 Pentru ambele bazine se vor prevedea zone de sezlonguri, perimetral este prevazut un canal cu 

apa clorinata, pentru clatirea obligatorie a picioarelor inainte de  a intra in bazin . 

     Pentru intretinerea bazinului pe timp de iarna, s-a prevazut dotarea acestuia cu prelata impotriva 

inghetului. 

3.Camera tehnica 

Camera tehnica este prevazut la subsolul corpului cu functiune de dusuri, bai,si va avea o 

suprafata de 220mp, care va avea in peretii exteriori ,de la accesul cu scari dinafara, doua ventilatoare 
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pentru a asigura ventilatia corespunzatoare a spatiului.Spatiul va fi compartimentat in functie de 

amplasarea utilajelor si va deservii atat ca spatiu pentru bazinul 1 , bazinul de copii cat si pentru 

depozitarea dozatoarelor. 

Accesul se va face printr-o scara din beton care va avea acces direct din exterior. Spatiul se va 

situa la o cota sub nivelul minim al apei din bazinele propuse. Instalatiile tehnologice se compun din 

urmatoarele categorii de instalatii: 

- Instalatii de corectare a calitatii apei de alimentare a bazinului; 

- Instalatii de distributie a apei tratate in bazin; 

- Instalatii de colectare a apelor deversate din bazin; 

- Instalatii de golire a apei din bazin; 

- Instalatii aferente spatiilor de spalare inainte de intrare in bazin. 

4 si 5 Bazine de compensare 

 Pentru bazinul 1 si bazinul de copii s-au prevazut doua bazine de compensare, primul in 

suprafata de 270mp, cu un volum de 240mc, iar al doilea in suprafata de 45.5 mp, cu un volum de 

20mc. 

6.Acces principal 

Accesul principal al vizitatorilor se va face prin poarta de acces amplasata in partea de nord a 

amplasamentului. Aceasta este compusa din: 

 doua corpuri de cladire; 

 doi turchineti verticali cu acces magnetic; 

 poarta de acces pietonal. 

Sistemul constructive este compus astfel: 

- Fundatii continue din beton armat; 

- Zidarie din BCA cu stalpisori din beton armat la colturi si intersectii; 

- Invelitoare tip terasa din placa de beton armat. 

Avem o constructie care are urmatoarele functiuni: depozitare echipamente si material de 

intretinere, grup sanitar angajati, pe partea stanga respective cabina poarta, in suprafata de 

17.10 mp, spatiu de depozitare umbrele, in suprafata de 14.68 mp, si oficiu personal,in 

suprafata de 29.15 mp, pe partea dreapta vor fi spatiu de depozitare echipamente de 

intretinere, in suprafat de 23.49 mp, spatiu de depozitare materiale de intretinere, in 
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suprafat de 10.58 mp si grupuri sanitare, in suprafata de 14.51 mp. .  Aceste constructii au 

un regim de inaltime P parter si vor fi racordate la toate utiliatile, functie de necesitati. 

Sistemul de fatada este unul de tip ventilat, avand ca strat exterior un riflaj vertical de lemn 

prins pe un sistem de profile de aluminiu. 

 Pentru incalzire apei este prevazut un boiler.Cladirea va avea un sistem de protectie 

impotriva trasnetelor. 

7.Acces secundar  

 Va avea o poarta de acces portanta care va avea incorporata o usa pietonala. 

 Pavilion servicii 

Pavilionul servicii, va avea urmatoarele functiuni: 

- o zona care dapoasteste doua spatii comerciale, fiecare in suprafata de 32.21mp si o terasa 

deschisa acoperita avand o suprafata de  144.32 mp, pe partea stanga , respectiv doua grupuri sanitare, 

in suprafata de 13.87 mp si cabina poarta, in suprafata de 20.81mp, pe partea dreapta.Spatiile 

comerciale vor fi inchiriate si vor deservii terasa tip pergola. 

                  Suprafata ocupata este de 83+47mp. 

Sistemul de fatada este unul de tip ventilat, avand ca strat exterior un riflaj vertical de lemn 

prins pe un sistem de profile de aluminiu. Pentru partea de terasa este folosit acelasi sistem 

de riflaj, insa adus pe orizontala , pentru a facilita o filtrare placuta a luminii in zilele 

insorite si acoperirea terasei se va face cu o prelata impermeabila in caz de ploaie. 

     8. Baile , dusurile si cabine de schimb 

Baile ,dusurile , cabinele de schimb si punct de prim ajutor sunt pozitionate pe partea 

dreapta si au o suprafata de 220mp+47.87mp. 

Atat punctul de prim ajutor cat si dusurile pot fi accesate direct fara a fi necesara 

parcurgerea integrala a grupului sanitar . Se asigura un grup sanitar si o zona de sus pentru 

persoanele cu dizabiliati, dar si un spatiu pentru mama si copil, aflat in proximitatea 

grupului sanitar pentru femei.  

 Dusurile de femei au suaprafata de 29 mp, grup sanitar femei, cu suprafata de 38.47 mp, 

mama si copilul , cu suprafata de 16.40 mp, prim ajutor si salvamar, cu suprafata de 16.40 

mp, dusuri barbati, cu suprafata de 29 mp, grup sanitar barbati , cu suprafata de 33.48 mp, 

grup sanitar persoane cu dizabilitati , cu suprafata de 13.80 mp si dus persoane cu 
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dizabilitati, cu suprafata de 5.71mp. 

 

 Sistemul constructiv este compus din : 

-fundatii continue B.A. ; 

-zidarie portanta ceramica si stalpisori B.A. ; 

-invelitoare tip terasa, placa din B.A. 

Sistemul de fatada este unul de tip ventilat, avand ca strat exterior un riflaj vertical de lemn 

prins pe un sistem de profile de aluminiu. 

 Cabine de schimb(vestiare) sunt de tip modular . Acestea sunt amplasate la mica distanta de 

limita terenului.Dimensionarea acestora permite ca un numar de 75 de persoane sa aiba acces la 

vestiare. 

            Toate cladirile vor avea  un regim de inaltime P,  va avea un sistem constructiv din zidarie, 

fundatii din beton armat, plansee beton armat, cu stalpisori din beton armat la colturi si intersectii , 

acoperis tip terasa. 

      Infrastructura caldirii va fi alcatuita din fundatii  din beton aramt  clasa C12/15 si cuzinet din beton 

armat clasa C16/20. Pardoseala parterului va fi executata din beton slab armat cu ɸ 6/100 clasa C8/10. 

       Suprastructura cladirii este din zidarie din caramida tip „Porotherm S”,diafragmele de zidarie dispuse 

pe doua directii ortogonale avand 38 cm pentru peretii exteriori si 25 cm pentru peretii interiori, zidarie 

inramata cu samburi si centuri din beton armat trunat monolit clasaC16/20. Unde sunt deschideri mari se 

vor prevedea stalpi si grinzi din beton aramt turnat monolit clasa C16/20. 

Toate elementele din beton se vor arma cu bare din otel beton PC52 si OB37. Structura de rezistenta a 

acoperisului se va realiza de tip terasa. 

La executia propriu-zisa se va avea deosebita grija, lucrarile urmand a se executa de catre personal 

calificat pentru acest gen de lucrari, cu respectarea prevederilor proiectului tehnic, a detaliilor de executie, 

a legislatiei din constructii, a STAS-urilor, normelor si normativelortehnice in vigoare la data executiei, 

precum si a normelor privind securitatea si sanatate in munca, P.S.I. si protectia mediului. 

          Finisaje interioare 

    - pardoselile din gresie ( travertin )de trafic greu antiderapanta pentru circulatii, scari, grupuri sanitare, 

dusuri, spatii utilitati si parchet laminat de 8 mm trafic intens pentru oficiu personal, cabina poarta. 
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    - tamplaria interioara (usi )va fi executata din lemn stratificat. 

   - vopsitorii lavabile ecologice. 

   - faianta in grupurile sanitare. 

 Finisaje exterioare 

 Se vor realiza cu vopseli lavabile structurate aplicate peste sistemul termoizolant, iar tamplaria 

exterioara se va realiza din PVC. 

         Instalatii sanitare 

        Alimentarea cu apa rece a grupurilor sanitare , oficiilor se va face printr-un bransament conform 

solutiei de bransare a operatorului din zona.  

        Dimensionarea instalatiei interioare cu apa se face in conformitate cu prevederile STAS 478/1993 si 

cuprinde determinarea debitelor de calcul si calculul diametrelor conductelor. Lavoarele vor fi echipate 

cu baterii amestecatoare pentru apa rece si calda. 

        Apa uzata se va deversa la canalizarea exterioara . Apele uzate accidentale din grupurile sanitare vor 

fi preluate cu ajutorul sifoanelor de pardoseala. Instalatiile interioare se vor dimensiona si se vor executa 

din teava de polipropilena cu insertie de aluminiu, iar canalizarea menajera se va face cu teava de 

polietilena ignifugata. 

        Conductele de apa rece si calda care vor alimenta obiectele sanitare se vor izola cu cochilii de 

polipropilena si se vor monta ingropat in slituri de zidarie. Canalizarea menajera interioara se va face  cu 

teava PE , la care vor fi racordate WC-urile , lavoarele, pisoarele, dusurile, sifoanele de pardoseala. 

        Asigurarea de apa calda se va face cu ajutorul  panourilor solare, iar la cladiri cu ajutorulboilerului. 

               Instalatiile sanitare se vor executa conform normativului de proiectare si executie  a instalatiilor 

sanitare, indicativ I9/94, normativul de executare al termoizolatiilor C142/85, normativul de protectie 

anticoroziva a elementelor metalice C139/87. 

             Valoarea instalatiilor sanitare din evaluarea economica  a fost cuprinsa ca pret in valoarea 

suprafetei construite pe mp. 

             Instalatii electrice 

     Se vor executa insataltii electrice conform normativului I7/2011, cladirea fiind incadrata in clasa de 

imporatanta C, fiind fara pericol iminent de incendiusau explozie si cu riscuri neglijabile din punct de 

vedre al structurii cladirii  , se vor monta tablouri generale. 

       Se vor prevedea instalatii pentru iluminatul de securitate: 
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- instalatii electrice pentru iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului, conform art. 7.23.5.1 din 

Normativul I 7-2011 – la incaperea centralei de  semnalizare a incendiilor; 

- instalatii electrice pentru iluminatul de securitate pentru interventii, conform art. 7.23.6.1 din 

Normativul I 7-2011 – camera cabina poarta, etc; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- instalatie  de protectie impotriva trasnetului conform art. 6.2.2.6 din I 7 -2011. 

             Instalatia interioara se va realiza cu conductori de cupru FY protejat in tub IPEY, tubutile se vor 

monta in santuri practicate in zidarie precum si in sapa. 

            Circuitele lampilor electrice se vor realiza in santuri in peretii de caramida si prin tavanul casetat 

al cladirii , iar circuitul prizelor cu contact de protectie se vor executa prin practirea de slituri prin pereti 

si prin sapa. Se interzice montarea dozelor in incaperi pentru bai, dusuri, grupuri sanitare.  

    Este obligatorie folosirea prizelor cu contact de protectie , in incaperi cu pardoseli, in incaperi care 

contin aparatura de birotica . In cazul de fata prizele se vor monta la o distanta de pardoseala de 40 cm. 

            Instalatiile electrice trebuie sa  corespunda alcatuirii constructiei categoriilor de pericol de 

incendiu ale spatiilor respective, asigurand nivelele de performanta admise, conform Normativului I-

7/2011  si art. 3.8.3 din P-118/99. 

           Alimentarea cu energie electrica a acestui obiectiv se va realiza din reteaua de joasa tensiune din  

noul postul de transformare. 

          Instalatiile propuse spre proiectare nu sunt poluante si deci nu se impun masuri speciale de 

proiectare. 

       Cladirile din complex vor fi termoizolate atat pe orizontala cat si pe verticala si elementele de 

constructii vitrate vor fi din tamplarie eficienta energetic, aceasta masura fiind necesara pentru a putea 

incadra cladirea intr-o clasa energetica superioara. 

9. Amenajare spatii verzi 

Se vor planta arbori ornamentali si arbusti. Gazonul va fi intretinu cu sistem de irigare si 

masina de tuns gazonul. 

 Mobilierul urban propus este realizat din lemn de esenta moale montat pe imprejmuirea de 

protectie a arborilor.Materialul lemnos va fi de lemn impregnat,finisat astfel incat sa nu existe pericol 

de accidentare involuntara cu aschii, lemn ce trebuie tratat impotriva actiunii daunatorilor , focului si 

umezelii si razelor ultraviolete 
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 Cosurile de gunoi vor fi din tabla si sipci de lemn impregnat. Vor trebui sa aiba , pentru 

scurgerea apelor, orificii. Materialul lemnos va fi de lemn impregnat,finisat astfel incat sa nu existe 

pericol de accidentare involuntara cu aschii, lemn ce trebuie tratat impotriva actiunii daunatorilor , 

focului si umezelii si razelor ultraviolete 

In vederea amenajarii zonelor verzi se va insamanta gazonul direct. Se va intretine cu un sistem 

de irigatii si se va mentine cu ajutorul unei masini de tuns. 

Suprafta totala amenajat este de 3505 mp. 

Complexul sportiv si de recreere va asigura o capacitate maxima de 750 de persoane, si va fi 

dotat cu mobilier urban :12 banci circulare+15 cosuri de gunoi. 

10.Terenuri de volei si badminton 

Se vor amenaja un teren de badminton si unul de volei in zona de sud al complexului, in 

apropiere de accesul secundar si pavilonul de servicii, si vor avea urmatoarele suprafete : 

- un teren de badminton -8.1 mx15.4 m=124,74 mp; 

- un teren de volei -15 mx24 m=360 mp. 

 Terenurile vor fi dotate cu echipamente iar gazonul va fi artificial.In apropiere de terenuri vor 

fi  montate trei dusuri solare. 

11.Scena fixa 

La accesul principal , in partea stanga , in interiorul complexului, va fi amenajata o scena fixa , 

in suprfata de 72 mp.  

Structura acoperisului este realizat integral din metal, elementul de rezistenta constituindu-l 

grinzile longitudinale ce descarca pe stalpii metalici, fundatia fiind de beton. Acesta va fi dotata cu 

sistem audio propriu. Acoperisul va fi de tip pergola. 

9.Alei si drumuri de incinta 

Pentru circulatie si zona de sezlonguri vor fi amenajate alei care vor face legatura intre 

diferitele zone ale complexului. 

Zona pietonala principala va avea o suprafata de 2160,cu placi granit,  zona de plaja 

sezlonguri va avea o suprafata de 2297,  cu placi din travertin,drum de incinta 180 mp. 

  Utilitaţi: 

 Alimentarea cu energie electrica se face din tabloul general de distributie, prin amplasarea 

pe fiecare cladire a unui tablou. Pentru calculul consumului de energie electrica au fost luati in 
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considerare urmatorii consumatori: instalatia de iluminat, consumurile echipamentelor electrice ce intră 

in componenţa accesului principal, accesului secundar, spatiului tehnic. 

