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Drepturi de proprietate intelectuală: 
 

În conformitate cu Legea 8/1996, prezentul Studiu de fezabilitate este proprietatea S.C. 
CALORIA S.R.L. Cluj-Napoca şi nu poate fi utilizat decât în scopul pentru care a fost elaborat. Orice 
reproducere, copiere, împrumutare sau întrebuinţare integrală sau parţială, directă sau indirectă, în 
alt scop, fără permisiunea proprietarului sau a beneficiarului, acordată legal, în scris, intră sub 
incidenţa sancţiunilor legale privind drepturile de proprietate intelectuală şi a drepturilor conexe. 
 

Prezentul studiu este elaborat în conformitate cu Hotărârea nr. 907/2016  privind aprobarea 
conţinutului cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente investiţiilor publice, precum şi a 
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
intervenţii. 
 Hotărârea nr. 907/2016 a intrat în vigoare din data de 29.12.2016. 
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BORDEROU 
 
   A. PIESE SCRISE 
 
 
1. Informatii generale privind obiectivul de investitii 
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 
1.2.Ordonator principal de credite/investitor 
1.3.Ordonator de credite (secundar/tertiar) 
1.4.Beneficiarul investitiei 
1.5.Elaboratorul studiului de fezabilitate 
 
2. Situatia existenta si necesitatea realizarii obiectivului/proiectului de investitii 
2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil) privind situatia 
actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de investitii si scenariile/optiunile 
tehnico-economice identificate si propuse spre analiza 
2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale si 
financiare 
2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor 
2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evolutia 
cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii 
2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice 
 
3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minim doua scenarii/optiuni tehnico-economice 
pentru realizarea obiectivului de investitii 
3.1. Particularitati ale amplasamentului: 
a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in 
plan, regim juridic - natura proprietatii sau titlul de proprietate, servituti, drept preemptiune, zona de 
utilitate publica, informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz); 
b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile; 
c) orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sa construite; 
d) surse de poluare existente in zona; 
e) date climatice si particularitati de relief; 
f) existenta unor: 
- retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care pot fi 
identificate; 
- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament 
sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone 
protejate sau de protectie; 
- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si 
siguranta nationala; 
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g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat 
conform normativelor in vigoare, cuprinzand; 
(i) date privind zonarea seismica; 
(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionala si nivelul 
maxim al apelor freatice; 
(iii) date geologice generale; 
(iv) date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu rezultatele 
determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandarile pentru 
fundare si consolidari, harti de zonare geotehnica, arhive accesibile, dupa caz; 
(v) incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecari de teren, inundatii) in conformitate cu 
reglementarile tehnice in vigoare; 
(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a documentarilor, 
cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic. 
3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic: 
- caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii; 
- varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia; 
- echiparea si dotarea specifica functiunii propuse. 
3.3. Costurile estimative ale investitiei: 
- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare a costurilor 
unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii similare corelativ cu 
caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitie; 
- costurile estimative de operare pe durata normata de viata/de amortizare a investitiei publice. 
3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a constructiilor, dupa caz: 
- studiu topografic; 
- studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitate a terenului; 
- studiu hidrologic, hidrogeologic; 
- studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru cresterea 
performantei energetice; 
- studiu de trafic si studiu de circulatie; 
- raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele de investitii ale 
caror amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauza de utilitate publica; 
- studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se refera la amenajari spatii verzi si 
peisajere; 
- studiu privind valoarea resursei culturale; 
- studii de specialitate necesare in functie anade specificul investitiei. 
3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei 
 
4. Analiza fiecarui/fiecarei scenariu/optiuni tehnico-economic(e) propus(e) 
4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea 
scenariului de referinta 
4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari 
climatice, ce pot afecta investitia 
4.3.Situatia utilitatilor si analiza de consum 
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4.4. Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii: 
a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse; 
b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza de 
operare; 
c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate, 
dupa caz; 
d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care acesta se 
integreaza, dupa caz. 
4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investitii 
4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, 
valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate, sustenabilitatea financiara 
4.7. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea 
actualizata neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost - beneficiu sau, dupa caz, analiza cost-
eficacitate 
4.8. Analiza de senzitivitate  
4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor 
 
5. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a) 
5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al 
sustenabilitatii si riscurilor 
5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)  
5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind: 
a) obtinerea si amenajarea terenului; 
b) asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului; 
c) solutia tehnica, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, 
functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrari pentru investitia de baza, corelata cu nivelul 
calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propusi; 
d) probe tehnologice si teste. 
5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii: 
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si, 
respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general; 
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta-elemente fizice/capacitati fizice care sa 
indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, 
normativele si reglementarile tehnice in vigoare; 
c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul 
si tinta fiecarui obiectiv de investitii; 
d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimate in luni. 
5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunii 
preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, 
conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice 
5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si 
economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite 
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externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal 
constituite. 
 
