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STUDIU DE FEZABILITATE 

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL DE INVESTIȚII  

1.1. Denumirea obiectivului de investiții  

 

Denumirea investiției: Studiu de fezabilitate – Canalizatie subterana retele 

curenti slabi in Municipiului Sebes 

Amplasament: Municipiul Sebes, jud. Alba 

Beneficiar:   MUNICIPIUL SEBES 

Proiectant general:   S.C. BACKUP TECHNOLOGY S.R.L. 

Proiectant de specialitate: S.C. BACKUP TECHNOLOGY S.R.L. 

Fază proiect: SF 

Nr. proiect: 137/2020.08.10 

1.2. Ordonator principal de credite/Investitor 

 Municipiul Sebes 

o Adresa: Piata Primariei, nr. 1, Sebes, jud. Alba; 

o Cod Poștal: 515800; 

 Municipiul Sebes este situat în partea centrala a României, în sud-vestul Transilvaniei, în 

judetul Alba. Drumurile europene E 68 ( Deva- Sibiu- Brasov) si E 81 ( Cluj- Sibiu- Pitesti), drumul 

national 67 (de pe Valea Sebesului) si alte drumuri judetene trec prin Sebes. 

 Municipiul are diverse căi de comunicație și de acces cum ar fi linii de căi ferate care fac 

legătura cu principalele regiuni ale țării. În apropiere se găsește Autostrada A1 Nădlac-București, cu 

nod rutier în dreptul localității. 

1.3. Ordonator de credite (secundar sau terțiar) 

 Nu este cazul. 

 

1.4. Beneficiarul investiției 

 Municipiul Sebes. 

2. SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII 

OBIECTIVULUI 

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate 

Nu a fost elaborat niciun studiu de prefezabilitate privind investiția propusă. 



 

  

 

2.2. Prezentarea contextului 

 

In prezent municipiul Sebes este deservit de retele de telecomunicatii pozate aerian, pe stalpii 

aferenti alimentarii cu energie electrica, pe stalpii de iluminat aflati in proprietatea distribuitorului 

local de energie electrica, respectiv ai Municipiului Sebes. Retelele de telecomunicatii ale providerilor 

de servicii sunt pozate tot aerian, pe aceleasi trasee.  

 Oportunitatea investiţiei 

 

Având în vedere dezvoltarea orasului, modernizarea strazilor si a trotuarelor, cresterea 

gradului de siguranta al cetatenilor, pozarea retelelelor electrice ingropat, se impune instalarea unei 

retele de canale subterane pentru retelele de telecomunicatii. 

2.3. Analiza situației existente și identificarea necesităților și a 

deficiențelor 

 Necesitatea realizării investiției 

 

Odata cu modernizarea orasului si ingroparea retelelelor electrice existente se impune 

realizarea unui canalizari subterane si pentru retelele de telecomunicatii. Canalizatia propuse va 

deservi astat retelele providerilor de servicii cat si retelele de telecomunicatii pentru instalatiile 

CCTV, semaforizare, panouri info, etc, ale Municipiului Sebes. 

2.4. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției 

publice 

 Obiectivele investiţiei 

Obiectivul principal: cresterea gradului de securitate al retelelelor de telecomunicatii, 

asigurarea infrastructurii de telecomunicatii pentru providerii de servicii si pentru retelele Politiei 

Locale si a Municipiului Sebes. 

Proiectul de investiție este orientat spre atingerea următoarelor obiective: 

 Modernizarea si reabilitarea trotuarelor si a zonelor de circulatie; 

 Cresterea fiabilitatii retelelelor de telecomunicatii; 

 Marirea gradului de siguranta al transmisiei de date si scaderea numarului de intreruperi 

accidentale; 

 Crearea unei infrastructuri modulare care nu necesita interventii ulterioare;  

3. IDENTIFICAREA ȘI PROPUNEREA A MINIMUM DOUĂ 

SCENARII PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI 

Prin proiectul propus se propun doua scenarii pentru realizarea investitiei, si anume :  



 

  

 

a) Folosirea infrastructurii existente pozata pe stalpii aerieni 

b) Realizarea canalizatiei subterane pentru retelele de telecomunicatii 

3.1. Particularități ale amplasamentului 

 

c) Descrierea amplasamentului 

Amplasamentul în cauză se găsește în județul Alba, Municipiul Sebes și este alcătuit din mai 

multe zone si strazi pe care se vor realiza lucrari de canalizatie pentru retele de telecomunicatii. 

Zonele au fost stabilite împreună cu reprezentantii Municipiului Sebes. 

Vecinătăți: 

Nu este cazul. 

Distanțele de la limita de proprietate față de clădirile destinate locuirii sunt următoarele: 

Nu este cazul. 

Căi de acces public – retelele au acces din zonele publice; 

Particularități topografice – fiind camere video care se vor monta pe stâlpi existenți precum și 

pe fațadele clădirilor primăriei nu se necesită topografia terenului. 

 

d) Relații cu zonele învecinate 

Nu este cazul. 

 

e) Orientări față de punctele cardinale 

Nu este cazul. 