 Alimentarea cu apa potabila se face din reţeaua de apa potabilă a orasului. Necesarul de 

apa calculat conform STAS 1478-90 are urmatoarele valori: 

 

Consumul mediu zilnic: 

Qzi med = 4.24 mc/zi 

Consum maxim zilnic 

Qzi max = 5 mc/zi 

  Instalatia de canalizare menajera. Debitele de ape uzate menajere se evacueaza in reteaua 

orasului  este: 

Debitul zilnic maxim  

Qu zi max = 5.73 mc/zi 

 

2.3.6. Situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum  

2.3.6.1.Necesarul de utilităţi pentru varianta propusă promovării  

 Necesarul de energie electrica s-a stabilit in urma insumarii consumatorilor de energie electrica 

din cadrul imobilului, avand un coeficient de simultaneitate de 0.8, astfel 

 Ptot= 160 kW; 

 Necesarul de apa potabila,tinand cond si de coeficientul de simultaneitate: 

 Dmax = 0.16 l/s=5mc/zi 

2.3.6.2.SOLUŢII TEHNICE DE ASIGURARE CU UTILITĂŢI  

Utilităţile necesare pe durata executiei lucrarilor se obţin de către executantii lucrarilor din 

surse locale cu acordul furnizorilor de utilitati din zona, sau din surse proprii. 

Descrierea asigurarii cu utilitati a in perioada de functionare nu este necesara, intrucat aceasta 

se va face distinct in cadrul studiului de fezabilitate: „Complex Sportiv si Recreere, Municipiul sebes, 

Jud. Alba – Retele si amenajari exterioare”. 

2.3.7.CONCLUZIILE EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI  

Impactul asupra mediului se poate analiza din urmatoarele perspective: 
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1. Impact vizual 

- imobilul va fi realizat la standarde ridicate si va avea un impact vizual, in zona, modern si placut, se va 

incadra in  arhitectonica  cladirilor invecinate; 

- lipsa orbirii si a poluarii luminoase nu diminueaza „dreptul la stele / cerul liber"; 

POLUAREA LUMINOASA este fenomenul prin care lumina filtrata si difuzata de un aparat de iluminat 

are directii de propagare ineficiente (nu este concentrata pe suprafata de iluminat) si se raspandeste 

aleatoriu in mediul inconjurator producand un anumit nivel de orbire si aducand un aport nedorit de 

iluminare pe alte suprafete, obiecte, etc 

"Dreptul la stele" este un concept promovat de organizatii internationale precum "Dark sky" si care atrag 

atentia asupra poluarii luminoase in mediile locuite de oameni, poluare ce se manifesta printr-o bariera 

impotriva perceptiei corecte a cerului nocturn, cu impact serios asupra modului de viata. 

2. Poluare cu metale grele sau alte elemente chimice nocive 

- In cadrul constructiilor se vor prevedea masuri de diminuare a poluarii mediului cu metale grele si alte 

elemente chimice nocive(produse petroliere). 

3. Producerea de deseuri 

 Dupa expirarea duratei de viata a constructiilor se vor recupera in totalitate materialele din care aceste a 

sunt realizate. 

- stalpii, lampile, aparatele de iluminat si confectiile metalice sunt total reciclabile; 

- dimensiunile si greutatile reduse ale acestora produc avantaje datorita costurilor si gabaritelor reduse in 

procesele de ecologizare si reciclare. 

4. Impactul asupra solului, aerului si a apelor 

    Imobilul va fi alimentat cu utilitati prin retele subterane, nu se vor produce interventii majore asupra 

solului, pamantul excavat in urma executiei retelei subterane si a fundatiilor neavand volum important si 

fiind directionat catre alte constructii sau mutat in zone de ecologizare. 

2.4. DURATA DE REALIZARE ŞI ETAPELE PRINCIPALE 

Durata estimată a realizării investitiei efective, adică lucrările de proiectare tehnică, avizare si constructii-

montaj se estimează la 17 luni dupa obtinerea tuturor avizelor, autorizatiei de construire si emiterea 

ordinului de incepere a lucrarilor, respectiv: 

- 5 luni pentru proiectare 

- 12 luni pentru executia lucrarilor 



 

 

     „SF – COMPLEX SPORTIV SI RECREERE, MUNICIPIUL SEBES,  

JUD. ALBA”  
 

Elaborator:S.C.Electropoiect Ada , loc.Petrosani,jud.Hunedoara Page 28 

 

Nu se impune o etapizare a lucrărilor descrise, ele putând fi executate în orice ordine sau in  paralel. 

2.5. GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIŢIEI  

În documentatia tehnico-economică prezentată la sfârsitul fiecarui an se va stabili graficul de realizare a 

investitiei. 

 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

DENUMIRE 

ETAPA 

DURATA IN LUNI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 PROIECTARE                  

2 LUCRARI                   

 

 

 

 3.COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI  

3.1.VALOAREA TOTALĂ CU DETALIEREA PE STRUCTURA DEVIZULUI GENERAL  
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DEVIZ GENERAL ESTIMATIV 
               privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului/lucrarilor de interventii                                           

„COMPLEX SPORTIV SI RECREERE, MUNICIPIUL SEBES, JUD. ALBA “                                                                 
(conform H.G. nr.28/2008) 

In mii lei/mii euro la cursul 4.4654 lei/euro din data de 29/07/2016 

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA) 

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 

1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la 

starea initiala 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 

3.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si 

autorizatii 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.3 Proiectare si inginerie (inclusiv Studiu de 

fezabilitate) 

184.82 41.39 36.96 221.78 49.67 

3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 5.70 1.28 1.14 6.84 1.53 

3.5 Consultanta 61.61 14.33 12.32 73.93 16.56 

3.6 Asistenta tehnica 92.41 20.69 18.48 110.89 24.83 

 344.53 77.16 68.91 413.44 92.59 

 

Cheltuieli pentru investitia de baza 

4.1 Constructii si instalatii 4,020.52 900.37 804.10 4,824.62 1,080.45 

  4.1.1.Ob1-Bazin1 1,756.90 393.45 351.38 2,108.28 472.14 

  4.1.2.Ob.2- Bazin copii 306.71 68.69 61.34 368.05 82.42 

  4.1.3.Ob.3-camera tehnica bazin 1 si bazin copii 147.68 33.07 29.54 177.21 39.69 

  4.1.4.Ob.4-Bazin compensare bazin 1 210.82 47.21 42.16 252.99 56.65 

  4.1.5.Ob.5-Bazin compensare bazin copii 41.63 9.32 8.33 49.95 11.19 

  4.1.6.O.6- Acces principal 221.22 49.54 44.24 265.46 59.45 

  4.1.7.Ob.7-Acces secundar 200.11 44.81 40.02 240.13 53.78 
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  4.1.8.Ob.8-Bai dusuri 444.42 99.53 88.88 533.30 119.43 

  4.1.9.Ob.9-Amenajare spatii verzi 54.21 12.14 10.84 65.05 14.57 

  4.1.10.Ob.10-Terenuri de volei si badminton 4.85 1.09 0.97 5.82 1.30 

  4.1.11.Ob.11-Scena fixa 40.61 9.09 8.12 48.73 10.91 

  4.1.12.Ob.12-Alei si drumuri de incinta 541.37 121.24 108.27 649.64 145.48 

  4.1.13.Ob.13-Demolare constructii existente 50.00 11.20 10.00 60.00 13.44 

4.2 Montaj utilaje tehnologice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu 

montaj 

1,490.51 333.79 298.10 1,788.61 0.00 

4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 8.90 1.99 1.78 10.68 0.00 

4.5 Dotari 640.63 143.46 128.13 768.75 0.00 

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 6,160.55 1,379.62 1,232.11 7,392.66 1,655.54 

 

Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de santier 92.41 20.69 18.48 110.89 24.83 

5.1.1 Lucrari de constructii 61.61 13.80 12.32 73.93 16.56 

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 30.80 6.90 6.16 36.96 8.28 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 53.07 11.88 10.61 63.68 14.26 

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 650.51 145.68 130.10 780.61 174.81 

 795.98 178.26 159.20 955.18 213.91 

 

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar 

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 5.00 1.12 1.00 6.00 1.34 

6.2 Probe tehnologice si teste 25.00 5.60 5.00 30.00 6.72 

 30.00 6.72 6.00 36.00 8.06 

TOTAL Constructii+Montaj 4,082.12 914.17 816.42 4,898.55 1,097.00 

TOTAL COMPLEX SPORTIV SI RECREERE, 

MUNICIPIUL SEBES, JUD. ALBA 

7,331.07 1,641.75 1,466.21 8,797.28 1,970.10 

       

 
Administrator 

 
Intocmit, 

   

 
Ing. Mircea  Pana 

 
Ing. Daniela Pana 
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     EVALUARE ECONOMICA ESTIMATIVA PE OBIECT-Ob.1 BAZIN 1 
 

  Denumirea categoriei de lucrari 

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA) 

Cantitate U.M. 
Valoare/U.M. 
lei 

Total valoare  
mii lei 

 mii lei mii  lei mii  euro 

crt. 2 3 4     5 6 7 

          
  

                                                                                                     Lucrari de constructii si instalatii 

1 
Lucrari de terasamente(sapatura de 
pamant,imprastiere+transport cu 
roaba+incarcare auto pamant, etc) 

2140 mp 74 158.36 31.672 190.032 42.557 

2 Constructii                

2.1. 

Fundatii de tip radier general din beton 
armat, pereti din 
betonarmat,nisip,liner,impermeabilizare 
canal supraplin,elemente de piscina 
:tevi PVC, armatura exterioara,etc. 

2140 mp 692.77 1482.528 296.506 1779.033 398.404 

2.3. Lumini LED subacvatice 2140 mp 34.21 73.209 14.642 87.851 19.674 

2.4 Diverse(transporturi, manipulari,etc.) 2140 mp 20 42.800 8.560 51.360 11.502 

TOTAL CAPITOL I SI II       1756.897 351.379 2108.277 472.136 

                                                                                                               Utilaje si echipamente 

3 
Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale cu montaj (cf. lista anexa) 

1 buc 489411.000 489.411 97.882 587.293 131.521 

4 
Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale fara montaj (cf. lista anexa) 

                

TOTAL CAPITOL III       489.411 97.882 587.293 131.521 

                                                                                                                           Dotari 

5 Dotari P.S.I.(cf. lista anexa)               

6 Dotari (cf. lista anexa) 1 buc 373705 373.705 74.741 448.446 100.427   

7 Dotari IT(cf. lista anexa)                 

TOTAL CAPITOL IV       373.705 74.741 448.446 100.427 

TOTAL OBIECT       2620.013 524.003 3144.016 704.084 

preturi estimative din luna iulie 2016 
        

 
curs euro din 29.07.2016, 1 euro=4.4654 lei 
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     EVALUARE ECONOMICA ESTIMATIVA PE OBIECT-Ob.2 BAZIN COPII 

  Denumirea categoriei de lucrari 

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA) 

Cantitate U.M. 
Valoare/U.M. 
lei 

Total valoare  
mii lei 

 mii lei mii  lei mii  euro 

crt. 2 3 4     5 6 7 

                                                                                                     Lucrari de constructii si instalatii 

1 
Lucrari de terasamente(sapatura de 
pamant,imprastiere+transport cu 
roaba+incarcare auto pamant, etc) 

314 mp 74 23.236 4.6472 27.8832 6.244 

2 Constructii                

2.1. 

Fundatii de tip radier general din beton 
armat, pereti din 
betonarmat,nisip,liner,impermeabilizare 
canal supraplin,elemente de piscina 
:tevi PVC, armatura exterioara,etc. 

314 mp 785.79 246.738 49.348 296.086 66.307 

2.3. Lumini LED subacvatice 314 mp 97 30.458 6.092 36.550 8.185 

2.4 Diverse(transporturi, manipulari,etc.) 314 mp 20 6.280 1.256 7.536 1.688 

TOTAL CAPITOL I SI II       306.712 61.342 368.054 82.424 

                                                                                                               Utilaje si echipamente 

3 
Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale cu montaj (cf. lista anexa) 

1 buc 16986.000 16.986 3.397 20.383 4.565 

4 
Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale fara montaj (cf. lista anexa) 

                

TOTAL CAPITOL III       16.986 3.397 20.383 4.565 

                                                                                                                           Dotari 

5 Dotari P.S.I.(cf. lista anexa) 1 buc           

6 Dotari (cf. lista anexa) 1 buc 128758 128.758 25.7516 154.5096 34.602   

7 Dotari IT(cf. lista anexa) 1 buc             

TOTAL CAPITOL IV       128.758 25.752 154.510 34.602 

TOTAL OBIECT       452.456 90.491 542.947 121.590 

preturi estimative din luna iulie 2016 
        

 
curs euro din 29.07.2016, 1 euro=4.4654 lei 
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                               EVALUARE ECONOMICA ESTIMATIVA PE OBIECT-Ob.3 CAMERA TEHNICA BAZIN 1 SI BAZIN COPII 
 
 

                                                                                                     Lucrari de constructii si instalatii 

1 
Lucrari de terasamente(sapatura de 
pamant,imprastiere+transport cu 
roaba+incarcare auto pamant, etc) 

220 mp 74 16.28 3.256 19.536 4.375 

2 Constructii                

2.1. 
Fundatii de tip radier general din beton 
armat, pereti din betonarmat,nisip,usi 
,sistem ventilatie,etc. 

220 mp 577.27 126.999 25.400 152.399 34.129 

2.4 Diverse(transporturi, manipulari,etc.) 220 mp 20 4.400 0.880 5.280 1.182 

TOTAL CAPITOL I SI II       147.679 29.536 177.215 39.686 

                                                                                                               Utilaje si echipamente 

3 
Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale cu montaj (cf. lista anexa) 

1 set 743931.000 743.931 148.786 892.717 199.919 

3.1 
Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale cu montaj (cf. lista anexa)-
Bazin 1 

1 set 677677.000 677.677 135.535 813.212 182.114 

  3.1.1 Sistem de filtrare 1 buc 561907.000 561.907 112.381 674.288 151.003 

  
3.1.2 Panou de control si cablarea 
pompei de filtrare 

1 buc 32395.000 32.395 6.479 38.874 8.706 

  3.1.3 Statie dozator automat 1 buc 32910.000 32.910 6.582 39.492 8.844 



 

 

     „SF – COMPLEX SPORTIV SI RECREERE, MUNICIPIUL SEBES,  

JUD. ALBA”  
 

Elaborator:S.C.Electropoiect Ada , loc.Petrosani,jud.Hunedoara Page 34 

 

  3.1.4 Schimbator de caldura 1 buc 50465.000 50.465 10.093 60.558 13.562 

3.2 
Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale cu montaj (cf. lista anexa)-
Bazin copii 

1 set 66254.000 66.254 13.251 79.505 17.805 

  3.1.1 Sistem de filtrare 1 buc 34114.000 34.114 6.823 40.937 9.168 

  
3.1.2 Panou de control si cablarea 
pompei de filtrare 

1 buc 9530.000 9.530 1.906 11.436 2.561 

  3.1.3 Statie dozator automat 1 buc 14325.000 14.325 2.865 17.190 3.850 

  3.1.4 Schimbator de caldura 1 buc 8285.000 8.285 1.657 9.942 2.226 

4 
Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale fara montaj (cf. lista anexa)-
Bazin 1 

              

4.1 
Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale fara montaj (cf. lista anexa)-
Bazin copii 

              

4.2 
Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale fara montaj (cf. lista anexa) 

              

TOTAL CAPITOL III       743.931 148.786 892.717 199.919   

                                                                                                                           
Dotari 

                    