6. Urbanism, acorduri si avize conforme 
6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire 
6.2. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege 
6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de diminuare a 
impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu in 
documentatia tehnico-economica 
6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor 
6.5. Studiu topografic, vizat de catre oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara 
6.6.Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de investitii si 
care pot conditiona solutiile tehnice 
 
7. Implementarea investitiei 
7.1. Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei 
7.2. Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului de investitii (in 
luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei, esalonarea investitiei 
pe ani, resurse necesare 
7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare 
7.4. Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale 
 
8. Concluzii si recomandari 
 
 
ANEXE: 
 - Devizul general  
 - Devizele pe obiect  
 - Studii de teren (topo, geo) 
 
 
 

  



Canalizare menajera si Statie de Epurare sat Rahau, Municipiul Sebes S.F. NR. 36/2017 
S.C. CALORIA S.R.L.   
B-dul. 21 DEC 1989, nr. 129, bl. L7, sc. I, et. 4, ap. 13 
400604 CLUJ-NAPOCA  
Tel/Fax 0264/433960 ; email : caloria2005@yahoo.com 

7 
 

 

B. PIESE DESENATE 

0. PSG - Plan de situatie general - canalizare menajera 

1. PS1 - Plan de situatie - canalizare menajera 

2. PS2 - Plan de situatie - canalizare menajera 

3. PS3 - Plan de situatie - canalizare menajera 

4. PS4 - Plan de situatie - canalizare menajera 

5. PS5 - Plan de situatie - canalizare menajera 

6. PS6 - Plan de situatie - canalizare menajera 

7. PS7 - Plan de situatie - canalizare menajera 

8. PS8 - Plan de situatie - canalizare menajera 

9. PS9 - Plan de situatie - canalizare menajera 

10. PS10 - Plan de situatie - canalizare menajera 

11. PS11 - Plan de situatie - canalizare menajera 

12. PS12 - Plan de situatie - canalizare menajera 

13. PS13 - Plan de situatie - canalizare menajera 

14. PS14 - Plan de situatie - canalizare menajera 

15. PS15 - Plan de situatie - canalizare menajera 

16. PS16 - Plan de situatie - canalizare menajera 

17. PS17 - Plan de situatie - canalizare menajera 

18. PS18 - Plan de situatie - canalizare menajera 

 

 

 

 

 

 

Data           Întocmit,  
Septembrie 2017         ing. Refec Alin 
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1. Informatii generale privind obiectivul de investitii 

 
1.1.  Denumirea obiectivului de investiţii 

„Canalizare menajera si Statie de Epurare sat Rahau, Municipiul Sebes”  
 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor 
 
MUNICIPIUL SEBES, JUDETUL ALBA 
Sediu primarie: loc. Sebes, jud. Alba 
Telefon/fax: 0258-731004 
Reprezentant legal de proiect – primar Dorin Gheorghe Nistor 
 

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar) 
 
MUNICIPIUL SEBES, JUDETUL ALBA 
Sediu primarie: loc. Sebes, jud. Alba 
Telefon/fax: 0258-731004 
Reprezentant legal de proiect – primar Dorin Gheorghe Nistor 
 

1.4. Beneficiarul investitiei 
 
MUNICIPIUL SEBES, JUDETUL ALBA 
Sediu primarie: loc. Sebes, jud. Alba 
Telefon/fax: 0258-731004 
Reprezentant legal de proiect – primar Dorin Gheorghe Nistor 
             

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate 
 
S.C. CALORIA S.R.L., Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie, 1989, nr. 129, sc. I, et. IV, ap. 13 
 S.C. CALORIA S.R.L. Cluj-Napoca, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Cluj sub nr. 
J12 / 2115 / 1992, Cod Unic de Înregistrare: RO 247885, sediul social: Cluj-Napoca, B-dul 21 
Decembrie, 1989, nr. 129, sc. I, et. IV, ap. 13. Firma are domeniul principal de activitate conform 
clasificării CAEN 7112 – Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea. 
 