 

f) Surse de poluare existente în zonă 

Nu este cazul. 

 

g) Date climatice și particularități de relief 

Municipul Sebeş este aşezat pe un teren relativ plan, în partea central sudică a judeţului Alba, 

aproape de confluenţa Sebeşului cu Mureşul la altitudinea de 248m, situat la intersecţia drumurilor 

naţionale Sibiu – Cluj şi Sibiu – Arad, la o distanţă de 15km de Alba Iulia, 55km de Sibiu şi 63km de 

Deva.  

Coordonatele geografice ale municipiului Sebeş sunt: 45º 38' Latitudine nordică, 23º 34' 

longitudine estică.  

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

la: est - comunele Daia Română, Cut şi Câlnic, sud - comunele Cîlnic şi Săsciori, vest - comunele Vinţu 

de Jos şi Pianu, nord - municipiul Alba Iulia. Din municipiul Sebeş fac parte următoarele localităţi:  

- Sebeş – situat pe ambele maluri ale râului cu acelaşi nume, la intersecţia drumurilor 

naţionale şi europene DN1 şi DN7;  



 

  

 

- Lancrăm – localitate componentă, aproape de limita nordică a municipiului, la aproximativ 2 

km de localitatea Sebeş;  

- Petreşti – localitate componentă aşezată de-a lungul râului Sebeş la 3,5 km de Sebeş spre sud 

cu acumularea ce-i poartă numele, care funcţionează în scopul alimentării şi atenuării undelor de 

viitură din amonte;  

- Răhău – sat aparţinător pe Valea Secaşului Mare ce se deschide la sud de DN1 şi aşezat în 

partea sud estică a localităţii Sebeş. 

Teritoriul Municipiului Sebeș se înscrie în tipul de climat temperat continental specific 

regiunilor deluroase cu înălțimi cuprinse între 200 - 800 m. Climatul este influențat de relief prin 

forma sa, poziția versanților și altitudine.  

Iarna, temperaturile multianuale oscileaza în jurul valorii de - 2°C. Invaziile de aer maritim 

produc creşteri uşoare de temperaturi. Primavara temperaturile medii lunare sunt mai ridicate cu 6 - 

12°C, iar toamna mai coborite 5 - 9°C.  

Variabilitatea anuala a temperaturii are caracter neperiodic 2 - 4°C. Cele mai mari abateri ale 

mediilor lunare se inregistreaza iarna și primavara, datorate circulatiei atmosferice mai intense. 

Temperatura minima absoluta - 25°C, iar maxima 39°C spre culoarul Muresului.  

Regimul precipitatiilor se caracterizeaza prin cantitati modeste 500 - 600 mm/an, strâns legat 

de circulația atmosferică a maselor de aer. Trecerea fronturilor atmosferice peste lanturile muntoase 

genereaza ploi abundente sub forma de averse, cu maxime care ajung la 10 - 30 mm în zece minute. 

 

h) Rețele edilitare pe amplasament 

In prezent retelele electrica si retelele de telecomunicatii sunt pozate pe stalpii de beton 

existenti.  

Subteran, pe trotuarelem caile de acces si drumurile existente sunt prezente urmatoarele 

retele: 

- Retele de apa potabila; 

- Retele de canalizare; 

- Retele de alimentare cu energie electrica; 

- Retele de gaze naturale; 

- Retele de telecomunicatii; 

 

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-

arhitectural și tehnologic 

 Lucrarile propuse vor avea urmatoarele avea ca si principale componente punctele de 

distributie ale retelelelor de telecomunicatii de tip shelter, infrastructura pentru retelele de 

telecomunicatii, formata din tubuel PEHD, respectiv tuburi gofrate, camine de tragere, fibra optica si 

stalpi metalici pentru instalarea camerelor video existente. 



 

  

 

a) Shelter de telecomunicatii :  

- Cofret metalic 1000x1000x1800mm; 

- Fundatie supraterana; 

- UPS 3x3600VA, acumulatori autonomie 1h; 

- Bare de alimentare cu energie electrica; 

b)  Patch pannel 48p 

- Design modular, permite interschimbarea conectorilor inclusiv mixarea intre diferiti 

adaptor 

- Loc pentru casete de sudura dimensionate pentru 48 suduri 

- Culoare negru, vopsire in camp electrostatic 

- Posibilitati etichetare 

- Dimensiune: 2 U 

- Presetupe pentru intrare cabluri pe partea stanga si partea dreapta 

- Echipat cu adaptor SC duplex , SM, OS2, UPC, culoare albastru 

- Echipat cu pachet sudura optica (pigtail + caseta) pentru 24 suduri (2 casete echipate) 

- Lungime pigtails – 2m 

c) Patch pannel 6p 

- Design modular, permite interschimbarea conectorilor inclusiv mixarea intre diferiti 

adaptor 

- Loc pentru casete de sudura dimensionate pentru 6 suduri 

- Culoare negru, vopsire in camp electrostatic 

- Posibilitati etichetare 

- Dimensiune: 1 U 

- Presetupe pentru intrare cabluri pe partea stanga si partea dreapta 

- Echipat cu adaptor SC duplex , SM, OS2, UPC, culoare albastru 

- Echipat cu pachet sudura optica (pigtail + caseta) pentru 24 suduri (2 casete echipate) 