5 Dotari P.S.I.(cf. lista anexa)                 

6 Dotari (cf. lista anexa)                 

7 Dotari IT(cf. lista anexa)               

 TOTAL CAPITOL IV       0.000 0.000 0.000 0.000 

 TOTAL OBIECT       891.610 178.322 1069.932 239.605   

preturi estimative din luna iulie 2016 
       

  

 
curs euro din 29.07.2016, 1 euro=4.4654 lei 
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     EVALUARE ECONOMICA ESTIMATIVA PE OBIECT-Ob.4 BAZIN COMPENSARE BAZIN 1 

  Denumirea categoriei de lucrari 

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA) 

Cantitate U.M. 
Valoare/U.M. 
lei 

Total valoare  
mii lei 

 mii lei mii  lei mii  euro 

crt. 2 3 4     5 6 7 

                                                                                                     Lucrari de constructii si instalatii 

1 
Lucrari de terasamente(sapatura de 
pamant,imprastiere+transport cu 
roaba+incarcare auto pamant, etc) 

270 mp 74 19.98 3.996 23.976 5.369 

2 Constructii                

2.1. 
Fundatii de tip radier general din beton 
armat, pereti din 
betonarmat,nisip,,impermeabilizare,etc. 

270 mp 686.82 185.441 37.088 222.530 49.834 

2.4 Diverse(transporturi, manipulari,etc.) 270 mp 20 5.400 1.080 6.480 1.451 

TOTAL CAPITOL I SI II       210.821 42.164 252.986 56.655 

                                                                                                               Utilaje si echipamente 

3 
Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale cu montaj (cf. lista anexa) 

              

4 
Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale fara montaj (cf. lista anexa) 

                

TOTAL CAPITOL III               

                                                                                                                           Dotari 

5 Dotari P.S.I.(cf. lista anexa)               

6 Dotari (cf. lista anexa)                 

7 Dotari IT(cf. lista anexa)                 

TOTAL CAPITOL IV               

TOTAL OBIECT       210.821 42.164 252.986 56.655 

preturi estimative din luna iulie 2016 
        

 
curs euro din 29.07.2016, 1 euro=4.4654 lei 
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     EVALUARE ECONOMICA ESTIMATIVA PE OBIECT-Ob.5 BAZIN COMPENSARE BAZIN COPII 

  Denumirea categoriei de lucrari 

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA) 

Cantitate U.M. 
Valoare/U.M. 
lei 

Total valoare  
mii lei 

 mii lei mii  lei mii  euro 

crt. 2 3 4     5 6 7 

                                                                                                     Lucrari de constructii si instalatii 

1 
Lucrari de terasamente(sapatura de 
pamant,imprastiere+transport cu 
roaba+incarcare auto pamant, etc) 

45.5 mp 74 3.367 0.6734 4.0404 0.905 

2 Constructii                

2.1. 
Fundatii de tip radier general din beton 
armat, pereti din 
betonarmat,nisip,,impermeabilizare,etc. 

45.5 mp 820.88 37.350 7.470 44.820 10.037 

2.4 Diverse(transporturi, manipulari,etc.) 45.5 mp 20 0.910 0.182 1.092 0.245 

TOTAL CAPITOL I SI II       41.627 8.325 49.952 11.187 

                                                                                                               Utilaje si echipamente 

3 
Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale cu montaj (cf. lista anexa) 

              

4 
Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale fara montaj (cf. lista anexa) 

                

TOTAL CAPITOL III               

                                                                                                                           Dotari 

5 Dotari P.S.I.(cf. lista anexa)               

6 Dotari (cf. lista anexa)                 

7 Dotari IT(cf. lista anexa)                 

TOTAL CAPITOL IV               

TOTAL OBIECT       41.627 8.325 49.952 11.187 

preturi estimative din luna iulie 2016 
        

 
curs euro din 29.07.2016, 1 euro=4.4654 lei 
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EVALUARE ECONOMICA ESTIMATIVA PE OBIECT-Ob.6 ACCES PRINCIPAL 

  Denumirea categoriei de lucrari 

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA) 

Cantitate U.M. 
Valoare/U.M. 
lei 

Total valoare  
mii lei 

 mii lei mii  lei mii  euro 

crt. 2 3 4     5 6 7 

                                                                                                     Lucrari de constructii si instalatii 

1.1 
Lucrari de terasamente(sapatura de 
pamant,imprastiere+transport cu 
roaba+incarcare auto pamant, etc) 

109.51 mp 74 8.104 1.621 9.724 2.178 

1.2 
Lucrari privind structura de 
rezistenta(cofraje, armaturi, betoane, 
zidarii,etc.) 

109.51 mp 541.9 59.343 11.869 71.212 15.948 

2 Arhitectura 109.51 mp 1404.19 153.773 30.755 184.527 41.324 

2.1. 
Lucrari de finisaje exterioare(tencuieli, 
izolatii termice cu polistiren , tencuieli 
superioare, riflaj,etc.) 

109.51 mp 580 63.516 12.703 76.219 17.069 

2.2. 

Lucrari de finisaje 
interioare(tencuieli,gletuiri,gresie, 
faianta, vopsitorii lavabile, usi, 
tamplarie eficient energetica, 
parchet,etc.) 

109.51 mp 550 60.231 12.046 72.277 16.186 

2.3 

Lucrari de instalatii interioare(sanitare, 
curenti slabi, electrice, obiecte sanitare, 
corpuri de iluminat, tevi, conducte, 
cabluri,etc.) 

109.51 mp 224.19 24.551 4.910 29.461 6.598 

2.4 Diverse(transporturi, manipulari,etc.) 109.51 mp 50 5.476 1.095 6.571 1.471 

TOTAL CAPITOL I SI II       221.220 44.244 265.464 59.449 

                                                                                                               Utilaje si echipamente 

3 
Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale cu montaj (cf. lista anexa) 

1 buc 233878.000 233.878 46.776 280.654 62.851 

4 
Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale fara montaj (cf. lista anexa) 

1 buc 8900 8.900 1.780 10.680 2.392 

TOTAL CAPITOL III       242.778 48.556 291.334 65.242 

                                                                                                                           Dotari 

5 Dotari P.S.I.(cf. lista anexa) 1 set 1760 1.76 0.352 2.112 0.473 

6 Dotari (cf. lista anexa) 1 buc 10500 10.5 2.1 12.6 2.822 

TOTAL CAPITOL IV       12.260 2.452 14.712 3.295 

TOTAL OBIECT       476.258 95.252 571.510 127.986 

preturi estimative din luna iulie 2016 
        

 
curs euro din 29.07.2016, 1 euro=4.4654 lei 
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     EVALUARE ECONOMICA ESTIMATIVA PE OBIECT-Ob.7 ACCES SECUNDAR 

  Denumirea categoriei de lucrari 

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA) 

Cantitate U.M. 
Valoare/U.M. 
lei 

Total valoare  
mii lei 

 mii lei mii  lei mii  euro 

crt. 2 3 4     5 6 7 

                                                                                                     Lucrari de constructii si instalatii 

1.1 
Lucrari de terasamente(sapatura de 
pamant,imprastiere+transport cu 
roaba+incarcare auto pamant, etc) 

99.06 mp 74 7.330 1.466 8.797 1.970 

1.2 
Lucrari privind structura de 
rezistenta(cofraje, armaturi, betoane, 
zidarii,etc.) 

99.06 mp 541.9 53.681 10.736 64.417 14.426 

2 Arhitectura 99.06 mp 1404.19 139.099 27.820 166.919 37.380 

2.1. 
Lucrari de finisaje exterioare(tencuieli, 
izolatii termice cu polistiren , tencuieli 
superioare, riflaj,etc.) 

99.06 mp 580 57.455 11.491 68.946 15.440 

2.2. 

Lucrari de finisaje 
interioare(tencuieli,gletuiri,gresie, 
faianta, vopsitorii lavabile, usi, 
tamplarie eficient energetica, 
parchet,etc.) 

99.06 mp 550 54.483 10.897 65.380 14.641 

2.3 

Lucrari de instalatii interioare(sanitare, 
curenti slabi, electrice, obiecte sanitare, 
corpuri de iluminat, tevi, conducte, 
cabluri,etc.) 

99.06 mp 224.19 22.208 4.442 26.650 5.968 

2.4 Diverse(transporturi, manipulari,etc.) 99.06 mp 50 4.953 0.991 5.944 1.331 

TOTAL CAPITOL I SI II       200.110 40.022 240.132 53.776 

                                                                                                               Utilaje si echipamente 

3 
Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale cu montaj (cf. lista anexa) 

1 buc 6300.000 6.300 1.260 7.560 1.693 

4 
Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale fara montaj (cf. lista anexa) 

              

TOTAL CAPITOL III       6.300 1.260 7.560 1.693 

                                                                                                                           Dotari 

5 Dotari P.S.I.(cf. lista anexa)               

6 Dotari (cf. lista anexa)               

TOTAL CAPITOL IV       0.000 0.000 0.000 0.000 

TOTAL OBIECT       206.410 41.282 247.692 55.469 

preturi estimative din luna iulie 2016 
        

 
curs euro din 29.07.2016, 1 euro=4.4654 lei 
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  EVALUARE ECONOMICA ESTIMATIVA PE OBIECT-Ob.8 BAI, DUSURI 

  Denumirea categoriei de lucrari 

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA) 

Cantitate U.M. 
Valoare/U.M. 
lei 

Total valoare  
mii lei 

 mii lei mii  lei mii  euro 

crt. 2 3 4     5 6 7 

                                                                                                     Lucrari de constructii si instalatii 

1.1 
Lucrari de terasamente(sapatura de 
pamant,imprastiere+transport cu 
roaba+incarcare auto pamant, etc) 

220 mp 74 16.280 3.256 19.536 4.375 

1.2 
Lucrari privind structura de 
rezistenta(cofraje, armaturi, betoane, 
zidarii,etc.) 

220 mp 541.9 119.218 23.844 143.062 32.038 

2 Arhitectura 220 mp 1404.19 308.922 61.784 370.706 83.017 

2.1. 
Lucrari de finisaje exterioare(tencuieli, 
izolatii termice cu polistiren , tencuieli 
superioare, riflaj,etc.) 

220 mp 580 127.600 25.520 153.120 34.290 

2.2. 

Lucrari de finisaje 
interioare(tencuieli,gletuiri,gresie, 
faianta, vopsitorii lavabile, usi, 
tamplarie eficient energetica, 
parchet,etc.) 

220 mp 550 121.000 24.200 145.200 32.517 

2.3 

Lucrari de instalatii interioare(sanitare, 
curenti slabi, electrice, obiecte sanitare, 
corpuri de iluminat, tevi, conducte, 
cabluri,etc.) 

220 mp 224.19 49.322 9.864 59.186 13.254 

2.4 Diverse(transporturi, manipulari,etc.) 220 mp 50 11.000 2.200 13.200 2.956 

TOTAL CAPITOL I SI II       444.420 88.884 533.304 119.430 

                                                                                                               Utilaje si echipamente 

3 
Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale cu montaj (cf. lista anexa) 

              

4 
Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale fara montaj (cf. lista anexa) 

              

TOTAL CAPITOL III               

                                                                                                                           Dotari 

5 Dotari P.S.I.(cf. lista anexa)               

6 Dotari (cf. lista anexa) 1 set 10800 10.8 2.16 12.96 2.902 

TOTAL CAPITOL IV       10.800 2.160 12.960 2.902 

TOTAL OBIECT       455.220 91.044 546.264 122.333 

preturi estimative din luna iulie 2016 
        

 
curs euro din 29.07.2016, 1 euro=4.4654 lei 
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    EVALUARE ECONOMICA ESTIMATIVA PE OBIECT-Ob.9 AMENAJARE SPATII VERZI 

  Denumirea categoriei de lucrari 

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA) 

Cantitate U.M. 
Valoare/U.M. 
lei 

Total valoare  
mii lei 

 mii lei mii  lei mii  euro 

crt. 2 3 4     5 6 7 

                                                                                                     Lucrari de constructii si instalatii 

1 
Lucrari de terasamente(sapatura de 
pamant,imprastiere+transport cu 
roaba+incarcare auto pamant, etc) 

3505 mp 10 35.050 7.010 42.060 9.419 

2 insamantare gazon 3300 mp 1.5 4.950 0.990 5.940 1.330 

3 arbori si arbusti ornamnetali 70 mp 203 14.210 2.842 17.052 3.819 

TOTAL CAPITOL I        54.210 10.842 65.052 14.568 

                                                                                                               Utilaje si echipamente 

3 
Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale cu montaj (cf. lista anexa) 

              

4 
Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale fara montaj (cf. lista anexa) 

              

TOTAL CAPITOL III               

                                                                                                                           Dotari 

5 Dotari P.S.I.(cf. lista anexa)               

6 Dotari (cf. lista anexa)               

TOTAL CAPITOL IV               

TOTAL OBIECT       54.210 10.842 65.052 14.568 

preturi estimative din luna iulie 2016 
        

 
curs euro din 29.07.2016, 1 euro=4.4654 lei 

       

           

          

  

          

  

          

  

          

  

          

  

          

  

          

  

          

  

          

  

          

  



 

 

     „SF – COMPLEX SPORTIV SI RECREERE, MUNICIPIUL SEBES,  

JUD. ALBA”  
 

Elaborator:S.C.Electropoiect Ada , loc.Petrosani,jud.Hunedoara Page 41 

 

          

  

          

  

          

  

     EVALUARE ECONOMICA ESTIMATIVA PE OBIECT-Ob.10TERENURI DE VOLEI SI BADMINTON  

  Denumirea categoriei de lucrari 

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA) 

Cantitate U.M. 
Valoare/U.M. 
lei 

Total valoare  
mii lei 

 mii lei mii  lei mii  euro 

crt. 2 3 4     5 6 7 

                                                                                                     Lucrari de constructii si instalatii 

1 
Lucrari de terasamente(sapatura de 
pamant,imprastiere+transport cu 
roaba+incarcare auto pamant, etc) 

485 mp 10 4.850 0.970 5.820 1.303 

TOTAL CAPITOL I        4.850 0.970 5.820 1.303 

                                                                                                               Utilaje si echipamente 

3 
Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale cu montaj (cf. lista anexa) 

              

4 
Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale fara montaj (cf. lista anexa) 

              

TOTAL CAPITOL III               

                                                                                                                           Dotari 

5 Dotari P.S.I.(cf. lista anexa)               

6 Dotari (cf. lista anexa) 1 set 65905 65.905 13.181 79.086 17.711 

TOTAL CAPITOL IV       65.905 13.181 79.086 17.711 

TOTAL OBIECT       70.755 14.151 84.906 19.014 

preturi estimative din luna iulie 2016 
        

 
curs euro din 29.07.2016, 1 euro=4.4654 lei 
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    EVALUARE ECONOMICA ESTIMATIVA PE OBIECT-Ob.11 SCENA FIXA 

  Denumirea categoriei de lucrari 

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA) 

Cantitate U.M. 
Valoare/U.M. 
lei 

Total valoare  
mii lei 

 mii lei mii  lei mii  euro 

crt. 2 3 4     5 6 7 

                                                                                                     Lucrari de constructii si instalatii 

1.1 
Lucrari de terasamente(sapatura de 
pamant,imprastiere+transport cu 
roaba+incarcare auto pamant, etc) 

72 mp 74 5.328 1.066 6.394 1.432 

1.2 
Lucrari privind structura de 
rezistenta(cofraje, armaturi , ,etc.) 

72 mp 490 35.280 7.056 42.336 9.481 

2.4 Diverse(transporturi, manipulari,etc.) 72 mp 50 3.600 0.720 4.320 0.967 

TOTAL CAPITOL I SI II       40.608 8.122 48.730 10.913 

                                                                                                               Utilaje si echipamente 

3 
Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale cu montaj (cf. lista anexa) 