 
 

2. Situatia existenta si necesitatea realizarii obiectivului/proiectului de investitii 
 

a. Situatia existenta 

In prezent, satul Rahau nu dispune de un sistem centralizat de canalizare. Cladirile 

existente, scoala, spatiile comerciale si cateva gospodarii din localitate isi au rezolvata canalizarea 

pe plan local prin fose septice vidanjabile. In restul satului nu exista canalizare, locuitorii rezolvandu-

si canalizare pe plan local prin latrine uscate. 
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Din punct de vedere economic zona este destul de saraca, insa dispune de un mare 

potential turistic si agricol. Majoritatea localnicilor se ocupa cu agricultura, pomicultura, prelucrarea 

lemnului si cresterea animalelor. Dezvoltarea economica in zona este in prezent conditionata de 

realizarea in zona a unor lucrari de infrastructura si retele edilitare, lucrari pe care primaria mun 

Sebes spera sa le realizeze prin prezentul proiect. 

In prezent, in satul Rahau exista alimentare cu apa. 

Responsabilitatea implementarii prezentului proiect este preluata de Consiliul local si 

Primaria mun. Sebes, str. Piata Primariei nr. 1. 

 

b. Necesitatea realizarii obiectivului de investitii 

 

Avand in vedere ca in prezent exista sistem de alimentare cu apa, se impune si realizarea 

unui sistem de canalizare menajera cu statie de epurare. 

Necesitatea realizarii acestor lucrari consta in: 

- stoparea poluarii apelor freatice din zona 

- cresterea zestrei edilitare a localitatii si implicit a nivelului de trai 

- stoparea exodului populatiei tinere spre orase 

- crearea unor premize privind dezvoltarea economica in zona 

In aceste conditii, primaria mun. Sebes a hotarit demararea unui proiect privind realizarea 

canalizarii menajere si a unei statii de epurare pentru satul Rahau. 

Oportunitatea investitiei consta in aceia ca pe baza acestul proiect, primaria mun. Sebes va 

incerca obtinerea de fonduri de la bugetul local si de stat pentru realizarea acestei investitii. 

Realizarea acestor lucrari se vor face in baza: 

- P.U.G. al mun. Sebes, loc. Rahau – aprobat in acest sens 

- temei de proiectare date de beneficiar 

- studiului topo si geo intocmite pentru aceasta lucrare 

- discutiilor avute cu reprezentanti din cadrul primariei Sebes 

- discutii cu reprezentantii SC APA CTTA – filiala Sebes si Alba care vor gestiona 

sistemul de canalizare in satul Rahau 

 

Pe baza acestor date se va incerca stabilirea in conditii cat mai optime a traseelor de 

canalizare, a amplasamentului statiei de epurare, a materialelor necesare, precum si a tehnologiei 

de executie. 
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Noile retele de canalizare se vor realiza astfel incat sa asigure preluarea pe cat posibil a 

tuturor debitelor de ape uzate menajere evacuate de la consumatorii din zona si dirijarea lor spre 

noua statie de epurare. 

 

  
2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil) privind 

situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de investitii si 
scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza 
  

Nu s-a intocmit un studiu de prefezabilitate. 
 

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri 
institutionale si financiare 
 

Scopul Proiectului  îl constituie: 
a) protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător; 
b) infiintarea unui sistem de canalizare si statie de epurare, si  racordarea  la sistemul de canalizare 
a unui numar cat mai mare de locuitori. 
 
 Obiectivele Proiectului sunt: 
a) efectuarea investiţiilor noi necesare lucrărilor de canalizare menajera si statie de epurare, care vor 
contribui la îmbunătăţirea protecţiei mediului; 
b) protejarea populaţiei; 
 

Principalele obiective comune ale proiectului sunt: 
- cresterea calitatii vietii si imbunatatirea starii de sanatate a populatiei 
- imbunatatirea conditiilor igienico-sanitare ale locuitorilor si a activitatilor din zona 
- dezvoltarea unei infrastructure minimale care sa asigure sprijinirea activitatilor economice din zona  
 

Principalele efecte comune dupa implementarea proiectului: 
- cresterea nivelului de trai, a gradului de confort si civilizatie a locuitorilor din zona  
- cresterea atractivitatii zonei pentru implementarea de noi activitati economice, cat si pentru 

investitorii autohtoni si staini  
- asigurarea conditiilor pentru dezvoltarea sectorului privat in mediu rural. 

 
 
 
 
 

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor 
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In prezent, satul Rahau nu dispune de un sistem centralizat de canalizare. Cladirile 

existente, scoala, spatiile comerciale si cateva gospodarii din localitate isi au rezolvata canalizarea 

pe plan local prin fose septice vidanjabile. In restul satului nu exista canalizare, locuitorii rezolvandu-

si canalizare pe plan local prin latrine uscate. 