- Lungime pigtails – 2m 

d) Switch 48 x GigE + 2 x 10G SFP+ 

- Arhitectura “non-blocking”; 

- Suport, prin dotare inițială sau prin upgrade ulterior, folosind module hardware dedicate, 

pentru interconectarea mai multor switch –uri într-o arhitectura redundantă, sub forma 

unui singur switch, virtual, care sa aibă un singur management. Tehnologia de 

interconectare trebuie sa asigure: 

- O viteza de transfer de minimum 80Gbps intre switch-uri; 

- Un număr de minim 8 switch-uri într-un  același cluster; 

- Posibilitatea agregării porturilor de pe switch-uri diferite prin protocol “LACP - Link 

Aggregation Control Protocol”, conform standardului IEEE802.3ad; 



 

  

 

- Design modular, permite interschimbarea conectorilor inclusiv mixarea intre diferiti 

adaptor 

- Minim 48 de porturi “10/100/1000Baset-T” RJ-45 

- Minim 2 sloturi de tip “SFP+”, capabile sa găzduiască transceivere 10Gigabit ethernet. 

- Capacitatea de comutare în backplane : minimum 216 Gbps ; 

- Capacitatea de procesare a traficului la nivelul unui șasiu: minimum 130 Mpps (Milioane 

pachete pe secunda); 

- Memorie RAM : minimum 512 MB ; 

- Memorie Flash : minimum 128 MB ; 

- Jumbo frames: minimum 9198 octeți (pachete L3) / 9216 octeți (frame –uri ethernet); 

- Număr minim de VLAN –uri active: 1023; 

- Sistemul de operare al echipamentului oferit va suporta următoarele standarde, conforme 

IEEE: 

- 802.1D MAC Bridges; 

- 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol; 

- 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol; 

- 802.3ad Link aggregation with LACP; 

- 802.3ab 1000BASE-T (10/100/1000 Ethernet over copper); 

- 802.3z Gigabit Ethernet; 

- 802.3ae 10 Gigabit Ethernet; 

- 802.1Q VLAN Tagging; 

- 802.1p Class-of-Service (CoS) Tagging for Ethernet frames; 

- 802.1x Port-based network access control. 

- Sistemul de operare al echipamentului va oferi următoarele facilitați Ethernet switching: 

- sistem de detectare a link-urilor unidirecționale; 

- protocol de propagare automata a VLAN-urilor; 

- posibilitatea blocării traficului per port (unicast, multicast și broadcast); 

- PVRST+ (Per-VLAN Rapid Spanning Tree Plus), sau echivalent, pentru interconectarea cu 

echipamentele existente ale beneficiarului. 

- Sistemul de operare al echipamentului va oferi următoarele facilitați de securitate: 

- Liste de control al accesului și de filtrare a traficului la nivel de port; 

- Mecanism de segregare a traficului din același VLAN, care sa restricționeze comunicația 

dintre hosturi aparținând aceleiași rețele IP; 

- Controlul accesului în rețea bazat pe IEEE 802.1X; 

- Limitarea numărului de adrese MAC pe un port, prin mecanism “Port Security” sau 

echivalent; 

- Securizarea traficului DHCP prin mecanism “DHCP Snooping” sau echivalent; 



 

  

 

- Securizarea traficului ARP prin mecanism “Dynamic ARP Inspection” sau echivalent; 

- Prevenirea furtului sau a utilizării neautorizate de adrese IP prin mecanism “IP source 

guard” sau echivalent; 

- Prevenirea interceptărilor de trafic și a perturbațiilor ce pot apărea într-o rețea ce folosește 

Spanning Tree Protocol, prin mecanisme “Spanning Tree Root Guard” și “Bridge Protocol 

Data unit Guard” sau echivalent; 

e) Fibra optica 

- Design modular, permite interschimbarea conectorilor inclusiv mixarea intre diferiti 

adaptor 

- Tip fibra: exterior, central tube, SM (OS2) 

- Aplicabilitate: direct ingropat, canalizatie , aerian 

- Tipul armature: dielectric 

- Temperatura de instalare: -5C la + 50C 

- Temperatura de operare: -20C la + 60C 

- Temperatura de stocare: -25C la +70C 

- Numar fibre: 6\12\24\48 

- Diametru tub buffer: 3mm 

- Invelis exterior: LLDPE, culoare negru  

- Rezistenta la impact: 1500N/10cm 

- Diametru miez fibra: 8.2 microni 

- Lungimi de unda: 1310nm, 1383nm, 1550nm 

- Atenuare maxima: 0.36 db/km 

- Compatibil cu urmatoarele standard: TIA/EIA 492-CAAB IEC 60793-2-50 Type B1.3, ITU-

T, G.652 D, ISO/IEC 11801 Ed.2.2 

f) Tub de polietilena 

- Diametru exterior 40mm 

- Diametru interior 35.2mm 

- Grosime 2.4mm; 

 

3.3. Costurile estimative ale investiției 

Evaluarea lucrărilor propuse, structurat conform H.G. 907/2016, se prezintă în devizul general, 

iar lucrările pe categorii fac parte integrantă din documentație. 