              

4 
Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale fara montaj (cf. lista anexa) 

              

TOTAL CAPITOL III       0.000 0.000 0.000 0.000 

                                                                                                                           Dotari 

5 Dotari P.S.I.(cf. lista anexa)               

6 Dotari (cf. lista anexa) 1 set 49200 49.200 9.840 59.040 13.222 

TOTAL CAPITOL IV       49.200 9.840 59.040 13.222 

TOTAL OBIECT       89.808 17.962 107.770 24.134 

preturi estimative din luna iulie 2016 
        

 
curs euro din 29.07.2016, 1 euro=4.4654 lei 
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   EVALUARE ECONOMICA ESTIMATIVA PE OBIECT-Ob.12 ALEI SI DRUMURI DE INCINTA 

  Denumirea categoriei de lucrari 

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA) 

Cantitate U.M. 
Valoare/U.M. 
lei 

Total valoare  
mii lei 

 mii lei mii  lei mii  euro 

crt. 2 3 4     5 6 7 

                                                                                                     Lucrari de constructii si instalatii 

1.1 
Lucrari de terasamente(sapatura de 
pamant,imprastiere+transport cu 
roaba+incarcare auto pamant, etc) 

4458 mp 10 44.580 8.916 53.496 11.980 

1.2 amenajare alee principala 2160 mp 100 216.000 43.200 259.200 58.046 

1.3 amenajare plaja sezlonguri 2297 mp 105 241.185 48.237 289.422 64.814 

1.4 amenajare drum rutier de incinta 180 mp 220 39.600 7.920 47.520 10.642   

TOTAL CAPITOL I SI II       541.365 108.273 649.638 145.483 

                                                                                                               Utilaje si echipamente 

3 
Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale cu montaj (cf. lista anexa) 

              

4 
Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale fara montaj (cf. lista anexa) 

              

TOTAL CAPITOL III               

                                                                                                                           Dotari 

5 Dotari P.S.I.(cf. lista anexa)               

6 Dotari (cf. lista anexa)               

TOTAL CAPITOL IV               

TOTAL OBIECT       541.365 108.273 649.638 145.483 

preturi estimative din luna iulie 2016 
        

 
curs euro din 29.07.2016, 1 euro=4.4654 lei 
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   EVALUARE ECONOMICA ESTIMATIVA PE OBIECT-Ob.13 DEMOLARE CONSTRUCTII EXISTENTE 

  Denumirea categoriei de lucrari 

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA) 

Cantitate U.M. 
Valoare/U.M. 
lei 

Total valoare  
mii lei 

 mii lei mii  lei mii  euro 

crt. 2 3 4     5 6 7 

                                                                                                     Lucrari de constructii si instalatii 

1.1 Demolare constructii existente 5000 mp 8 40.000 8.000 48.000 10.749 

1.4 Diverse transporturi 5000 mp 2 10.000 2.000 12.000 2.687   

TOTAL CAPITOL I SI II       50.000 10.000 60.000 13.437 

                                                                                                               Utilaje si echipamente 

3 
Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale cu montaj (cf. lista anexa) 

              

4 
Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale fara montaj (cf. lista anexa) 

              

TOTAL CAPITOL III               

                                                                                                                           Dotari 

5 Dotari P.S.I.(cf. lista anexa)               

6 Dotari (cf. lista anexa)               

TOTAL CAPITOL IV               

TOTAL OBIECT       50.000 10.000 60.000 13.437 

preturi estimative din luna iulie 2016 
        

 
curs euro din 29.07.2016, 1 euro=4.4654 lei 
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1 OB.1-BAZIN 1-ELEMENTE DE PISCINĂ PEINSTALATE, ŢEVI PVC ŞI ARMĂTURĂ 
EXTERIOARĂ CAMEREI TEHNICE 

Nr. Descriere Unităţi Cantitate Preţ 
/unitate 

Total lei 

1 Scurgerea principală pentru piscinele din beton buc. 4 80 320 

2 Ţevi PVC pentru presiune mare / 10 atm /, armături şi suporturi exterioare 
camerei tehnice (pentru elementele de piscină preinstalate). 

set 1 71750 71750 

3 Elemente preinstalate (scurgeri, duze, ţevi PVC şi armături exterioare camerei 
tehnice) transport şi instalare 

set 1 29125 29125 

ELEMENTE DE PISCINĂ PREINSTALATE, ŢEVI PVC ŞI ARMĂTURĂ EXTERIOARĂ 
CAMEREI TEHNICE TOTAL : 

101195 

 

2 OB.3-CAMERA TEHNICA BAZIN1 -SISTEM DE FILTRARE 
Nr. Descriere Unităţi Cantitate Preţ / 

unitate 
Total lei 

1 Unitate filtru de nisip conţinând : Filtru D=2000 mm, 126 m
3
/oră si V=40 

m
3
/oră/m

2
, cu valvă cu 6 braţe, manometru, valvă de purificare a aerului şi 

armaturi.  

buc. 7 22550 157850 

2 Filtrarea nisipului cu granulatie de 0,60 – 0,80 MM kg 28000 0.9 25200 

3 Filtrarea nisipului cu granulatie de 2,00 – 4,00 MM kg 8400 1 8400 

4 Supapă manuală pentru filtru cu nisip 
 

buc. 7 6650 46550 

5 Pompă pentru piscine 10,0 HP, 7.5 kW, 380 V, 126 m3/oră la H de 10 m, 
cu un pre-filtru integrat – corp pompă şi turbină, garnituri de grafit, ax făcut 
din oţel inoxidabil.  

buc. 7 8200 57400 

6 Racord duză podea pentru piscine din beton buc. 138 27 3726 

7 Racord aspiraţie pentru piscine din beton buc. 10 22 220 

8 Grătare suprapline, lăţime 295 mm, H de 22 mm m 213 65 13845 

9 Profil support PVC pentru grătare cu H de 22 mm m 426 6 2556 

10 Ţevi PVC pentru presiune mare / 10 atm /, armături şi suporturi interioare 
camerei tehnice  

set 1 147500 147500 

11 Echipament sistem de filtrare, ţevi, armături şi suporturi interioare camerei 
tehnice transport şi instalare  

set 1 98660 98660 

SISTEM DE FILTRARE TOTAL : 561907 
 

3 OB.3- CAMERA TEHNICA BAZIN1-ASAMBLAREA PANOULUI DE CONTROL ŞI 
CABLAREA POMPEI DE FILTRARE 

Nr. Descriere Unităţi Cantitate Preţ / 
unitate 

Total 

1 Panou de control /380V/ - întrerupător principal, protecţie motor, ceas de 
programare al filtrării.  

buc. 1 21750 21750 

2 Cutie de control al nivelului de control al micorprocesorului sistemului pentru 
bazine de compensare 

buc. 1 825 825 

3 Sondă nivel apă cu fixarea nivelului de greutate si cablu de 3m buc. 3 185 555 

4 Valvă tip bilă cu dispozitiv de comandă electric d=63, U=220 Vac buc. 1 1640 1640 

5 Cablare pentru pompe, sistemul automatic de dezinfectare şi umplerea 
automatică a bazinelor de compensare 

set 1 2650 2650 

6 Luminile pentru camera tehnică set 1 1330 1330 

7 Panou de control şi cablarea pompei de filtrare transport şi instalare set 1 3645 3645 

ASAMBLAREA PANOULUI DE CONTROL ŞI CABLAREA POMPEI DE FILTRARE 
TOTAL : 

32395 
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4 OB.3- CAMERA TEHNICA BAZIN1-STAŢIE 
DOZATOR AUTOMAT 

    

Nr. Descriere Unităţi Cantitate Preţ 
/unitate 

Total 
lei 

1 Set complet staţie dozator automat cu regulator pentru măsurare şi dozare a 
dezinfectantului (Clor liber) şi pH pentru piscine mai mari de 2000 m3.  

buc. 1 23250 23250 

2 Bazin H =1720 mm, D =1600 mm buc. 2 2850 5700 

3 Legare instalaţie PVC la staţie dozator automat set 1 1125 1125 

4 Staţie dozator automat transport şi instalare set 1 2835 2835 

STAŢIE DOZATOR AUTOMAT TOTAL : 32910 

 

 

5 OB.3- CAMERA TEHNICA BAZIN1-ÎNCĂLZIRE PRIN SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ 
Nr. Descriere Unităţi Cantitate Preţ / 

unitate 
Total 

lei 
1 Schimbător de căldură tip lipit, tip sudat, INOX, 300kW.  buc. 3 7000 21000 

2 Set izolare profesional pentru schimbătorul de căldură buc. 3 950 2850 

3 Valvă cu 3 braţe 2 inch cu dispozitiv de acţionare electric pentru controlul 
schimbătorului de căldură 

buc. 3 1650 4950 

4 Întrerupător de fluctuaţie, corp lipit, conexiune de ½ inch buc. 3 340 1020 

5 Termoregulator digital pentru controlul temperaturii la controlul schimbătorului 
de căldură 

set 3 330 990 

6 Controller diferenţial pentru temperatură pentru a monitoriza diferenţa de 
temperatură dintre apa de răcire şi cea de încălzire. Set de 2 bucăţi 

set 3 350 1050 

7 Control schimbător de căldură (valvă de motor cu 3 braţe), admisie pentru 
termoregulator, întrerupător de fluctuaţie 

buc. 3 250 750 

8 Instalaţie PVC pentru circuitul secundar al schimbului de căldură (de la filtru 
la schimbătorul de căldură şi un schimbător de căldură la fundul duzelor, 
incluzând bypass. 

set 1 12875 12875 

9 PP pentru legarea apei calde a primului circuit al schimbătorului de căldură la 
ţevile cofrajelor din camera tehnică 

set 1 1025 1025 

10 Schimbător de căldură transport şi instalare set 1 4975 4975 

ÎNCĂLZIRE PRIN SCHIMBARE DE CĂLDURĂ TOTAL : 50465 

 

 

6 OB.1- BAZIN1-LUMINI LED SUBACVATICE 
r. Descriere Unităţi Cantitate Preţ 

/unitate 
Total lei 

1 Lumini LED mini subacvatice pentru pereti, 270, SCHIMBARE CULOARE, 
control ON şi OFF.  

buc. 40 650 26000 

2 Lumini LED mini subacvatice pentru scări, 270, beton, SCHIMBARE 
CULOARE, control ON şi OFF.  

buc. 48 330 15840 

3 Transformator 600W/12-13 V buc. 2 450 900 

4 Cablu 2x10 mm2 m 310 15.5 4805 

5 Cablu 2x6 mm2 m 90 10 900 

6 Cutie joncţiune  buc. 88 45.5 4004 

7 Control al dispozitivului programabil SCHIMBĂTOR CULOARE LED. 
Controller microprocessor cu afişaj pentru selecţia programului 

buc. 1 900 900 

8 Lumini LED subacvatice transport şi instalare set 1 19865 19865 

LUMINI LED SUBACVATICE TOTAL : 73214 
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7  OB.1- BAZIN1-DOTARI-SCARI METALICE 
Nr. Descriere Unităţi Cantitate Preţ 

/unitate 
Total lei 

1 Scară de preaplin 4 trepte metalice 
 

buc. 4 1000 4000 

2 suprafață cu flanșă de montare cu ancore pentru scări, set cu 2 bucati 
 

set 4 180 720 

3 livrare scară și instalare 
 

set 1 1080 1080 

SCARI METALICE TOTAL : 5800 

 

 

 

 

 

8 OB.1- BAZIN1-DOTARI-ECHIPAMENT CURĂŢARE PISCINĂ 
Nr. Descriere Unităţi Cantitate Preţ 

/unitate 
Total 

lei 
1 Cap aspirator dreptunghic, conexiune prin clip buc. 1 1900 1900 

2 Mâner aluminium 600/1800 cm(3x600), fluture buc. 1 650 650 

3 Furtun aspirator fără cutie cătuşe pentru furtun 30 m buc. 1 285 285 

4 Racletă frunze podea piscină  buc. 1 33 33 

5 Perie perete supradimensionată, conexiune prin clip buc. 1 30 30 

6 Termometre plutitoare buc. 1 25 25 

7 Kit de testare a piscinei pentru clor liver şi pH cu lichid reactiv buc 1 25 25 

8 Lichid reactiv de rezervă for kit de testare, set buc. 1 13 13 

ECHIPAMENT CURĂŢARE PISCINĂ TOTAL: 2961 

 

 

 

 

9 OB.1- BAZIN1-UTILAJ CU MONTAJ-POMPĂ DRENAJ SUBMERSIBILĂ 
Nr. Descriere Unităţi Cantitate Preţ / 

unitate 
Total 

1 Pompă drenaj submersibilă 0.6 kW, 10 m3/oră la H de 6 m cu întrerupător 
plutitor. H=6m 

buc. 1 850 850 

2 Pompă drenaj submersibilă transport şi instalare set 1 270 270 

POMPĂ DRENAJ SUBMERSIBILĂ TOTAL: 1120 
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10 OB.1- BAZIN1-UTILAJ CU MONTAJ -JACUZZI CU 7 SETURI X 6 DUZE 
HYROMASAJ 
 

Nr. Descriere Unităţi Cantitate Preţ 
/unitate 

Total lei 

1  
Pompa  2HP, 1,5 KW, 33,5 mc/h la H=10m,cu un prefiltru încorporat în 
corpul pompei și turbină , garnituri din grafit , ax din otel inoxidabil 

buc. 7 2675 18725 

2 Grila de aspiratie din inox 
 

buc. 14 385 2695 

3 Jet pentru căzi si spa, dubla rotatie 
 

buc. 42 180 7560 

4 Controllerul pompei ,cu start / stop cu programator automat 
 

buc. 7 600 4200 

5 Buton de pornire/oprire buc. 7 340 2380 

6 Buton piezo-electric  buc. 7 215 1505 

7 Conducte PVC si instalatie electrica legare la pompa set. 7 2125 14875 

8 Jacuzzi livrare si instalare set 1 15055 15055 

                                           JACUZZI CU 7 SETURI X 6 DUZE HYROMASAJTOTAL : 66995 

 

 

 

 

11 OB.1- BAZIN1-ACOPERIRE CU LINER A PISCINEI 
Nr. Descriere Unităţi Cantitate Preţ / 

unitate+manopera 
Total 

lei 
1 Liner  m 2565 200 513000 

2 Dale din mozaic de sticlă pentru bord supraplin /lăţime 25 cm/ – 
mărimea dalei 2,0x2,0 cm, balama 2 mm, culori rezistente la raze 
UV, compactitate absolută la apă, rezistente la îngheţ şi 
temperaturi extreme, extrem de puternic şi rezistent la abraziune. 
Aranjament preliminar pe foaia de montaj 327x327 mm.  

m 210 7 1470 

3 Profil pentru capăt din plastic H de 6 mm, L de 2,6 m  m 403 4 1632 
4 Materiale pentru instalarea dalelor din mozaic de sticlă : 

Adeziv bazat pe ciment (CT – 110) pentru dale din mozaic de sticlă – asigură 
rezistenţa la apă, este stratul de bază pentru rezistenţa la temperaturi extreme 
şi îngheţ pentru acoperirea instalării dalelor din mozaic de sticlă. Consum : 2,0 
kg/1m2.  
Lapte de ciment curăţabil la apă, 100% solide, mortar epoxi cu putere mare şi 
lapte de ciment nedeformator rezistent la chimicale. Consum : 1,35 kg/1m2.  