Din punct de vedere economic zona este destul de saraca, insa dispune de un mare 

potential turistic si agricol. Majoritatea localnicilor se ocupa cu agricultura, pomicultura, prelucrarea 

lemnului si cresterea animalelor. Dezvoltarea economica in zona este in prezent conditionata de 

realizarea in zona a unor lucrari de infrastructura si retele edilitare, lucrari pe care primaria mun 

Sebes spera sa le realizeze prin prezentul proiect. 

In prezent, in satul Rahau exista alimentare cu apa. 

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

evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii 
 

Prin prezentul proiect se propune infiintarea sistemului de canalizare menajera si statie de 
epurare in satul Rahau, municipiul Sebes, judetul Alba. 

Din punctul de vedere al infrastructurii de baza, Romania se situeaza inca mult sub media 
Uniunii Europene si are de recuperat ramaneri in urma importante la majoritatea indicatorilor 
principali. 

Obiectivul cheie in strategia Guvernului Romaniei il reprezinta protectia mediului prin masuri 
care sa permita disocierea cresterii economice de impactul negativ asupra mediului. 

Prioritatea privind protectia si imbunatatirea calitatii mediului prevede imbunatatirea 
standardelor de viata pe baza asigurarii serviciilor de utilitati publice. 

Acestea constau in: 
 gestionarea apei si deseurilor; 
 imbunatatirea sistemelor sectoriale si regionale ale managementului de mediu; 
 conservarea biodiversitatii; 
 reconstructia ecologica; 
 prevenirea riscurilor si interventia in cazul unor calamitati naturale. 
Satul Rahau, mun. Sebes prin reprezentantul lor legal, solicita intocmirea prezentului 

studiu de fezabilitate, ce are ca obiect infiintarea sistemului de canalizare menajera si statie 
de epurare in satul Rahau, municipiul Sebes.  

Necesitatea si oportunitatea au fost fundamentate pe baza nivelului actual al dezvoltarii 
economico-sociala si urbanistica a localitatii. 

Dezvoltarea economica si sociala durabila a unei localitati depinde in mare masura de 
dotarile edilitare ale acesteia, de asigurarea tuturor utilitatilor necesare pentru desfasurarea 
activitatiior potentialilor investitori sau consumatori, si a unui standard de viata ridicat. 
 
 

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice 
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Principalele obiective comune ale proiectului sunt: 

- cresterea calitatii vietii si imbunatatirea starii de sanatate a populatiei 
- imbunatatirea conditiilor igienico-sanitare ale locuitorilor si a activitatilor din zona 
- dezvoltarea unei infrastructuri minimale care sa asigure sprijinirea activitatilor economice din zona  
 

Principalele efecte comune dupa implementarea proiectului: 
- cresterea nivelului de trai, a gradului de confort si civilizatie a locuitorilor din zona  
- cresterea atractivitatii zonei pentru implementarea de noi activitati economice, cat si pentru 

investitorii autohtoni si straini  
- asigurarea conditiilor pentru dezvoltarea sectorului privat in mediu rural. 

 
 

3.  Identificarea, propunerea si prezentarea a minim doua scenarii/optiuni tehnico-
economice pentru realizarea obiectivului de investitii 
 
Pentru fiecare scenariu/optiune tehnico-economic (a) se vor prezenta: 
Ipoteze de lucru şi evaluarea  alternativelor optime selectate: 
 
Componenta: CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE SAT RAHAU, MUNICIPIUL 
SEBES. 
 
 Analiza optiunilor pentru proiecte de canalizare ia in considerare realizarea unui obiectiv  
specific prin mai multe alternative posibile. 
 S-au analizat următoarele variante (optiuni)  alternative: 
 
0.   Nu se executa investitia „Canalizare menajera si Statie de Epurare sat Rahau, Municipiul 

Sebes". 
 
 In acest caz, optiunea zero, se considera ca fiind optiunea contrafactuala fata de care alte 
optiuni  pot fi evaluate.  
 
1. Infiintare sistem de canalizare cu canale din beton si statie de epurare clasica pentru 

satul Rahau, mun. Sebes. 
  
Sistemul de canalizare este compus dintr-o staţie de epurare clasică din beton cu un debit Q uz med  

de 150 m3/zi  şi reţele de canalizare din tuburi de beton Dn 250 si Dn 300, care vor colecta apele 
uzate menajere din comuna Rahau. 

 
 
 

Lungime totala retea beton 8367 
Lungime retea – conducta evacuare in emisar- beton 100 
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Retea gravitationala 8467 
Lungime retea PEID, refulare-sub presiune, DE 110mm 2031 
Lungime totala retea refulare, PEID 2031 

 
Statii de pompare ape uzate 3 buc;  
Camine de canalizare 196 buc. 