Devizul general face parte integrantă din această documentației. 

În conformitate cu Devizul General al investiției valoarea totală (INV) este: 

 În lei fără TVA: 13.565.687,64 lei; 

 În lei inclusiv TVA 19%: 16,115,750.34lei; 

 În euro fără TVA: 2,802,828.02 euro; 



 

  

 

 În euro inclusiv TVA 19%: 3,335,365.34 euro; 

Din valoarea totală valoarea de construcții+montaj (C+M) este: 

 În lei fără TVA: 13,118,553.64 lei; 

 În lei inclusiv TVA 19%: 15,611,078.83lei; 

 În euro fără TVA: 2,710,444.97 euro; 

 În euro inclusiv TVA 19%: 3,225,429.51 euro; 

3.4. Studii de specialitate 

Nu este cazul. 

3.5. Grafice orientative de realizare a investiției 

Durata realizării lucrărilor este estimată la 18 de luni în total. Durata efectivă de realizare a 

execuției pe șantier este de 12 luni. 

Etapele tehnice principale sunt: 

 Predarea către Beneficiar a studiului de fezabilitate al investiției; 

 Evaluarea studiului de fezabilitate și aprobarea investiției; 

 Elaborarea proiectului tehnic și a proiectului de autorizație de construcție; 

 Obținerea avizelor și acordurilor de principiu; 

 Desfășurarea licitației pentru execuția lucrărilor pe șantier; 

 Organizarea de șantier; 

 Asigurarea utilităților necesare obiectivului; 

 Lucrări de construcții și instalații; 

 Procurarea și montajul utilajelor tehnologice pentru investiție; 

 Amenajări exterioare și amenajarea terenului; 

 Procurarea echipamentelor de dotare și mobilierul aferent obiectivului; 

 Efectuarea probelor tehnologice și testele necesare funcționării obiectivului. 
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Graficul investiţiei are un caracter informativ, urmând să fie detaliat la întocmirea proiectului 

tehnic.  

4. ANALIZA FIECĂRUI SCENARIU TEHNICO-ECONOMIC 

4.1. Prezentarea cadrului de analiză și specificarea perioadei de 

referință 

Investiția prezentată în proiect vizează creșterea gradului de securitate al infrastructurii 

retelelor de telecomunicatii, descongestinarea stalpilor de iluminat si ingroparea sunterana a retelelor 

de telecomunicatii odata cu retelele electrice. 

Proiectul de investiție este orientat spre atingerea următoarelor obiective: 

 Realizarea unei infrastructuri modulare pentru retelele de telecomunicatii; 

 Cresterea fiabilitatii retelelor si eliminarea majoritara a surselor de defect; 

 Imbunatatirea aspectului vizual al strazilor centrale; 

Perioada de referință 



 

  

 

În proiectarea duratei de viață a fost luată în considerare o perioadă de minim 21 de ani – 12 

luni pentru realizarea lucrărilor de proiectare și execuție și 20 ani de întreținere anuală, întrucât la 

finele acestei perioade sunt necesare lucrări de modernizare pentru a se păstra caracteristicile tehnico-

funcționale inițiale ale construcției și a instalației. 

Având în vederea caracterul social al proiectului, recuperarea investiției din fluxurile de 

numerar nu reprezintă un obiectiv principal. 

 

4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și 

naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta 

investiția 

 

Riscurile se pot clasifica în funcție de cauză (naturale sau antropice), fie după modul de 

manisfestare (lente sau rapide). 

Construcția poate fi afectată de următoarele riscuri naturale: 

- cutremure de pământ 

o fiind camere video care se montează pe stâlpi care nu sunt supuși riscurilor de seism; 

- alunecări de teren 

o risc redus, fiind vorba de Municipiul Sebeș; 

- inundații 

o risc redus, acestea pot afecta doar canalele tehnice; 

o terenul studiat nu se află în zone inundabile; 

o măsurile de reducere a riscurilor: diguri, lucrări de sistematizare a drumurilor din 

localitate, canalizarea dimensionată corect; 

- fenomene meteorologice extreme 

o ninsori abundente, vânt puternic; 

o risc redus, eventualele pagube din cauza acestor fenomene vor avea impact minim asupra 

camerelor video; 

o măsurile de reducere a riscurilor: prinderea corectă conform detaliilor de producător va 

preveni dislocarea camerelor video din cauza vântului puternic; 

Construcția poate fi afectată de următoarele riscuri antropice: 

- riscuri sociale 

o depopularea localității, conflicte militare; 

o risc redus; 

- riscuri tehnologice 

o incendii; 

o risc redus, nu sunt surse potențiale de incendiu; 

- riscuri financiare 



 

  

 

o lipsa finanțării corespunzătoare pentru efectuarea lucrărilor de reabilitare și de exploatare 

a construcției în timp; 

o risc redus, după execuția lucrărilor costurile de întreținere nu vor fi ridicate; 

 

4.3. Situația utilităților și analiza de consum 

 Cheltuielile cu energia electrică 

 

În prezent există reţea de alimentare cu energie electrică pe toate amplasamentele studiate. 