m2 210 80 16800 

                                                              ACOPERIRE CU LINER A PISCINEI TOTAL : 532902 
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12 OB.4-BAZINE COMPENSARE BAZIN 1-IMPERMEABILIZAREA  BAZINULUI DE 
COMPENSARE 

Nr. Descriere Unităţi Cantitate Preţ / 
unitate+manopera 

Total 
lei 

1 Consolidator pentru substraturi din ciment cu o capacitate mare de 
pătrundere, 18 1 (tub). Consum : 0,30 l/1m2 

m2 275 5 1375 

2 Membrană rezistentă la apă, elastică – membrană de izolare la apă 
flexibilă formată din 2 componente cu aderenţă extremă la beton şi ciment, 
specilizată pentru piscine. Când este întinsă asigură o lungă durată de 
funcţionare a structurii, chiar dacă este localizată în zone cu condiţii 
climatice dificile. Consum : 2,80 kg/1m2 

m2 275 32.5 8937.5 

3 Angrenare din fibră de sticlă pentru întărirea membranei rezistente la apă m2 275 8 2200 

4 Bandă de cauciuc /120mm/ capsulă flexibilă hidrofugă pentru balamele de 
construcţie sau capete. 

m 61 10 610 

IMPERMEABILIZAREA BAZINULUI DE COMPENSARE TOTAL : 13122.5 

 

13 OB1-BAZIN 1-IMPERMEABILIZAREA CANALULUI SUPRAPLIN 
Nr. Descriere Unităţi Cantitate Preţ / 

unitate+manopera 
Total 

lei 
1 Consolidator pentru substraturi din ciment cu o capacitate mare de 

pătrundere, 18 1 (tub). Consum : 0,30 1/1m2 
m2 305 5 1525 

2 Membrană rezistentă la apă, elastică – membrană de izolare la apă 
flexibilă formată din 2 componente cu aderenţă extremă la beton şi 
ciment, specilizată pentru piscine. Când este întinsă asigură o lungă 
durată de funcţionare a structurii, chiar dacă este localizată în zone cu 
condiţii climatice dificile. Consum : 2,80 kg/1m2 

m2 305 32.5 9912.5 

IMPERMEABILIZAREA CANALULUI SUPRAPLIN TOTAL : 11437.5 
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1 OB.2-BAZIN COPII-ELEMENTE DE PISCINĂ PREINSTALATE, ŢEVI PVC ŞI 
ARMĂTURĂ EXTERIOARĂ CAMEREI TEHNICE 

Nr. Descriere Unităţi Cantitate Preţ 
/unitate 

Total 
lei 

1 Scurgerea principală pentru piscinele din beton buc. 2 80 160 

2 Ţevi PVC pentru presiune mare / 10 atm /, armături şi suporturi exterioare 
camerei tehnice (pentru elementele de piscină preinstalate). 

set 1 3050 3050 

3 Elemente preinstalate (scurgeri, duze, ţevi PVC şi armături exterioare camerei 
tehnice) transport şi instalare 

set 1 2575 2575 

ELEMENTE DE PISCINĂ PREINSTALATE, ŢEVI PVC ŞI ARMĂTURĂ EXTERIOARĂ 
CAMEREI TEHNICE TOTAL : 

5785 

 

2 OB.3-BAZIN COPII-CAMERA TEHNICA-SISTEM DE FILTRARE 
Nr. Descriere Unităţi Cantitate Preţ / 

unitate 
Total lei 

1 Unitate filtru de nisip conţinând : Filtru D=900 mm, 24 m
3
/oră/m

2
, cu valvă cu 

6 braţe, manometru, valvă de purificare a aerului şi armaturi.  
buc. 2 2850 5700 

2 Filtrarea nisipului cu granulatie de 0,60 – 0,80 MM kg 1000 1.15 1150 

3 Pompă pentru piscine 2,0 HP, 1.5 kW, 380 V, 24 m3/oră la H de 10 m, cu un 
pre-filtru integrat – corp pompă şi turbină, garnituri de grafit, ax făcut din oţel 
inoxidabil.  

buc. 2 1875 3750 

4 Racord duză podea pentru piscine din beton buc. 18 27 486 

5 Racord aspiraţie pentru piscine din beton buc. 2 22 44 

6 Grătare suprapline, lăţime 245 mm, H de 22 mm m 70.35 50 3517.5 

7 Profil support PVC pentru grătare cu H de 22 mm m 140.7 6 844.2 

8 Ţevi PVC pentru presiune mare / 10 atm /, armături şi suporturi interioare 
camerei tehnice  

set 1 7522 7522 

9 Echipament sistem de filtrare, ţevi, armături şi suporturi interioare camerei 
tehnice transport şi instalare  

set 1 11100 11100 

SISTEM DE FILTRARE TOTAL : 34113.7 
 

3 OB.3-BAZIN COPII-CAMERA TEHNICA -ASAMBLAREA PANOULUI DE 
CONTROL ŞI CABLAREA POMPEI DE FILTRARE 

Nr. Descriere Unităţi Cantitate Preţ / 
unitate 

Total 

1 Panou de control /380V/ - întrerupător principal, protecţie motor, ceas de 
programare al filtrării.  

buc. 1 2150 2150 

2 Cutie de control al nivelului de control al micorprocesorului sistemului pentru 
bazine de compensare 

buc. 1 825 825 

3 Sondă nivel apă cu fixarea nivelului de greutate si cablu de 3m buc. 3 185 555 

4 Valvă tip bilă cu dispozitiv de comandă electric d=40, U=220 Vac buc. 1 1430 1430 

5 Cablare pentru pompe, sistemul automatic de dezinfectare şi umplerea 
automatică a bazinelor de compensare 

set 1 945 945 

6 Luminile pentru camera tehnică set 1 730 730 

7 Panou de control şi cablarea pompei de filtrare transport şi instalare set 1 2895 2895 

ASAMBLAREA PANOULUI DE CONTROL ŞI CABLAREA POMPEI DE FILTRARE 
TOTAL : 

9530 
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4 OB.3-BAZIN COPII-CAMERA TEHNICA 
STAŢIE DOZATOR AUTOMAT 

    

Nr. Descriere Unităţi Cantitate Preţ 
/unitate 

Total 
lei 

1 Set complet staţie dozator automat cu regulator pentru măsurare şi dozare a 
dezinfectantului (Clor liber) şi pH pentru piscine până la 1000 m3.  

buc. 1 9950 9950 

2 Bazin H de 1310 mm, D de 730 mm buc. 2 900 1800 

3 Legare instalaţie PVC la staţie dozator automat set 1 750 750 

4 Staţie dozator automat transport şi instalare set 1 1825 1825 

STAŢIE DOZATOR AUTOMAT TOTAL : 14325 

 

 

5 OB.3-BAZIN COPII-CAMERA TEHNICA -ÎNCĂLZIRE PRIN SCHIMBĂTOR DE 
CĂLDURĂ 

Nr. Descriere Unităţi Cantitate Preţ / 
unitate 

Total 
lei 

1 Schimbător de căldură tip lipit, tip sudat, INOX, 30kW.  buc. 1 1725 1725 

2 Set izolare profesional pentru schimbătorul de căldură buc. 1 575 575 

3 Valvă cu 3 braţe 1 inch cu dispozitiv de acţionare electric pentru controlul 
schimbătorului de căldură 

buc. 1 1200 1200 

4 Întrerupător de fluctuaţie, corp lipit, conexiune de ½ inch buc. 1 340 340 

5 Termoregulator digital pentru controlul temperaturii la controlul schimbătorului 
de căldură 

set 1 330 330 

6 Controller diferenţial pentru temperatură pentru a monitoriza diferenţa de 
temperatură dintre apa de răcire şi cea de încălzire. Set de 2 bucăţi 

set 1 350 350 

7 Control schimbător de căldură (valvă de motor cu 3 braţe), admisie pentru 

termoregulator, întrerupător de fluctuaţie 

buc. 1 250 250 

8 Instalaţie PVC pentru circuitul secundar al schimbului de căldură (de la filtru 
la schimbătorul de căldură şi un schimbător de căldură la fundul duzelor, 
incluzând bypass. 

set 1 1150 1150 

9 PP pentru legarea apei calde a primului circuit al schimbătorului de căldură la 
ţevile cofrajelor din camera tehnică 

set 1 475 475 

10 Schimbător de căldură transport şi instalare set 1 1890 1890 

ÎNCĂLZIRE PRIN SCHIMBARE DE CĂLDURĂ TOTAL : 8285 

 

 

6 OB.2-BAZIN COPII -LUMINI LED SUBACVATICE 
Nr. Descriere Unităţi Cantitate Preţ 

/unitate 
Total lei 

1 Lumini LED mini subacvatice pentru scări, 36, beton, SCHIMBARE 
CULOARE, control ON şi OFF.  

buc. 48 330 15840 

2 Transformator 300W/12-13 V buc. 1 300 300 

3 Cablu 2x10 mm2 m 101 15.5 1565.5 

4 Cutie joncţiune  buc. 48 45.5 2184 

5 Control al dispozitivului programabil SCHIMBĂTOR CULOARE LED. 
Controller microprocessor cu afişaj pentru selecţia programului 

buc. 1 900 900 

6 Lumini LED subacvatice transport şi instalare set 1 9690 9690 

LUMINI LED SUBACVATICE TOTAL : 30479.5 
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7 OB.2-BAZIN COPII –UTILAJ CU MONTAJ-ECHIPAMENT CURĂŢARE PISCINĂ 
Nr. Descriere Unităţi Cantitate Preţ 

/unitate 
Total 

lei 
1 Cap aspirator dreptunghic, conexiune prin clip buc. 1 44.5 44.5 

2 Mâner aluminium 300/600 cm, conexiune prin clip buc. 1 140 140 

3 Furtun aspirator fără cutie cătuşe pentru furtun 15 m buc. 1 150 150 

4 Racletă frunze podea piscină  buc. 1 33 33 

5 Perie perete supradimensionată, conexiune prin clip buc. 1 30 30 

6 Termometre plutitoare buc. 1 25 25 

7 Kit de testare a piscinei pentru clor liver şi pH cu lichid reactiv buc. 1 25 25 

8 Lichid reactiv de rezervă for kit de testare, set buc. 1 13 13 

ECHIPAMENT CURĂŢARE PISCINĂ TOTAL: 460.5 

 

8 OB.2-BAZIN COPII –UTILAJ CU MONTAJ-POMPĂ DRENAJ SUBMERSIBILĂ 
Nr. Descriere Unităţi Cantitate Preţ / 

unitate 
Total 

1 Pompă drenaj submersibilă 0.6 kW, 10 m3/oră la H de 6 m cu întrerupător 
plutitor.  

buc. 1 850 850 

2 Pompă drenaj submersibilă transport şi instalare set 1 270 270 

POMPĂ DRENAJ SUBMERSIBILĂ TOTAL: 1120 

 

9 OB.2-BAZIN COPII -ACOPERIRE CU LINER 
Nr. Descriere Unităţi Cantitate Preţ / 

unitate+manopera 
Total 

lei 
1 Liner  m 454 200 90800 

2 Dale din mozaic de sticlă pentru bord supraplin /lăţime 25 cm/ – 
mărimea dalei 2,0x2,0 cm, balama 2 mm, culori rezistente la raze 
UV, compactitate absolută la apă, rezistente la îngheţ şi 
temperaturi extreme, extrem de puternic şi rezistent la abraziune. 
Aranjament preliminar pe foaia de montaj 327x327 mm.  

m 69 60 4140 

3 Profil pentru capăt din plastic H de 6 mm, L de 2,6 m  m 235 4 940 
4 Materiale pentru instalarea dalelor din mozaic de sticlă : 

Adeziv bazat pe ciment (CT – 110) pentru dale din mozaic de sticlă – asigură 
rezistenţa la apă, este stratul de bază pentru rezistenţa la temperaturi extreme 
şi îngheţ pentru acoperirea instalării dalelor din mozaic de sticlă. Consum : 2,0 
kg/1m2.  
Lapte de ciment curăţabil la apă, 100% solide, mortar epoxi cu putere mare şi 
lapte de ciment nedeformator rezistent la chimicale. Consum : 1,35 kg/1m2.  

m2 69 80 5520 

                                                                ACOPERIRE CU LINER A PISCINEI 
TOTAL : 

101400 
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10 OB.5-BAZIN COPII-BAZIN DE COMPENSARE- IMPERMEABILIZAREA  BAZINULUI DE 
COMPENSARE 

Nr. Descriere Unităţi Cantitate Preţ / 
unitate+manopera 

Total 
lei 

1 Consolidator pentru substraturi din ciment cu o capacitate mare de 
pătrundere, 18 1 (tub). Consum : 0,30 l/1m2 

m2 45.5 5 227.5 

2 Membrană rezistentă la apă, elastică – membrană de izolare la apă flexibilă 
formată din 2 componente cu aderenţă extremă la beton şi ciment, specilizată 
pentru piscine. Când este întinsă asigură o lungă durată de funcţionare a 
structurii, chiar dacă este localizată în zone cu condiţii climatice dificile. 
Consum : 2,80 kg/1m2 

m2 45.5 32.5 1478.75 

3 Angrenare din fibră de sticlă pentru întărirea membranei rezistente la apă m2 45.5 8 364 

4 Bandă de cauciuc /120mm/ capsulă flexibilă hidrofugă pentru balamele de 
construcţie sau capete. 

m 28 10 280 

IMPERMEABILIZAREA BAZINULUI DE COMPENSARE TOTAL : 2350.25 

 

11 OB.2-BAZIN COPII -IMPERMEABILIZAREA CANALULUI SUPRAPLIN 
Nr. Descriere Unităţi Cantitate Preţ / 

unitate+manopera 
Total 

lei 
1 Consolidator pentru substraturi din ciment cu o capacitate mare de 

pătrundere, 18 1 (tub). Consum : 0,30 1/1m2 
m2 69 4.5 310.5 

2 Membrană rezistentă la apă, elastică – membrană de izolare la apă 
flexibilă formată din 2 componente cu aderenţă extremă la beton şi 
ciment, specilizată pentru piscine. Când este întinsă asigură o lungă 
durată de funcţionare a structurii, chiar dacă este localizată în zone cu 
condiţii climatice dificile. Consum : 2,80 kg/1m2 

m2 69 32.5 2242.5 

IMPERMEABILIZAREA CANALULUI SUPRAPLIN TOTAL : 2553 
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                                          LISTA DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE - cu montaj 

Evaluare estimativa - preturi iulie 2016 

Obiect nr. 6 - ACCES PRINCIPAL           

nr.crt. Denumire utilaj/echipament   U.M.  cantitate 

pret 

unitar[lei] 

pret 

total[lei] 

1 instalatie de paratrasnet    buc 1 7200 7200 

2 turchinet vertical   buc 2 28800 57600 

3 generator de curent   buc 1 6500 6500 

4 boiler 
 

buc 1 1300 1300 

5 sistem audio ambiental   set 1 8000 8000 

6 server   buc 1 7500 7500 

7 centrala avertizare incendiu   buc 1 2200 2200 

8 centrala antiefractie   buc 1 1250 1250 

9 sistem de avertizare antiefractie   buc 1 16552 16552 

10 sistem de avertizare incendiu   buc 1 5800 5800 

11 sistem de supraveghere video   buc 1 51181 51181 

12 poarta acces principal   buc 1 2200 2200 

  Total          167283 

  Total general(fara TVA)         167283 

       

       

       

       