Subtraversari/supratraversari: 
 1 supratraversare parau Rahau ce se va executa prin ancorarea conductei de podul 
existent in zona; 
 16 subtraversari podete - sapatura deschisa. 
 
Populatie deservita de proiect 
Populatia deservita de infiintarea sistemului de canalizare este in numar de 977 locuitori deserviti de 
proiect. 

 
2. Infiintare sistem de canalizare cu conducte din PVC-KG şi  staţie de epurare 

containerizata modulară  pentru comuna Rahau;   
 
Comuna Rahau nu dispune de un sistem de canalizare si statie de epurare.  
Reteaua de canalizare se va realiza pe o lungime totala de 8467 ml din conducte de PVC. 
Reteaua de canalizare se va realiza din conducte de PVC, de diametre nominale Dn 250 colectoare 
secundare si Dn 315 pentru colectorul principal, astfel: 
 

Lungime totala retea PVC-KG Dn 250 5005 
Lungime totala retea PVC-KG Dn 315 3362 
Lungime retea – conducta evacuare in emisar, PVC-KG Dn 250 mm
  

100 

Retea gravitationala 8467 
Lungime retea PEID, refulare-sub presiune, DE 110 mm 2031 
Lungime totala retea refulare, PEID 2031 

 
Statii de pompare ape uzate 3 buc;  
Camine de canalizare 196 buc. 

Subtraversari/supratraversari: 
 1 supratraversare parau Rahau ce se va executa prin ancorarea conductei de podul 
existent in zona; 
 16 subtraversari podete - sapatura deschisa. 
 
Populatie deservita de proiect 
Populatia deservita de infiintarea sistemului de canalizare este in numar de 977 locuitori deserviti de 
proiect. 
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Solutia de epurare realizata  are la baza o statie de epurare modulara containerizata, 

asigurând procesarea unui debit  de 150 mc/zi. 
 

 
3. Infiintare sistem de canalizare cu conducte din PVC-KG şi bazin colector pentru 

vidanjarea apelor uzate pentru comuna Rahau;   
  

S-a analizat o a treia  varianta a schemei sistemului de canalizare prin care s-a propus 
varianta retelei de canalizare pe aceleasi lungimi si diametre ca la varianta a doua, dar in locul unei 
statii de epurare s-a propus un bazin colector pentru acumularea apelor uzate si folosirea unei 
vidanje pentru golirea bazinului.  

 
Din analiza celor trei variante se constata ca varianta a doua are caracteristici si parametri 

dupa cum urmeaza: 
   

 Procesarea secvenţială cu alimentare continuă ce este capabilă de o epurare avansată chiar şi în 
cazul unei fluctuaţii mari de încărcări şi debite; 

 Funcţionare automată; 
 Siguranţa în exploatare; 
 Întreţinere simplă; 
 Consum redus de energie; 
 Posibilitatea de extindere prin modulare, echipamentele fiind containerizate realizându-se o protecţie 

a solului şi a subsolului; 
 Execuţie rapidă, echipamentele (modulele) necesitând numai montajul, legăturile circuitelor apă, 

nămol, electrice şi probele punere în funcţiune; 
 Soluţia de epurare apă uzată este modulară permiţând o extindere ulterioară a capacităţii de epurare 

prin simpla adăugare de noi module. 
 asigură gradul de epurare necesar, fiind respectate pe evacuare condiţiile de calitate impuse de 

NTPA 001/2002 si CN Apele Romane 
 datorită procesului tehnologic performant nu se evacuează nămol în exces, ceea ce conduce la 

eliminarea costurilor privind tratarea acestuia; 
 consum energetic redus, atât compresoarele cât şi electropompele de proces fiind de înaltă fiabilitate 

si randament; 
 toate echipamentele sunt din oţel inox, neexistând probleme generate de acţiunea apei sau 

sedimentului asupra componentelor; 
 realizarea dezinfecţiei cu ultraviolete în instalaţia de tip UV prezintă avantaj faţă de soluţia clorinării, 

cea din urmă variantă conducând la producerea de compuşi toxici în mediul acvatic receptor. 
Instalaţia de dezinfecţie asigură o eficienţă de până la 99% privind reducerea coliformilor totali; 

 prin forma compactă se obţine o suprafaţa redusa a staţiei de epurare; 
 amorsare rapidă a procesului de epurare biologică. Unitatea ajunge în câteva zile la condiţii optime 

de funcţionare, chiar şi în cazul unor întreruperi mai îndelungate în ceea ce priveşte alimentarea cu 
apă uzată; 
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 automatizarea instalaţiei conduce la siguranţă în exploatare, personal de întreţinere redus, nefiind 
obligatorie supravegherea permanentă (o inspecţie pe zi); 
 