Camerele se vor alimenta cu energie electrică din retelele electrice existente ale orasului. 

Consum energie electrică (calculat în medie 24 h pe zi, timp de 365 de zile pe an): 

 Sheltere telecomunicatii (23 buc.):  

o Sheltere distributie: 3.2 kWkW*24h/zi=76.8 kWh; 

o TOTAL: 76.8 kWh*365 zile=28.032 kWh*23 buc.=644.736kWh. 

 

RECAPITULARE CONSUM MEDIU ANUAL DE ENERGIE ELECTRICĂ: 

- TOTAL: 644.736 kWh/an X 0.665 lei/kWh=428.749,44 lei/an. 

4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții 

 

4.4.1. Impactul social și cultural 

Investiția propusă a se realiza face parte din cadrul investițiilor neproductive, adică 

neaducătoare de venituri. 

Proiectul va adresa problema sigurantei cetatenilor in spatiile mai sus mentionate. 

4.4.2. Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției 

În faza de execuţie  

Investiţia va crea locuri de muncă atât direct pe şantier, cât şi indirect, pe orizontală rezultate 

din producţia şi transportul de materiale, utilaje, echipamente necesare punerii în operă în cadrul 

investiţiei. Pentru lucrarea efectivă de construcție nu se vor face angajări ci se va atribui lucrarea prin 

licitație către o firmă de execuție. 

Pe şantier investiţia se preconizeaza că va crea locuri de muncă în conformitate cu graficul de 

realizare și anume: 

30 locuri de muncă. 

Număr de locuri de muncă create în faza de operare 

Operarea se va face de catre personalul existent. 

4.4.3. Impactul asupra factorilor de mediu 

Caracteristicile impactului potențial 



 

  

 

 Populația - va putea avea de câștigat în urma unor cresterea securitatii zonelor studiate, fără a 

afecta specificul local și cadrul natural existent. 

 Sănătatea umană - nu este afectată. 

 Fauna și flora - nu vor fi afectate de constructiile propuse. 

 Folosința - în timpul exploatării ansamblului propus, aceasta nu va avea un impact negativ 

asupra mediului. 

 Bunuri materiale - se prevede o creștere a valorii bunurilor materiale prin cresterea gradului 

de securitate al spatiilor publice. 

 Calitatea și regimul cantitativ al apei - nu se vor propune schimbări majore la acest nivel. 

 Calitatea aerului - nu implică schimbări majore la acest nivel. 

 Clima - nu implică schimbări majore la acest nivel. 

 Zgomote și vibratii - activitatea se va desfășura în limitele normale ale zgomotului și 

vibrațiilor admise. 

 Peisaj și mediu vizual - propunerea nu deranjează volumetric sau de altă manieră cadrul 

natural. 

 Patrimoniu istoric și cultural - nu este afectat. 

Natura impactului este de tip direct asupra incintei și indirect asupra zonei, cu efecte pe 

termen mediu, de tip temporar; este importantă reversibilitatea acestor efecte și mai ales caracterul lor 

pozitiv. 

a) probabilitatea, durata, frecvența și reversabilitatea efectelor - nu este cazul 

b) natura cumulativă a efectelor – nu este cazul 

c) natura transfrontalieră a efectelor – nu este cazul 

d) riscul pentru sănătatea umană 

Lucrările proiectate nu influențează negativ mediul în ansamblul său. În zonă nu există obiective 

de interes public care ar trebui protejate. 

e) mărimea și spațialitatea efectelor – nu este cazul 

f) valoarea și vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat de: caracteristicile naturale speciale 

sau de patrimoniu cultural 

În apropierea perimetrului studiat nu se află nicio arie avifaunistică sau arii speciale de 

conservare reglementate conform OUG nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, 

până la Legea 345/2006. 

- depășirea standardelor sau a valorilor limită de calitatea a mediului – nu se vor depăși 

valorile limită. 

- folosirea terenului în mod intensiv – nu este cazul. 

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan 

național, comunitar sau internațional – nu este cazul. 



 

  

 

 

4.4.4. Impactul obiectivului de investiției raportat la contextul natural și antropic în care se integrează 

Investiţia se va realiza fără a afecta străzile și clădirile existente de pe străzile unde se vor 

monta camerele video pentru supraveghere. 

4.5. Analiza cererii de bunuri și servicii 

Nu este cazul. Nu se creează bunuri și servicii prin intermediul proiectului. Având în vedere 

că proiectul propus nu este generator de venituri, analiza se va raporta strict la cererea cetățenilor 

pentru condiții mai bune de desfășurare a activității. 

4.6. Analiza financiară 

Evolutia prezumată a tarifelor 

 Atât în situația fără proiect, cât și în situația cu proiect, Primăria Municipiului Sebeș nu 

percepe niciun tarif pentru serviciile de supraveghere video a orașului, fiind subvenționat 100% de 

către Municipiul Sebeș. 