       
                                                    LISTA DE  DOTARI PSI 

Evaluare estimativa - preturi iulie 2016 

Obiect nr. 6 - ACCES PRINCIPAL           

nr.crt. denumire   

unitate 

masura  cantitate 

pret 

unitar[lei] 

pret 

total[lei] 

1 hidranti de exterior   buc 2 880 1760 

  Total DOTARI         1760 
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                                          LISTA DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE - cu montaj 

Evaluare estimativa - preturi iulie 2016 

Obiect nr. 2 - BAZIN COPII           

nr.crt. Denumire utilaj/echipament   U.M.  cantitate 

pret 

unitar[lei] 

pret 

total[lei] 

1 ciuperca cu apa   buc 1 15406 15406 

  Total          15406 

  Total general(fara TVA)         15406 

       

       

       
                                                    LISTA DE  DOTARI  

Evaluare estimativa - preturi iulie 2016 

Obiect nr. 2 - BAZIN COPII             

nr.crt. denumire   

unitate 

masura  cantitate 

pret 

unitar[lei] 

pret 

total[lei] 

1 topogan mic   buc 2 13352 26704 

1 sezlonguri+saltele   buc 330 250 82500 

2 umbrelute   buc 165 50 8250 

3 prelata acoperire bazin   mp 314 36 11304 

  Total DOTARI         128758 

       

       

       

       

       

       
                                                    LISTA DE  DOTARI  

Evaluare estimativa - preturi iulie 2016 

Obiect nr. 6 - ACCES PRINCIPAL             

nr.crt. denumire   

unitate 

masura  cantitate 

pret 

unitar[lei] 

pret 

total[lei] 

1 cosuri de gunoi    buc 15 200 3000 

2 banci 

 

buc 15 500 7500 

  Total DOTARI         10500 

        

 
 

 

 
 

 

      



 

 

     „SF – COMPLEX SPORTIV SI RECREERE, MUNICIPIUL SEBES,  

JUD. ALBA”  
 

Elaborator:S.C.Electropoiect Ada , loc.Petrosani,jud.Hunedoara Page 56 

 

       
                                          LISTA DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE - cu montaj 

Evaluare estimativa - preturi iulie 2016 

Obiect nr. 6 - ACCES PRINCIPAL           

nr.crt. Denumire utilaj/echipament   U.M.  cantitate 

pret 

unitar[lei] 

pret 

total[lei] 

1 instalatie irigare    mp 3505 19 66595 

  Total          66595 

  Total general(fara TVA)         66595 

       

       

       
                                                     LISTA DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE - fara montaj 

Evaluare estimativa - preturi iulie 2016 

Obiect nr. 6 - ACCES PRINCIPAL             

nr.crt. denumire   

unitate 

masura  cantitate 

pret 

unitar[lei] 

pret 

total[lei] 

1 masina intretinere gazon   buc 1 8900 8900 

  Total DOTARI         8900 

       

       

       

       
                                          LISTA DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE - cu montaj 

Evaluare estimativa - preturi iulie 2016 

Obiect nr. 8 - BAI, VESTIARE, DUSURI SI PUNCT DE PRIM AJUTOR       

nr.crt. Denumire utilaj/echipament   U.M.  cantitate 

pret 

unitar[lei] 

pret 

total[lei] 

1 dusuri solare   buc 4 2700 10800 

  Total          10800 

  Total general(fara TVA)         10800 
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                                                    LISTA DE  DOTARI  

Evaluare estimativa - preturi iulie 2016 

Obiect nr. 10 - TERENURI  DE VOLEI SI 

BADMINTON             

nr.crt. denumire   

unitate 

masura  cantitate 

pret 

unitar[lei] 

pret 

total[lei] 

1 echipamente   buc 2 1500 3000 

2 gazon sintetic sportiv   mp 485 113 54805 

3 dusuri solare   buc 3 2700 8100 

  Total DOTARI         65905 

       

       

       
                                                    LISTA DE  DOTARI  

Evaluare estimativa - preturi iulie 2016 

Obiect nr. 1 - BAZIN 1             

nr.crt. denumire   

unitate 

masura  cantitate 

pret 

unitar[lei] 

pret 

total[lei] 

1 sezlonguri+saltele   buc 670 250 167500 

2 umbrelute   buc 335 50 16750 

3 tobogan 3 slide-uri   buc 1 99000 99000 

4 prelata acoperire bazine    mp 2140 36 77040 

5 

rampa mobila persoane cu 

dizabilitati   buc 1 4654 4654 

  Total DOTARI         364944 

       

       

       
                                          LISTA DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE - cu montaj 

Evaluare estimativa - preturi iulie 2016 

Obiect nr. 7 - ACCES SECUNDAR           

nr.crt. Denumire utilaj/echipament   U.M.  cantitate 

pret 

unitar[lei] 

pret 

total[lei] 

1 
poarta acces secundar( cu sistem 

automat) 
  buc 1 5000 5000 

2 boiler   buc 1 1300 1300 

  Total          6300 

  Total general(fara TVA)         6300 
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                                                    LISTA DE  DOTARI  

Evaluare estimativa - preturi iulie 2016 

Obiect nr. 11 - SCENA FIXA             

nr.crt. denumire   

unitate 

masura  cantitate 

pret 

unitar[lei] 

pret 

total[lei] 

1 sistem de sonorizare   buc 1 20000 20000 

2 scaune   buc 200 146 29200 

  Total DOTARI         49200 

       

       
                                          LISTA DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE - cu montaj 

Evaluare estimativa - preturi iulie 2016 

Obiect nr. 1 - BAZIN 1           

nr.crt. Denumire utilaj/echipament   U.M.  cantitate 

pret 

unitar[lei] 

pret 

total[lei] 

1 
cascada din apa 

   buc 2 3348 6696 

2 
panouri solare

   mp 1200 332 398400 

3 
dusuri solare

   buc 6 2700 16200 

  Total          421296 

  Total general(fara TVA)         421296 

       

       

 

 

 

3.2. EŞALONAREA COSTURILOR COROBORATE CU GRAFICUL DE REALIZARE A 
INVESTIŢIEI  

Pe parcursul realizării investiţiei vor fi decontate lucrările aferente fiecărei etape în concordanţă cu 

graficul de eşalonare al variantei alese (Varianta I-Anexa nr.1). 

Prezentul proiect de investitii are o particularitate importanta: nu genereaza venituri directe, dar 

genereaza in schimb venituri economice si sociale. 
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Nr. 

Crt. 

DENUMIRE 

ETAPA 

DURATA IN LUNI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 PROIECTA

RE 

44.36 44.3

6 
44.3

6 
44.3

6 
44.3

6 
                                       VALORI IN MII LEI CU TVA INCLUS 

2 LUCRARI       714.63 

714.6

3 
714.6

3 
714.6

3 
714.

63 
714.6

3 
714.6

3 
714.6

3 
714.6

3 
714.6

3 
714.6

3 
714.6

3 

 

 

 

 

 

 4. ANALIZA COST-BENEFICIU  

4.1.IDENTIFICAREA INVESTIŢIEI ŞI DEFINIREA OBIECTIVELOR, INCLUSIV 
SPECIFICAREA PERIOADEI DE REFERINŢĂ 

Municipiul Sebeş este situat în partea central – sudică a judeţului Alba, aproape de confluenţa 

Sebeşului cu Mureşul, la o distanţă de 15 km de Alba Iulia – reşedinţa de judeţ, 55 km de Sibiu (unde este 

şi un aeroport internaţional) şi 63 km de Deva. Totodată este cunoscut ca fiind un nod rutier, situându-se la 

intersecţia drumurilor europene E 68 ( Deva- Sibiu- Brasov) si E 81 ( Cluj- Sibiu- Pitesti). Municipiul 

Sebeş are şi acces feroviar, în oraş existând o gara, pentru rute precum Bucuresti- Brasov- Sibiu, Deva- 

Arad. 

Teritoriul municipiului Sebeş este străbătut de râurile Sebeş şi Secaşul Mare şi se învecinează la est 

cu comunele Daia Română, Cut şi Câlnic, la sud cu comunele Cîlnic şi Săsciori, la vest cu comunele Vinţu 

de Jos şi Pianu, la nord cu municipiul Alba Iulia. 

Suprafaţa totală a municipiului este de 9.776 ha, terenul pe care este aşezat oraşul având o suprafaţă 

aproape plană. 



 

 

     „SF – COMPLEX SPORTIV SI RECREERE, MUNICIPIUL SEBES,  

JUD. ALBA”  
 

Elaborator:S.C.Electropoiect Ada , loc.Petrosani,jud.Hunedoara Page 60 

 

Amplasamentul: Judetul Alba, Municipului Sebes, parcul Arini. 

Amenajarea unui complex sportiv cu bazine cu contur liber si tehnologii moderne( sistem de 

recirculare overflow). 

Lucrari propuse: 

Varianta I  

Amenajarea unui complex sportiv cu bazine cu contur liber si tehnologii moderne( sistem de 

recirculare overflow). 

Lucrari propuse: 

-dezafectarea constructiilor aflate pe teren ; 

-terasamente; 

-amenajarea unui bazin cu forme libere, circulare pentru adulti impartit in doua zone, una cu 

adancime de 1.4m si una cu adancimea de 1.1m  cu jacuzzi; 

-amenajarea unui bazin cu forme libere, circulare pentru copii de varste mici; 

-amenajare camera tehnica; 

-realizarea unor alei in jurul bazinelor si care sa faca legatura intre diferite zone ale complexului; 

-amenajarea unui pavilion de servicii care va avea o zona dusuri pe sexe si grupuri sanitare 

impartite pe sexe si pentru persoane cu dizabilitati; 

-amenajarea casei poarta; 

-realizarea unor cabine de schimb; 

-montare cosuri pentru gunoi menajer; 

-amenajare spatii verzi; 

-insamantare cu iarba. 

             Conform temei de proiectare se propune realizarea unor lucrari de investitii pentru 

construirea unui imobil care sa functioneze ca si complex sportiv si de recreere. 

           Necesitatea investitiei a aparut ca urmarea a lipsei pe teritoriul Municipiului Sebes a unui complex 

in care sa poata fi desfasurate diverse activitati de petrecere a timpului liber, pe fondul dezvoltarii 

localitatii. In acest sens,conform datelor puse la dispozitie de beneficiarul investitiei, lucrarea “Complex 

Sportiv de Recreere din Municipiul Sebes, jud. Alba”, este inclus in lista sinteza a complexurilor sportive 

propuse a fi finantate – eliberata de catre Compania Nationala de Investitii “C.N.I.” S.A.  
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    Aceasta investitie  nu va avea  avea efecte negative asupra mediului sau climatului extern. Acest proiect 

nu este generator de deseuri care sa afecteze mediul, si nici sa afecteze calitatea aerului, eficienţa 

resurselor, biodiversitãţii şi ecosistemului. 

              Acest studiu respecta  principiile egalității de șanse și nediscriminãrii  bazata pe sex, rasa sau 

origine etnica, religie , dizabilitati sau orientare sexuala. Nici un grup cu potenţial de risc nu va fi 

discriminat, în special cei care se confruntă cu discriminări multiple (de exemplu, minorități etnice, femei), 

precum și asupra cerințelor pentru asigurarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități.  

     Regiunea se caracterizează prin diferenţe între zonele urbane mari și zonele urbane mici, în ceea ce 

privește dezvoltarea economică, inovarea, coeziunea socială și accesul la serviciile publice. Prin urmare, 

aplicarea principiului egalității de șanse și a nediscriminãrii va contribui la nivelarea unor astfel de 

diferențe, în domenii cum ar fi creșterea economică, serviciile publice, competențele profesionale, 

inovația, mobilitatea forței de muncă, etc.Activitățile prevăzute sunt în conformitate cu principiul egalității 

între bărbați și femei și nu generează nici o discriminare între sexe. 

    Aceasta investitie  nu va avea  avea efecte negative asupra mediului sau climatului extern și va ajuta la 

protejarea mediului impotriva calmitatilor naturale sau accidentale prin operativitatea interventiilor si vor 

asigura un nivel ridicat privind  protectia populatiei, faunei si florei din zona de actiune .Acest proiect nu 

este generator de deseuri care sa afecteze mediul, si nici sa afecteze calitatea aerului, eficienţa resurselor, 

biodiversitãţii şi ecosistemului. 

Obiectivele investitiei sunt: 

- Crearea unui mediu atractiv pentru locuitori si implicit cresterea gradului de confort a 

zonei, fapt ce conduce la dezvoltarea municipiului; 

- Crearea/mentinerea locurilor de munca pe timpul executiei lucrarilor ; 

-  Asigurarea serviciului de relaxare fara discriminare; 

          -   Ridicarea gradului de civilizatie, a confortului, sigurantei si calitatii vietii; 

          - Sustinerea si stimularea dezvoltarii economice si sociale a localitatii; 

- Impactul social pozitiv; 

          - Cresterea sentimentului de siguranta; 

- Aparitia si cresterea sentimentului de apartenenta la comunitatea locala; 

- Redarea personalitatii localitatii prin infrumusetare cu ajutorul acestui complex modern; 
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- Favorizarea si atragerea investitiilor. 

 

Obiectivele investitionale ale proiectului sunt : 

- realizare complex sportiv si de recreere. 

Pentru cele mai multe proiecte publice de investitii in infrastructura, analiza financiara nu are 

rezultate pozitive, deoarece pentru serviciile prestate nu se percepe taxa. Importante pentru executia 

lucrarii sunt beneficiile sociale si de mediu, justificand astfel finantarea proiectului. 

Acest proiect vizeaza reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene 

extinse. 

4.2.ANALIZA OPŢIUNILOR  

Pe parcursul elaborării documentaţiei s-au luat în studiu mai multe variante de realizare a investiţiei 

de comun acord cu beneficiarul. 

Amenajarea unui complex sportiv cu bazine cu contur liber si tehnologii moderne( sistem de 

recirculare overflow). 

Varianta I  

Amenajarea unui complex sportiv cu bazine cu contur liber si tehnologii moderne( sistem de 

recirculare overflow). 

Lucrari propuse: 

-dezafectarea constructiilor aflate pe teren ; 

-terasamente; 

-amenajarea unui bazin cu forme libere, circulare pentru adulti impartit in doua zone, una cu 

adancime de 1.4m si una cu adancimea de 1.1m  cu jacuzzi; 

-amenajarea unui bazin cu forme libere, circulare pentru copii de varste mici; 

-amenajare camera tehnica; 

-realizarea unor alei in jurul bazinelor si care sa faca legatura intre diferite zone ale complexului; 

-amenajarea unui pavilion de servicii care va avea o zona dusuri pe sexe si grupuri sanitare 

impartite pe sexe si pentru persoane cu dizabilitati; 

-amenajarea casei poarta; 

-realizarea unor cabine de schimb; 

-montare cosuri pentru gunoi menajer; 
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-amenajare spatii verzi; 

-insamantare cu iarba. 

Varianta  II  

Amenajarea unui complex sportiv cu bazine cu contur rectangular  si tehnologii clasice. 

Lucrari propuse: 

-dezafectarea constructiilor aflate pe teren ; 

-terasamente; 

      -amenajarea unui bazin cu forme regulate pentru adulti impartit in doua zone, una cu adancime de 1.4m 

si una cu adancimea de 1.1m  cu jacuzzi; 

-amenajarea unui bazin cu forme regulate pentru copii de varste mici; 

-amenajare zona tehnica; 

-realizarea unor alei in jurul bazinelor si care sa faca legatura intre diferite zone ale complexului; 

-amenajarea unui pavilion de servicii care va avea o zona dusuri pe sexe si grupuri sanitare impartite pe 

sexe si pentru persoane cu dizabilitati; 

-amenajarea casei poarta; 

-realizarea unor cabine de schimb; 

-montare cosuri pentru gunoi menajer; 

-amenajare spatii verzi; 

-insamantare cu iarba. 