  

Estimarea costurilor pentru investitia de baza in cele trei variante:- canalizare 

Nr.crt Denumirea capitolului si subcapitolului de cheltuieli 
Valori ale investitiei de baza lei fara TVA 

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 

4.1 Total cap. 4.1 constructii si instalatii, din care 7.582.611 3.650.914 3.025.802 

 Obiect 1 retele de canalizare 6.325.933 2.574.004 2.574.004 

 Obiect 2 statii de pompare 374.978 374.978 374.978 

 Obiect 3 statie de epurare 871.700 691.932 - 

 Obiect 3 bazin colector pentru vidanjare (varianta 3) - - 76.820 

 Obiect 4 Alimentare cu apa tehnologica 10.000 10.000 - 

4.2 Total cap. 4.2 Montaj utilaj tehnologic, din care 51.147 39.828 68.428 

 Obiect 2 statii de pompare 22.428 22.428 22.428 

 Obiect 3 statie de epurare 28.719 17.400 - 

 Obiect 3 bazin colector pentru vidanjare (varianta 3) - - 46.000 

4.3 Total cap. 4.3 Utilaje cu montaj, din care 1.190.728 1.158.955 1.869.255 

 Obiect 2 statii de pompare 448.655 448.655 448.655 

 Obiect 3 statie de epurare 742.073 710.300 - 

 Obiect 3 bazin colector pentru vidanjare (varianta 3) - - 1.420.600 

4.4 Dotari la statia de epurare 66.650 0 - 

 Dotari la bazinul colector si vidanja - - 207.000 

 TOTAL CAPITOL 4 8.891.136 4.809.908 5.170.485 

 

Estimarea costurilor totale in cele trei variante: 

Nr.crt Denumirea capitolului si subcapitolului de cheltuieli 
Valori  lei fara TVA 

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 

1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenurilor 10.000 10.000 10.000 

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 150.250 138.900 155.000 
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3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 555.000 356,386 595.000 

4 Cheltuieli pentru investitia de baza 6.405.334 3.227.842 6.597.782 

5.1 Organizare de santier 136.899 29,657 145.000 

5.2 Comisioane taxe 59.520 52.781 60.300 

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 462.580 697.014 773.000 

6 Cheltuieli pentru darea in exploatare 10.000 8.000 25.000 

 Total general, fara TVA 7.789.583 4.520.580 8.361.082 

 TOTAL TVA 1.480.020,77 858.910,2 1.588.605,58 

 VALORI CU TVA 9.269.603,77 5.379.490,2 9.949.687,58 

	

 
 Varianta 2 atrage cele mai mici costuri de realizare a investitiei in comparatie cu varianta 1.  
 
 Varianta 2 atrage cele mai mici costuri de realizare a investitiei comparabile cu varianta 3 
intrucat ultima atrage cheltuieli in plus pentru folosirea unei vidanje fata de folosirea unei statii de 
epurare. 
 
 
3.1. Particularitati ale amplasamentului: 
a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, 
dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietatii sau titlul de proprietate, servituti, drept 
preemptiune, zona de utilitate publica, informatii/obligatii/constrangeri extrase din 
documentatiile de urbanism, dupa caz); 
 
 
Statutul juridic al terenului care urmează a fi ocupat de lucrare 

Terenul pe care urmeaza a se executa infiintarea sistemului de canalizare si statie de epurare 
se afla in proprietatea publica a municipiului Sebes. 

Situatia ocuparilor definitive de teren: suprafata totala, reprezentand terenuri de 
intravilan/extravilan. 

Se considera a fi ocupate definitiv suprafetele ocupate de caminele de canalizare menajere, 
caminele de racord, statiile de pompare ape uzate si statia de epurare. 

Se considera a fi ocupate temporar suprafetele pe care se desfasoara executia retelelor de 
canalizare , respectiv lucrarile de sapatura, transport, montaj etc. (terenuri afectate pe perioada de 
executie a lucrarilor). 

Pentru organizarea de santier este necesar sa se stabileasca o suprafata destinata spatiilor 
pentru depozitarea tuburilor si a celorlalte materiale ce urmeaza a fi puse in opera, precum si pentru 
personalul de santier. 
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Natura suprafetelor ocupate de obiectivul de investitie: 
 

Temporar 
 

Se considera suprafata ocupata temporar de sapatura, debleul realizat pentru pozarea tuburilor 
si cel destinat organizarii de santier. 