 Indicatorii care vor fi utilizați în analiza financiară sunt: 

 Rata financiară internă a rentabilității (RIR);  

 Valoarea actualizata neta (VAN); 

 Raport beneficiu/cost;  

 Valoarea actualizată netă (VAN) se determină ca diferența intre fluxurile de numerar viitoare 

actualizate și capitalul investit actualizat. 

Prin acest indicator se caracterizează avantajul economic al unui proiect de investiții dat, prin 

compararea cash-flow-ului total actualizat degajat de acesta pe durata de viață economică cu efortul 

investițional total actualizat, generat de acest proiect. 

 

Relatia de calcul a VAN, în cazul proiectului analizat, este: 
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unde:  

VAN – valoarea actualizată neta; 

I – efortul investițional; 

FN – fluxul net de numerar degajat de investiție pe parcursul perioadei de exploatare previzionata de 

20 ani, care include toate încasările și toate plățile operaționale; 

e – rata de actualizare,  

i -  numărul de ani ai perioadei de realizare a investiției; 

t – numărul de ani ai perioadei de exploatare previzionate, care ia valori pana la 20 

Vrez – valoarea reziduală, reprezentând valoarea investiției la sfârșitul perioadei de estimare  



 

  

 

 Rata internă de rentabilitate a investiției (RIR) este definită ca rata de actualizare a fluxurilor 

viitoare de numerar pentru care valoarea actualizată este egală cu zero. 

 RIR se calculează cu ajutorul metodei interpolării, formula de calcul fiind următoarea:  
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unde:  emin – rata mică de actualizare care face fluxul de numerar actualizat pozitiv, dar apropiat de 

zero; 

emax – rata mare de actualizare care face fluxul de numerar actualizat negativ dar aproape de zero; 

FNemin ; FNemax – fluxul de numerar actualizat cu rata mică, respectiv rata mare de actualizare. 

 Raportul cost/beneficiu se referă la costurile de exploatare pe perioada de referință, iar 

beneficiile se referă la veniturile obtinuțe din exploatarea investiției. 

 De regulă, beneficiile rezultate din informații trebuie să depășească costul furnizării acestora. 

Evaluarea profiturilor și a costurilor reprezintă un raționament profesional. Costurile nu sunt 

suportate în totalitate de utilizatorii care au beneficii de pe urma informațiilor. De regulă, informația 

este pregatită pentru un utilizator, iar alții pot obține beneficii și se pot bucura.  

 Pentru ca un proiect să necesite intervenție financiară nerambursabilă, VAN trebuie să fie 

negativ, iar RIR mai mică decât rata de actualizare. Raportul cost/beneficii ≤ 1. 

Indicatorii finaciari ai investiției la analiza financiară  

 Indicatorii financiari au fost calculați pe baza tabelelor prezentate în continuare pe o perioadă 

de 20 ani. 

Pentru cheltuielile cu utilitățile și cu remunerarea personalului, pe parcursul perioadei de analiză s-

a luat în considerare un ritm mediu anual de creștere de 2%, evoluția cheltuielilor suplimentare din 

exploatare fiind reflectată în tabelul de flux numerar. 

 Veniturile luate în calcul pentru efectuarea previziunilor sunt veniturile de la buget 

previzionate și alocate pentru întreținerea și funcționarea canalizatiilor de telecomunicatii si de 

supraveghere video și având în vedere faptul că investiția nu este generatoare de venituri.  

 

4.7. Analiza economică 

 Analiza economică se impune doar în cazul investițiilor publice majoritare. Proiectele majore 

se definesc ca operațiuni ce îndeplinesc sarcini precise și indivizibile și ale căror costuri totale 

depășesc 25 milioane euro pentru proiectele din sectorul mediu și 50 milioane euro pentru proiectele 

din alte sectoare (Ghidului Național pentru Analiza Cost-beneficiu). 

 Din datele prezentate mai sus reiese faptul că nu este nevoie de o analiză economică pentru 

proiectul “ Studiu de fezabilitate - Canalizatie subterana retele curenti slabi in Municipiului Sebes”. 



 

  

 

4.8. Analiza de risc 

  

 Asemenea oricărui proiect, și proiectul investițional analizat este supus amenințării unor 

riscuri de natură tehnică, financiară, instituțională si legală. 

Riscul apare atunci când: 

 un eveniment se produce sigur, dar rezultatul acestuia e nesigur; 

 efectul unui eveniment este cunoscut, dar apariția evenimentului este nesigură; 

 atât evenimentul cât și efectul acestuia sunt incerte. 

 

 Matricea riscurilor ce pot afecta proiectul investițional: 

Categoria de risc Descriere Consecințe Eliminare 
Responsabil de 

gestiunea riscului 

Construcție 

Riscul de apariție 

a unui eveniment 

pe durata 

realizării 

investiției 

Întârziere în 

implementarea 

proiectului și 

majorarea 

costurilor de 

execuție 

Contract cu 

valoarea și durata 

de execuție fixă. 