               Conform celor prezentate mai sus, varianta selectata este varianta I, varianta care va sta la baza 

analizei fianciare, fiind varianta acceptata de catre beneficiar. 

Pentru evaluarea variantelor studiate au fost considerate urmatoarele criterii: 

• amplasament existent aflat in proprietatea beneficiarului. 

• costuri de investitie ce pot fi sustinute din fonduri nerambursabile si  bugetul local; 

• cheltuieli de intretinere mici; 

• refacerea cadrului natural; 

• consumuri minime de materii si materiale in perioada de operare. 

Pentru estimarea necesarului de asistenta financiara, a fost necesara constructia unui model 

financiar – in conformitate cu recomandarile „Guidance on the Methodology for carrying out Cost-Benefit 
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Analysis- Working Document no.4”, pentru intreaga viata economica a proiectului- 15 ani, perioada ce a 

fost folosita ca baza pentru analiza fluxului de numerar. 

Valoarea totala a investitiei estimata( cu TVA) este de 8.797,28 mii lei, respectiv 1.970,1 mii 

EURO(TVA inclus), la cursul de 1 EURO=4,4654 lei din  29 iulie 2016.. 

Perioada de referinţă la care se raportează ACB este o perioadă de 15  ani. Durata de referinţă la 

care se raportează ACB este durata de viaţă a proiectului, astfel se consideră că investiţia de faţă trebuie să 

aibă parametri optimi pe o durată de minim 15  ani. Ca şi obiectiv principal ACB, regăseşte ajutorul 

adoptării deciziilor sociale. 

Pentru a se putea realiza o ACB cât mai la obiect se impune identificarea subiecţilor care vor primi 

beneficii şi a celor care suportă costurile: 

Beneficiari: 

 Beneficiarii direcţi se pot considera locuitorii Municipiului Sebes; 

 Persoanele care tranziteaza Municipiul; 

 Persoanele aflate in vizita in Municipiul Sebes. 

Cei ce suportă costurile: 

- Costurile vor fi suportate de Primaria Municpiului Sebes prin accesarea fondurilor din 

cadrul CNI. 

Evoluţia prezumată a costurilor de operare – costurile de operare şi întreţinere, atât în cazul 

scenariului inerţial („fără proiect”), cât şi în cazul implementării proiectului propus, sunt exprimate în lei, 

exclusiv TVA. 

Evoluţia prezumată a costurilor de operare se poate observa în Anexa nr.2 şi reprezintă: costurile cu  

salariile  personalului angajat, costurile de întreţinere a instalaţiilor, costurile cu materialul de intervenţie, 

etc. 

Pentru implementarea proiecului vor fi anual cheltuielei cu mentenanta,costuri cu consumurile 

precum si cheltuieli cu personalul angajat, care vor fi in numar de 4.Veniturile realizate din implementarea 

proiectului vor fi sume din contracte de inchiriere spatii comerciale, pretul de intrare in complex, tariful 

mediu fiind de 10 lei/bilet. 

        

Anexa 
nr.2.1 
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Anexa 
nr.2.1 

                                                                                 
COSTURI 

DE 
OPERARE  

        

                                                                          
- 

Scenariul 
I -  

        
        

Lei 

An 

Salariul 
mediu 

pe 
angajat 

Total 
costuri 

salariale 

Nr. de revizii 
pe an 

Pret pe revizie 
Cheltuieli 

cu 
revizia 

Costuri cu 
întreţinerea 

curativa(schimbarea 
componente-lor 

defectate 
accidental) 

Cheltuieli 
cu revizia şi 
întreţinerea 

curativa 

Cheltuieli 
totale 

1                 

2 1,800 54,000 2 3,000 6,000 42,000 48,000 102,000 

3 1,890 56,700 2 3,150 6,300 44,100 50,400 107,100 

4 1,985 59,535 2 3,308 6,615 46,305 52,920 112,455 

5 2,084 62,512 2 3,473 6,946 48,620 55,566 118,078 

6 2,188 65,637 2 3,647 7,293 51,051 58,344 123,982 

7 2,297 68,919 3 3,829 11,487 53,604 65,090 134,010 

8 2,412 72,365 3 4,020 12,061 56,284 68,345 140,710 

9 2,533 75,983 3 4,221 12,664 59,098 71,762 147,746 

10 2,659 79,783 3 4,432 13,297 62,053 75,350 155,133 

11 2,792 83,772 4 4,654 18,616 65,156 83,772 167,543 

12 2,932 87,960 4 4,887 19,547 68,414 87,960 175,921 

13 3,079 92,358 4 5,131 20,524 71,834 92,358 184,717 

14 3,233 96,976 4 5,388 21,550 75,426 96,976 193,952 

15 3,394 101,825 4 5,657 22,628 79,197 101,825 203,650 

         

         

         

 
Nr. Salariati 5 cate 8ore pe zi 
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                            EVOLUŢIA PREZUMATĂ A VENITURILOR FINANCIARE 

 

 

 

 

 

An 

Necesar de  
utilitati /zi 
daca s-ar 

face  
obiectivul 

Numar 
de zile pe 

an 

Costuri cu 
utilitatile 

daca  s-ar 
face 

obiectivul  

Venituri 
din bilete 
/zi daca  
s-ar face  
obiectivul 

Numar 
de zile 
pe an 

Venituri din 
bilete /an 
daca  s-ar 

face  
obiectivul 

Venituri 
totale 

1 752 150.00 112,809 4,000 150.00 600,000.00 487,191 

2 790 150.00 118,449 4,200 150.00 630,000.00 511,551 

3 829 150.00 124,372 4,410 150.00 661,500.00 537,128 

4 871 150.00 130,591 4,631 150.00 694,575.00 563,984 

5 914 150.00 137,120 4,862 150.00 729,303.75 592,184 

6 960 150.00 143,976 5,105 150.00 765,768.94 621,793 

7 1,008 150.00 151,175 5,360 150.00 804,057.38 652,883 

8 1,058 150.00 158,734 5,628 150.00 844,260.25 685,527 

9 1,111 150.00 166,670 5,910 150.00 886,473.27 719,803 

10 1,167 150.00 175,004 6,205 150.00 930,796.93 755,793 

11 1,225 150.00 183,754 6,516 150.00 977,336.78 793,583 

12 1,286 150.00 192,942 6,841 150.00 1,026,203.61 833,262 

13 1,351 150.00 202,589 7,183 150.00 1,077,513.80 874,925 

14 1,418 150.00 212,718 7,543 150.00 1,131,389.49 918,671 

15 1,489 150.00 223,354 7,920 150.00 1,187,958.96 964,605 

        utilitati apa=5mc+16mc/zi*5.86lei=123.06lei/zi 

curent 160kw/h*12h*0.8=1536kw/zi*0.4167lei/kwh=629lei/zi 
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4.3.ANALIZA FINANCIARĂ, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ 
FINANCIARĂ 

Ratiunea finantarii sub forma de grant, este aceea ca proiectele de infrastructura publica nu pot 

totdeauna sa acopere intregul cost de investitii si costurile de operare si intretinere din veniturile viitoare. 

Pentru estimarea necesarului de finantare este necesara constructia unui model financiar pentru 

intreaga viata economica a proiectului (15 ani) care poate fi folosit ca baza pentru analiza fluxului de 

numerar. 

Analiza financiară se realizează pe baza unor previziuni care reprezintă evoluţia prezumată a 

costurilor de operare care însumează: costurile salariale, costurile cu întreţinerea şi alte costuri care ar putea 

să influenţeze investiţia. 

În evoluţia costurilor se abordează scenariul propus prin varianta tehnică descrisă mai sus.  

Înainte de a efectua analiza financiară – pe baza incrementală – trebuie mai întâi să prezentăm 

fundamentarea acestei analize, ţinând cont de următoarele elemente: 

 Modelul financiar: această informaţie este necesară pentru a înţelege modul de formare a veniturilor 

şi cheltuielilor, precum şi a detaliilor tehnice ale analizei financiare. 

 Proiecţiile financiare: aceste proiecţii vor prezenta costurile investiţionale şi operaţionale aferente 

proiectului. 

 Sustenabilitatea  proiectului: această analiză va indica performanţele financiare ale proiectului 

(VAN – Valoarea actualizată netă, RIR – rata internă de rentabilitate, BCR – raportul 

beneficiu/cost), va stabili în ce măsură proiectul necesită finanţare nerambursabilă şi în ce măsură 

se va susţine după încetarea finanţării.  

4.3.1.MODELUL FINANCIAR  

Scopul analizei financiare este acela de a identifica şi cuantifica cheltuielile necesare pentru 

implementarea proiectului, dar şi a veniturilor generate de proiect în  faza operaţională.  

Valoarea actualizată netă (VAN) este un indicator ce permite cuantificarea diferenţei între 

volumul total al încasărilor realizate pe întreaga perioadă de funcţionare a obiectivului şi costurile totale 

(cu investiţia şi cu operarea), cu ajutorul tehnicii actualizării (a discontării). Această tehnică, bazată pe 

concepte matematico-economice, permite aflarea valorii prezente a unor sume de bani ce se vor înregistra 

(încasări sau cheltuieli) într-o perioadă de timp viitoare.  

Valoarea actualizată netă (VAN) a unui proiect de investiţii se calculează astfel: 
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 Unde :  St= cash-flow-ul net anual al proiectului  

  at = factorul de actualizare  

  r  = rata de actualizare  

În practica evaluării proiectelor de investiţii, valoarea actualizată netă aferentă trebuie să fie mai 

mare sau egală cu zero. Se acceptă valori negative ale VAN în cazul analizei financiare pentru proiectele a 

căror beneficii nu pot fi cuantificate imediat, implementarea acestora fiind un profit cuantificat la nivel 

zonal.  

Rata internă de rentabilitate (RIR) reprezintă rata de actualizare la care VAN este egală cu zero. 

Altfel spus, aceasta este rata internă de rentabilitate minimă acceptată pentru proiect, o rată mai mică 

indicând faptul că veniturile nu vor acoperi cheltuielile. Cu toate acestea , o RIR negativă poate fi 

acceptată pentru anumite proiecte în cadrul programelor de finanţare ale UE – datorită faptului că acest tip 

de investiţii reprezintă o necesitate stringentă, fără a avea însă capacitatea de a genera venituri (sau 

generează venituri foarte mici): unitati de interventii in situatii de urgenta, drumuri, staţii de epurare, reţele 

de canalizare, reţele de alimentare cu apă, etc. Acceptarea unei RIR financiare negativ este totuşi 

condiţionată de existenţa unei RIR economice pozitive – acelaşi concept, dar de data aceasta aplicat asupra 

beneficiilor şi costurilor socio-economice. 

Raportul beneficiu/cost (BCR) este un indicator complementar al VAN, comparând valoarea 

actuală a beneficiilor viitoare cu cea a costurilor viitoare, inclusiv valoarea investiţiei.  

 BCR =
0

0

)(

)(

OVP

IVP
  

Unde: VP(i)0= valoarea actualizată a intrărilor de fluxuri financiare generate de proiect în perioada 

analizată( inclusiv valoarea reziduală). 

 VP(O)0=valoarea actualizată a ieşirilor de fluxuri financiare generate de proiect în perioada 

actualizată (inclusiv costurile investiţionale). 

Întrucât toţi aceşti indicatori depind într-o foarte mare măsură de rata de actualizare, se impune 

prezentarea unei scurte justificări a valorii alese. 

Rata de actualizare recomandată în este de 5% pentru analiza financiară, respectiv de 5% pentru 

analiza economică.  
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Orizontul de timp reprezintă numărul maxim de ani pentru care se fac previziuni. Pentru a fi 

precauţi, orizontul de  timp luat în calcul nu trebuie să depăşească durata de viaţă economică a proiectului, 

estimată la minim 15  ani. Prin urmare orizontul de timp a fost stabilit la 15 ani. 

Conceptul de „incremental” 

Atât veniturile, cât şi cheltuielile vor fi luate în considerare în cadrul analizei financiare (şi al 

analizei economice – Cost-beneficiu) conform conceptului de incremental – iar viabilitatea proiectului nu 

trebuie să ia în considerare veniturile/cheltuielile care ar fi fost generate oricum, indiferent dacă proiectul 

ar fi fost sau nu implementat.  

Analiza financiară, împreună cu analiza economică reprezintă cele mai puternice argumente în 

favoarea deciziei de investiţie. În concluzie, nu ne putem aştepta ca un investitor să „plătească” pentru 

rezultatele care ar fi fost obţinute oricum, fără investiţia sa.  

Metoda incrementală se bazează pe comparaţia dintre scenariile „cu proiect” şi „fără proiect”. 

Această diferenţă dintre cele două cash flow-uri (cash flow incremental) se actualizează în fiecare an şi 

este comparată cu valoarea prezentă a investiţiei, pentru a se stabili dacă valoarea actualizată netă (VAN) a 

proiectului are o valoare pozitivă sau negativă. 

Prezenta documentaţie tratează varianta a I-a aleasă de proiectant de comun acord cu beneficiarul, 

în urma analizei punctelor tari şi punctelor slabe ale fiecărui scenariu. 

Alternativa propusă înregistrează următorii indicatori de performanţă (conform Anexa nr.4): 

Analiza financiară se realizează pe baza unor previziuni care reprezintă evoluţia prezumată a costurilor 

de operare care însumează: costurile salariale, costurile cu întreţinerea şi alte costuri care ar putea să 

influenţeze investiţia. 

În evoluţia costurilor se abordează scenariiIe propuse mai sus.  

Având în vedere situaţiile impuse pe baza scenariilor s-a ajuns la ACB financiară prezentată în 

Anexa nr.4, unde au fost preluate valorile de investiţie din devizul general pentru varianta I în valoare de 

8,797.281 mii lei (cu TVA). 
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Anexa 
nr.4.1 

       

       ANALIZA FINANCIARA  

       Scenariul I 

An 
Costuri de 
investitii 

Total costuri 
salariale 

Costuri de 
exploatare 

Venituri 
totale 

Valoarea 
reziduala 

Flux de 
numerar net 

1 8,797,281     487,191   -8,310,090 

2   54,000 48,000 511,551   409,551 

3   56,700 50,400 537,128   430,028 

4   59,535 52,920 563,984   451,529 

5   62,512 55,566 592,184   474,106 

6   65,637 58,344 621,793   497,811 

7   68,919 65,090 652,883   518,873 

8   72,365 68,345 685,527   544,817 

9   75,983 71,762 719,803   572,057 

10   79,783 75,350 755,793   600,660 

11   83,772 83,772 793,583   626,039 

12   87,960 87,960 833,262   657,341 

13   92,358 92,358 874,925   690,208 

14   96,976 96,976 918,671   724,719 

15   101,825 101,825 964,605 7,477,689 8,238,644 

Rata de actualizare    
5.00%       

Rata interna a 
rentabilitatii financiare 

(RIR) 
  

5.51%       

valoarea finaciara 
actuala a investitiei 

(VNA) 
  

21,501 lei       

Raportul B/C   
1.66       
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4.4.ANALIZA ECONOMICĂ INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ 
ECONOMICĂ  

La alternativa propusă de analiza cost/beneficiu financiară, s-a executat o analiză cost/beneficiu 

economică. 