 
Terenul ocupat temporar aferent retelelor de canalizare este: 

-conducta de canalizare PVC-KG cu Dn = 250mm: - 5105 m x 1.0 m = 5105 m2 
-conducta de canalizare PVC-KG cu Dn = 315mm: -  3362 m x 1.0 m = 3362 m2 

-conducta de refulare PEID cu DE = 110mm:  -   2031 m x 1.0 m =   2031 m2 

 
-suprafata totala teren ocupat temporar: = 10498 m2 

 

 

Definitiv 
 

Se considera a fi ocupate definitiv suprafetele ocupate de caminele de canalizare menajere, 
caminele de racord, statiile de pompare ape uzate si statia de epurare. 

 
Se considera ca suprafata ocupata definitiv urmatoarele suprafete: 

- camine de vizitare = 156.8 m2; 
- camine de racord = 182 m2; 
- statii de pompare a apelor uzate: 1.5 m x 1.5 m x 3 buc = 6,75 m2 
- statia de epurare – 500 m2 

- camine de vane pe conducta de refulare – 1.5 x 1.5 x 4 buc = 9 m2 
- suprafata aferenta drumului de acces la statie de epurare 10 m x 4 m= 40 m2 
   
-suprafata totala ocupata definitiv: = 895 m2. 
 
 
 
 
 
Situatia ocuparilor definitive de teren 

Se considera ca suprafata ocupata definitiv de proiectul nou o suprafata totala de 900 m2 
necesara pentru caminele de canalizare menajere, caminele de racord, statiile de pompare ape 
uzate si statia de epurare. 

Toate suprafetele specificate mai sus apartin domeniului public al comunei Rahau, 
municipiul Sebes, judetul Alba conform Inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunei 
cu completarile si modificarile in vigoare. 
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b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile; 
 

Accesul in satul Rahau din municipiul Sebes se asigura prin drumul national DN7 (E81) si 
drumul comunal DC46. 
    
c) orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau 
construite; 
 
 Infiintarea retelelor de canalizare in satul Rahau nu necesita anumite orientari fata de punctele 
cardinale si/sau fata de punctele de interes naturale sau construite pentru a fi functionale. De 
asemenea executia si folosinta retelelor nu aduce modificari ale mediului inconjurator, dupa executie 
traseul va fi adus la stadiul initial prin grija constructorului.   
 
 
d) surse de poluare existente in zona; 
 
 In comuna Rahau nu sunt surse de poluare existente. 
 
 
e) date climatice si particularitati de relief; 

 
      Din punct de vedere geografic localitatea   apartine de zona piemontana marginita la  nord 
de Podisul Secaselor iar la sud de zona premontana Sureanu, caracterizat de altitudini de 
aproximativ  550m  marcat  de dealuri    taiate de vai largi si domoale. 
Forma reliefului este dictata de structura pietrografica  din zona.  
  Evolutia reliefului si varietatea sa s-a desfasurat intr-o perioada de timp  indelungata. Actuala 
morfologie , diviziunile reliefului s-au definitivat la sfarsitul perioadei cuaternare. Relieful  actual 
modelat in depozite sedimentare neogene, poarta amprenta naturii si actiunii factorilor externi. 
   Geologic zona apartine de unitatea majora Depresiunea Transilvaniei   cu formatiuni ce apartin 
fundamentului  peste care s-au depus formatiuni ce formeaza  umplutura neogena si cuaternara  
constituita din marne, pietrisuri, argile nisipoase , nisipuri, argile porafoase, prafuri cu intercalatii de 
nisip. 
 
      Clima de tip continental moderat a zonei impune, conform STAS 6054/77, coborarea sub 
adancimea maxima de inghet. Pentru amplasamentul studiat aceasta este de -0,90m.de la cota 
terenului natural neacoperit.                                  
         Caracteristici importante ale climei sunt vinturile dominante dinspre N -NW , cu precipitatii mai 
pronuntate in anotimpurile de tranzitie-primavara si toamna-, cu seceta in lunile august, si februarie. 

 Temperatura medie anuala variaza intre 9º si 10º, luna cea mai calda fiind iulie-august cu +37º 
C, iar temperatura minima in ianuarie –februarie, cu -34ºC. 

Precipitatiile au media anuala cuprinsa intre 600-800mm/an. 
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f) existenta unor: 
- retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care pot fi 
identificate; 
 

Retele de alimentare cu apa. 
Retele de gaz. 