Investitorul 

Finanțare 

indisponibilă 

Riscul ca 

finanțatorul să nu 

poată asigura 

resursele 

financiare 

necesare 

Lipsa finanțării 

pentru 

continuarea 

execuției sau 

finalizarea 

investiției 

Investitorul  va 

analiza cu mare 

atenție 

angajamentele 

financiare ale sale 

și în concordanță 

cu programarea 

investiției 

Investitorul 

Condiții meteo 

nefavorabile 
  

Planificarea 

riguroasă a 

execuției și luarea 

în calcul a unor 

marje de timp 

Executantul 

Investitorul 

Capacitate tehnică 

Executantul nu 

are capacitatea 

tehnică necesară 

pentru executarea 

lucrărilor de 

realizare a 

investiției 

Imposibilitatea 

Primăriei de a 

realiza construcția 

proiectată 

Investitorul 

examinează în 

detaliu capacitatea 

tehnică și 

financiară a 

executantului 

Executantul 

Inflația 

Valoarea reală a 

plăților, în timp, 

este diminuată de 

inflație 

Diminuarea îin 

termeni reali a 

veniturilor 

realizate de 

executant 

Executantul va 

căuta un 

mecanism 

corespunzător 

pentru 

compensarea 

inflatiei. 

Investitorul 

Executantul 



 

  

 

Investitorul va 

accepta clauze de 

indexare in 

contract. 

 

5. SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC RECOMANDAT 

5.1. Comparația scenariilor propuse 

 

Primul scenariu. Primul scenariu propune pastrarea retelelelor de telecomunicatii existente, 

pozate aerian si extinderea lor tot aerian. 

Avand in vedere ca retelele electrice se modifica din retelele aeriene inretele subterane, primul 

scenairu nu se poate lua in considerare. 

Al doilea scenariu. Prin proiect se propune realizarea infrastructurii noi pentru reațeaua 

CCTV existenta precum si pentru providerii de servicii.  

Scenariul propune realizarea unei canalizații și rețele de cabluri noi care să fie gestionată de 

către Poliția Locală/Primăria Sebeș. 

5.2. Selectarea și justificarea scenariului recomandat 

 

 Scenariu recomandat de către elaborator 

Având în vedere conţinutul şi analiza celor două scenarii de conformare şi realizare a 

investiţiei, beneficiarul, Municipiul Sebeș şi elaboratorul studiului de fezabilitate S.C. BACKUP 

TECHNOLOGY S.R.L au recomandat continuarea în faza studiu de fezabilitate a variantei de 

conformare şi realizare a investiţiei conform celui de-al doilea scenariu. 

 Avantajele scenariului recomandat 

Ca urmare a analizelor efectuate, rezultă cu certitudine următoarele avantaje ale scenariului 2, 

recomandat de către beneficiar şi elaborator: 

- se asigură o funcționalitate continuă a rețelei; 

- canalizatia se poate folosi ulterior și pentru extinderi de rețele; 

- se evită cazuri în care nu se poate demara investiția din cauza lacunelor legislative la 

contractele dintre  Administrația Locală și companiile private de distribuție; 

- permite dezvoltarea ulterioara a orasului, implementarea panourilor de avertizare, informare, 

extinderea retelei de CCTV, implementarea semaforizarilor comunicante, etc;  

5.3. Descrierea scenariului recomandat 

 



 

  

 

Lucrarile propuse se vor realiza in zonele descrise mai jos, si vor consta in urmatoarele 

operatiuni :   

- Lucrari de instalare echipamente de telecomunicatii in sheltere\puncte de distributie 

existente; 

- Lucrari de instalare fibra optica si trasee de alimentare cu energie electrica din punctele de 

distributie propuse; 

- Lucrari de programare si punere in functiune; 

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici 

5.4.1. VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI 

În conformitate cu Devizul General al investiției valoarea totală (INV) este: 

 În lei fără TVA: 13.565.687,64 lei; 

 În lei inclusiv TVA 19%: 16,115,750.34lei; 

 În euro fără TVA: 2,802,828.02 euro; 

 În euro inclusiv TVA 19%: 3,335,365.34 euro; 

Din valoarea totală valoarea de construcții+montaj (C+M) este: 

 În lei fără TVA: 13,118,553.64 lei; 

 În lei inclusiv TVA 19%: 15,611,078.83lei; 

 În euro fără TVA: 2,710,444.97 euro; 

 În euro inclusiv TVA 19%: 3,225,429.51 euro; 

 

5.4.2. CAPACITĂȚI FIZICE 

Punste de tip shelter : 23 buc. 

Infrastructura de telecomunicatii : 37 km. 

 

5.4.3. Indicatori financiari, socioeconomici, de impact 

Realizarea investiției pentru canalizatia subterana pentru retelele de telecomunicatii din 

municipiul Sebeș va avea următoarele impacte sociale-culturale: 

- creșterea calității vieții si imbunatatirea aspectilui vizual; 

- crearea de noi locuri de muncă; 

- asigurarea unui climat de siguranta fizica si psihologica, favorabil dezvoltarii personalitatii ca 

intreg. 