ACB economică presupune determinarea impactului proiectului din punct economic, care este prezentă 

în Anexa nr. 5. 

Ca şi costuri s-au luat în calcul costurile de exploatare şi costurile de investiţie. 

Având în vedere că pe piaţă preţurile sunt distorsionate, prin prisma politicilor care se află pe piaţă, 

acestea trebuie aduse la preţurile lor real. 

Pentru a se putea determina beneficiile şi costurile sa recurs la determinarea factorului de conversie 

(Cf) pentru toate variabilele de intrare in analiză, prin factorul de conversie se ajunge de la preţurile 

contabile la preţurile economice şi factorul de conversie standard (SCF). 
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Anexa nr. 5 

ANALIZA ECONOMICĂ  

        

        

An 
Costuri de 
investitii 

Chelt. 
salariale 

Costuri de 
exploatare 

Venituri  

Venituri din contracte de 
inchiriere spatii 

comerciale, terenuri de 
volei si badminton. 

Valoarea 
reziduala a 
investiţiei 

Flux de 
numerar net 

Cf. 0.910 1.000 0.899 0.899 0.899 0.899   

1 8,005,526     437,985 69,928   -4,941,715 

2   54,000 43,152 459,884 73,424   2,562,801 

3   56,700 45,310 482,878 77,095   2,690,941 

4   59,535 47,575 507,022 80,950   2,825,488 

5   62,512 49,954 532,373 84,998   2,966,763 

6   65,637 52,452 558,992 89,248   3,115,101 

7   68,919 55,074 586,941 93,710   3,270,856 

8   72,365 57,828 616,288 98,395   3,434,399 

9   75,983 60,719 647,103 103,315   3,606,119 

10   79,783 63,755 679,458 108,481   3,786,425 

11   83,772 66,943 713,431 113,905   3,975,746 

12   87,960 70,290 749,102 119,600   4,174,533 

13   92,358 73,805 786,558 125,580   4,383,260 

14   96,976 77,495 825,885 131,859   4,602,423 

15   101,825 81,370 867,180 138,452 6,117,422 9,987,020 

Rata de actualizare  
5.50% 

Rata internă a 
rentabilităţii 

economice(RIR) 5.57% 

Valoarea economica 
neta  (VNA) 218,666 lei 

Raportul B/C 
1.72 

                        

Factor de conversie standard 

Factorul de conversie standard este este definit conform următoarei formule şi se bazează pe datele 

macroeconomice prevăzute mai jos(valori în milioane de euro): 

                                  
899.0






TXXTMM

XM
SCF  
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Unde: M=valoare importurilor=2694 

X=valoarea exporturilor=1856,9 

TM=taxă de import=512 

TX=taxă de export=0 

Pe baza ACB economică s-a determinat fluxul de numerar net (cash flow-ul net). Folosind o rata de 

actualizare de 5,5% s-au determinat VNA economic, RER si raportul C/B economic. 

4.5.ANALIZA DE SENZITIVITATE  

Pentru a determina factorii critici care ar putea să influenţeze rezultatele pe termen lung ale investiţiei, 

se realizează analiza de senzitivitate. 

Ca şi factori critici care se analizează si care ar putea să influenţeze succesul investiţiei se redau: 

- evenimente neaşteptate care ar putea schimba previziunea care s-a efectuat asupra evoluţiei   venitului; 

- anumite politici sau evoluţia pieţii neprevizibile a forţei de muncă, ceea ce ar putea duce la creşteri 

salariale mai mari decât cele previzionate; 

- Costurile de întreţinere. Costurile mai mari prin creşterea costului componentelor 

sistemului de iluminat, influenţa cotelor bursiere asupra barilului de petrol cotat la bursele externe sau 

creşterea accizelor poate influenţa costurile carburanţiilor. Astfel pot fi influenţate costurile de întreţinere. 

Variaţia indicatorilor de performanţă se poate observa în Anexele nr. 6.1.-6.3. Pe baza acestor anexe s-a 

realizat analiza de senzitivitate, în tabelul următor se află variaţia indicatorilor de performanţă:         

 

Scenariul I  

Analiza de senzitivitate - variatia venitului cu -1% 

An 
Costuri de 
investitii 

Cheltuieli 
salariale 

Costuri de 
exploatare  Venituri 

Valoarea 
reziduala 

Flux de numerar 
net 

1 8,797,281.0   0.0 438,472   8,358,809 

2   54,000 48,000.0 460,395   358,395 

3   56,700 50,400.0 483,415   376,315 

4   59,535 52,920.0 507,586   395,131 

5   62,512 55,566.0 532,965   414,888 

6   65,637 58,344.3 559,614   435,632 

7   68,919 65,090.4 587,594   453,585 

8   72,365 68,344.9 616,974   476,264 

9   75,983 71,762.1 647,823   500,077 

10   79,783 75,350.2 680,214   525,081 
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11   83,772 83,771.7 714,225   546,681 

12   87,960 87,960.3 749,936   574,015 

13   92,358 92,358.3 787,433   602,716 

14   96,976 96,976.2 826,804   632,852 

15   101,825 101,825.1 868,144 7,477,688.9 8,142,183 

Rata de actualizare    5.00% 

Rata interna a 
rentabilitatii financiare 

(RIR) 
  

5.04% 

valoarea financiara 
actuala a investitiei 

(VNA) 
  

30,136 lei 

Raportul B/C   1.559 

       Analiza de senzitivitate - variatia cheltuielilor salariale cu +1% 

An 
Costuri de 
investitii 

Cheltuieli 
salariale 

Costuri de 
exploatare  Venituri 

Valoarea 
reziduala 

Flux de numerar 
net 

1 8,797,281.0   0.0 487,191.0   -8,310,090 

2   59,400 48,000.0 511,550.6   404,151 

3   62,370 50,400.0 537,128.1   424,358 

4   65,489 52,920.0 563,984.5   445,576 

5   68,763 55,566.0 592,183.7   467,855 

6   72,201 58,344.3 621,792.9   491,248 

7   75,811 65,090.4 652,882.5   511,981 

8   79,602 68,344.9 685,526.7   537,580 

9   83,582 71,762.1 719,803.0   564,459 

10   87,761 75,350.2 755,793.1   592,682 

11   92,149 83,771.7 793,582.8   617,662 

12   96,756 87,960.3 833,261.9   648,545 

13   101,594 92,358.3 874,925.0   680,973 

14   106,674 96,976.2 918,671.3   715,021 

15   112,008 101,825.1 964,604.9 7,477,688.9 8,228,461 

Rata de actualizare    5.00% 

Rata interna a 
rentabilitatii financiare 

(RIR) 
  

5.35% 

valoarea financiara 
actuala a investitiei 

(VNA) 
  

29,634 lei 

Raportul B/C   1.640 
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Analiza de senzitivitate - variatia costurilor de exploatare cu +1% 

An 
Costuri de 
investitii 

Cheltuieli 
salariale 

Costuri de 
exploatare  Venituri 

Valoarea 
reziduala 

Flux de numerar 
net 

1 8,797,281.0   0.0 487,191.0   -8,310,090 

2   54,000 48,000 511,550.6   409,551 

3   56,700 50,400 537,128.1   430,028 

4   59,535 52,920 563,984.5   451,529 

5   62,512 55,566 592,183.7   474,106 

6   65,637 58,344 621,792.9   497,811 

7   68,919 65,090 652,882.5   518,873 

8   72,365 68,345 685,526.7   544,817 

9   75,983 71,762 719,803.0   572,057 

10   79,783 75,350 755,793.1   600,660 

11   83,772 83,772 793,582.8   626,039 

12   87,960 87,960 833,261.9   657,341 

13   92,358 92,358 874,925.0   690,208 

14   96,976 96,976 918,671.3   724,719 

15   101,825 101,825 964,604.9 7,477,688.9 8,238,644 

Rata de actualizare    5.00% 

Rata interna a 
rentabilitatii financiare 

(RIR) 
  

5.51% 

valoarea financiara 
actuala a investitiei 

(VNA) 
  

32,867 lei 

Raportul B/C   1.656 

       

        
 
 
 
 

ANALIZA DE SENZITIVITATE 

Alternative VNA RIR B/C 

Valori fără variaţii  21,501 5.51% 26.34 

Venituri totale -1% 30,136 -8,634 -28.65% 5.04% 0.47% 1.559 0,000 0.00% 

Costuri salariale +1% 29,634 -8,133 -27.44% 5.35% 0,16% 1.640 6.38 1.31% 

Costuri de exploatare +1% 32,867 -11,366 -34.58% 5.51% 0,00% 1.656 24.684 -0.91% 
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Astfel se observă că variaţiile cele mai mari care ar putea să influenţeze indicatorii de performanţă 

prin variaţia de 1 % sunt costurile de exploatare, dar unitatea propusă pentru realizarea investiţiei este 

relativ uşor de întreţinut, neimplicând costuri majore de exploatare, astfel nu se pot contura riscuri majore 

prin variaţii de preţ la variabilele intrate în analiză. 

4.6.ANALIZA DE RISC  

Conform analizei de senzitivitate se observă sensibilitatea indicatorului de performanţă VNA la 

variaţia costurilor de exploatare. Pentru a se putea întâmpina acest risc trebuie indentificaţi factorii care ar 

putea să determine variaţia costurilor. 

Pentru ca implementarea proiectului să poată demara se impune, pe fiecare nivel de 

implementare identificarea pre-conditiilor, ipotezelor, riscurilor dar si a unor măsuri de administrare. 

Având în vedere caracterul punctual si clar al proiectului nu sunt necesare anumite pre-conditii inainte 

de începerea activitătiilor, cu exceptia asigurării resurselor necesare pentru implementarea proiectului 

si a obtinerii avizelor si autorizatiilor necesare pentru desfăsurarea proiectului.  

Cu privire la asigurarea resurselor umane enumerăm: 

- resurse umane: personal necesar executării lucrărilor de constructii; 

- resurse umane: personal necesar in faza de operare. 

 

Riscuri asumate 

Principalele riscuri ce pot interveni în derularea proiectului sunt: 

- Riscuri interne: sunt cele direct legate de proiect şi care pot apărea în timpul şi/sau ulterior 

fazei de implementare: 

 Executarea necorespunzătoare a unora dintre lucrările de construcţii-montaj; 

 Nerespectarea graficului de execuţie; 

 Organizarea deficitară a fluxului informaţional între diferitele entităţi implicate  în 

implementarea proiectului; 

 Creşterea costurilor investiţionale datorită lucrărilor de execuţie; 

 Lipsa capacităţii financiare a beneficiarului de a suporta costurile operaţionale şi/sau a ratei de 

cofinanţare. 
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În cazul materializării acestor riscuri în perioada de implementare a proiectului se impune 

identificarea şi adoptarea de către promotorul proiectului şi principalele entităţi implicate a unor soluţii 

adecvate, atât din punct de vedere financiar, cât şi din punctul de vedere al respectării termenelor 

prevăzute. 

- Riscuri externe: sunt aflate în strânsă legătură cu mediul socio-economic şi cel politic, 

având o influenţă considerabilă asupra proiectului: 

 Riscuri economice: 

 Creşterea inflaţiei; 

 Deprecierea monedei naţionale; 

 Creşterea preţurilor la materiile prime şi energie; 

 Creşterea ratei dobânzii. 

 Riscuri sociale: 

 Creşterea costurilor forţei de muncă; 

 Lipsa personalului calificat. 

 

5.SURSELE DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI  

Se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau în fonduri proprii, fonduri din  

accesarea fondurilor CNI. 

 

6. ESTIMĂRI PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA 
INVESTIŢIEI  

6.1.NUMĂR DE LOCURI DE MUNCĂ CREATE ÎN FAZA DE EXECUŢIE  

- se creează circa 40 locuri de muncă; 

6.2.NUMĂR DE LOCURI DE MUNCĂ CREATE ÎN FAZA DE OPERARE  

- se creează circa 5 locuri de muncă. 

7.PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI  

7.1.VALOAREA TOTALĂ (INV), INCLUSIV TVA (MII LEI)  
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DEVIZ GENERAL ESTIMATIV 
               privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului/lucrarilor de interventii                                           

„COMPLEX SPORTIV SI RECREERE, MUNICIPIUL SEBES, JUD. ALBA “                                                                 
(conform H.G. nr.28/2008) 

In mii lei/mii euro la cursul 4.4654 lei/euro din data de 29/07/2016 

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA) 

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro 

1 2 3 4 5 6 7 

TOTAL Constructii+Montaj 4,082.12 914.17 816.42 4,898.55 1,097.00 

TOTAL COMPLEX SPORTIV SI RECREERE, 

MUNICIPIUL SEBES, JUD. ALBA 

7,331.07 1,641.75 1,466.21 8,797.28 1,970.10 

        

7.2.EŞALONAREA INVESTIŢIEI (INV/C+M)  

               Anul 1- 5.353,52 MII LEI din care C+M=2.857,49 MII LEI 

- 1.198,89 MII EURO  din care C+M=639,92 EURO 

              Anul 2- 3.443,76 MII LEI din care C+M=2.041,06 

-  771,21 MII EURO din care C+M=457,08 MII EURO.  

 

 

7.3.DURATA DE REALIZARE (LUNI)  

17 luni 

7.4.CAPACITĂŢI (ÎN UNITĂŢI FIZICE ŞI VALORICE)  

Total suprafata imobil 12130 mp, valoare totala 8.797,28 mii lei , rezulta un pret de 0.73 mii lei/mp. 

8. AVIZE ŞI ACORDURI DE PRINCIPIU  

Avizele si acordurile, pentru aceasta etapa de proiectare, se va atasa. 
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B. PARTEA DESENATA: 

 

1. Randari 

2. Plan de incadrare in zona –A1                                                       

3. Plan de situaţie existent    -A2                                                            

4. Plan de situaţie proiectat  -A3 

5. Sectiuni bazin -A4                 

6. Plan parter acces principal -A5 

7. Plan acoperis acces secundar –A6 

8. Sectiune A acces principal –A7 

9. Sectiune B cabina poarta acces principal –A8 

10. Sectiune B spatiu depozitare acces principal –A9 

11. Sectiune C acces principal –A10 

12. Fatade acces principal –A11 

13. Plan parter acces secundar –A12 

14. Plan acoperire acces secundar –A13 

15. Sectiune A cabina poarta acces secundar –A14 

16. Sectiune B cabina poarta acces secundar –A15 

17. Sectiune A spatii comerciale acces secundar –A16 

18. Sectiune C volume acces secundar –A17 

19. Fatade volume acces secundar –A18 

20. Plan subsol corp grupuri sanitare –A19 

21. Plan parter corp grupuri sanitare –A20 

22. Plan acoperis corp grupuri sanitare –A21 

23. Sectiune A corp grupuri sanitare –A22 

24. Sectiune B corpuri grupuri sanitare –A23 

25. Fatade corpuri grupuri sanitare –A24 

26. Instalatii electrice acces principal –IS01 

27. Instalatii sanitare acces principal –IS02 

28. Instalatii curenti slabi acces secundar- IS03 
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29. Instalatii electrice acces secundar –IS04 

30. Insatalatii sanitare acces secundar –IS05 

31. Insatalatii curenti slabi acces secundar –IS06 

32. Instalatii electrice corp grupuri sanitare –IS07 

33. Instalatii sanitare corp grupuri sanitare –IS08 

34. Instalatii curenti slabi corp grupuri sanitare –IS09 

 

 

 