- asigurarea realizarii personale, starii de sanatate si participarii populatiei in educatie. 

- dezvoltarea spiritului comunitar. 



 

  

 

5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu 

reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de 

vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale 

 

Fiind stabilită categoria „C” de importanţă normală pentru clădirea proiectată, proiectantul a 

procedat la încadrarea  în prevederile conţinute în Anexa nr.1 la O.M.L.P.A.T. nr. 77/N/96. 

Potrivit prevederilor Legii nr.10/1995 prin proiect sunt asigurate cerinţele privind calitatea în 

construcţii. 

Considerând funcţiunea propusă şi conform observaţiilor din respectivul ordin este 

obligatorie verificarea la toate cerinţele de calitate nominalizate la art.5 din Legea 10/95 respectiv: 

- rezistenţă şi stabilitate; 

- siguranţă în exploatare; 

- siguranţă la foc; 

- igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului; 

- izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie; 

- protecţie împotriva zgomotului. 

Conform noii legi 177/2015 au aparut urmatoarele modificari: 

a) rezistenţă mecanică şi stabilitate; 

b) securitate la incendiu; 

c) igienă, sănătate şi mediu înconjurător; 

d) siguranţă şi accesibilitate în exploatare; 

e) protecţie împotriva zgomotului; 

f) economie de energie şi izolare termică; 

g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale. 

Prin grija beneficiarului proiectul va fi supus verificărilor autorizate la toate cerinţele 

menţionate. 

În conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea lucrărilor în construcţii şi HGR 925/1995 

proiectul va fi supus verificării tehnice pentru exigenţa A, și Ie. Pentru celelate cerințe se va stabili de 

către proiectant la faza de proiect tehnic ce alte verificări mai sunt necesare conform legislației în 

vigoare. 

5.6. Surse de finanțare a investiției 

 

Sursele de finanțare ale investiției sunt: 

 Fonduri proprii ale Primăriei Municipiului Sebeș. 

 

6. URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME 



 

  

 

a) Certificat de urbanism: Nr. 213  din 25.05.2020; 

7. IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI 

7.1. Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea 

investiției 

 Municipiul Sebes 

o Adresa: Piata Primariei, nr. 1, Sebes, jud. Alba; 

o Cod Poștal: 515800; 

 Municipiul Sebes este situat în partea centrala a României, în sud-vestul Transilvaniei, în 

judetul Alba. Drumurile europene E 68 ( Deva- Sibiu- Brasov) si E 81 ( Cluj- Sibiu- Pitesti), drumul 

national 67 (de pe Valea Sebesului) si alte drumuri judetene trec prin Sebes. 

 Municipiul are diverse căi de comunicație și de acces cum ar fi linii de căi ferate care fac 

legătura cu principalele regiuni ale țării. În apropiere se găsește Autostrada A1 Nădlac-București, cu 

nod rutier în dreptul localității. 

7.2. Strategia de implementare 

 Durata de implementare a investiției 

În proiectarea duratei de viață a fost luată în considerare o perioadă de minim 21 de ani – 12 

luni pentru realizarea lucrărilor de proiectare și execuție și 20 ani de întreținere anuală, întrucât la 

finele acestei perioade sunt necesare lucrări de modernizare pentru a se păstra caracteristicile tehnico-

funcționale inițiale ale construcției și a instalației. 

Având în vederea caracterul social al proiectului, recuperarea investiției din fluxurile de 

numerar nu reprezintă un obiectiv principal. 

 Durata de execuție a investiției 
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PROCURARE ȘI 

MONTAJ 

UTILAJ 

TEHNOLOGIC 

PENTRU 

INVESTIȚIE 

                                    

7 

AMENAJĂRI 

EXTERIOARE 

ȘI 

AMENAJAREA 

TERENULUI 

                                    

8 

PROBE 

TEHNOLOGICE 

ȘI TESTE 

                                    

  

DURATA 

TOTALĂ DE 

EXECUȚIE A 

LUCRĂRILOR 

              12 LUNI 

 

7.3. Strategia de exploatare/operare și întreținere 

Pe perioada exploatării investiției se va crea un loc de muncă pentru întreținerea rețelei și 

pentru mentenanța ei curentă. 

7.4. Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și 

instituționale 

În cadrul Primariei Municipiului Sebeș si a Politiei Locale există deja departamente care se 

ocupă de monitorizarea unor obiective existente din municipiu precum si de intretinerea retelelor de 

telecomunicatii existente. Aceste departamente au organigrama de funcționare, respectiv au numiți 

manageri conduc departamentele respective, astfel că nu se necesită realizarea unor departamente noi 

și funcții noi pentru această investiție. 

PIESE DESENATE 
1.  - Amplasare camere si traseu fibra optica municipiul Sebes - 

zona 1 

E01 

2.  - Amplasare camere si traseu fibra optica municipiul Sebes - 

zona 2 

E02 



 

  

 

3.  - Amplasare camere si traseu fibra optica municipiul Sebes - 

zona 3 

E03 

 

 

Întocmit, 

ing. Adrian Valea 