 
- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe 
amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul 
existentei unor zone protejate sau de protectie; 
 

Nu este cazul 
 
 
 
- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si 
siguranta nationala; 
 

Nu este cazul 
 
g1) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic 
elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzand; 
 

Localizarea amplasamentului, geologia si morfologia 

 
Din punct de vedere geografic localitatea   apartine de zona piemontana marginita la  nord de 

Podisul Secaselor iar la sud de zona premontana Sureanu, caracterizat de altitudini de aproximativ  
550m  marcat  de dealuri    taiate de vai largi si domoale. 
Forma reliefului este dictata de structura pietrografica  din zona.  
  Evolutia reliefului si varietatea sa s-a desfasurat intr-o perioada de timp  indelungata. Actuala 
morfologie , diviziunile reliefului s-au definitivat la sfarsitul perioadei cuaternare. Relieful  actual 
modelat in depozite sedimentare neogene, poarta amprenta naturii si actiunii factorilor externi. 
   Geologic zona apartine de unitatea majora Depresiunea Transilvaniei   cu formatiuni ce apartin 
fundamentului  peste care s-au depus formatiuni ce formeaza  umplutura neogena si cuaternara  
constituita din marne, pietrisuri, argile nisipoase , nisipuri, argile porafoase, prafuri cu intercalatii de 
nisip. 
 

Pentru definirea exacta a conditiilor geotehnice ,  naturii  terenului pe care se va executa  
proiectul,  s-au executat  lucrari  geotehnice ,foraje,  lucrarile fiind  in numar de  21 pentru aceasta 
faza, in contextul in care traseele retelelor de canal traverseaza zone omogene ca litologie si 
morfologie, precum si incadrarea in  normative 
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  Localizarea  lucrarilor de cercetare  si profilele aferente sunt prezentate in anexele la prezentul 
studiu geotehnic. Studiul geotehnic ca sinteza a cercetarii terenului analizeaza si detaliaza 
particularitatile amplasamentului prin prisma urmatoarelor aspecte: 
 stratificatia terenului de fundare . 
 regimul hidrogeologic al zonei; 
 caracteristicile fizico-mecanice ale terenului; 
 prezentarea calculului capacitatii portante la nivelul fiecarui strat si in special pe cel ce 
se vor face lucrarile fundare. 
 aprecieri asupra stabilitatii de ansamblu a amplasamentului. 

 
Hidrologia si hidrogeologia zonelor 
In localitatea Rahau, prezenta apelor din  freatic nu pot ridica probleme lucrarilor  de executie a 

retelei de canal si statie epurare, aici freaticul variind intre aproximativ   -4,00-7.00m fata de c.t.n, iar 
apele de precipitatie nu  au implicatii asupra    executiei lucrarilor in contextul in care vor fi protejate. 

 
Apa subterana  nu   a fost interceptata pe adancimea corespunzatoare  forajelor de pe  traseul 

retelei de canalizare si amplasamentul statiei de epurare.Toate apele sunt tributare unui singur fir de 
apa, piriul satului ce curge in mijlocul satului si se descarca in partea nordica spre DN1. 

 
Conditii climatice. Adancimea zonei de inghet 

Clima de tip continental moderat a zonei impune, conform STAS 6054/77, coborarea sub adancimea 
maxima de inghet. Pentru amplasamentul studiat aceasta este de -0,90m.de la cota terenului natural 
neacoperit.                                  
          
 Caracteristici importante ale climei sunt vinturile dominante dinspre N -NW , cu precipitatii mai 
pronuntate in anotimpurile de tranzitie-primavara si toamna-, cu seceta in lunile august, si februarie. 

 Temperatura medie anuala variaza intre 9º si 10º, luna cea mai calda fiind iulie-august cu +37º 
C, iar temperatura minima in ianuarie –februarie, cu -34ºC. 

Precipitatiile au media anuala cuprinsa intre 600-800mm/an. 
 
Zonarea seismica 
Conform reglementarilor tehnice de proiectare seismica-Indicativ P100-1/2013, zonarea valorii 

de varf a acceleratiei seismice ag, in zona studiata , pentru evenimente seismice avind intervalul 
mediu de recurenta IMR=100 ani, are valoarea ag=0,10g. 
 
     Valoarea de varf a acceleratiei pentru componenta verticala a miscarii terenului avg se 
calculeaza ca fiind avg= 0,7ag. 
  Perioada de control (colt) Tc a spectrului de raspuns reprezinta granita dintre zona de valori 
maxime in spectru de acceleratie absolute si zona de valori maxime in spectru de viteze 
relative,pentru zona studiata perioada ce colt Tc=0,7 secunde. 

 
 
Calculul terenului de fundare, fundarea 
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         Natura terenului pune in evidenta posibilitatea fundarii fara mijloace speciale de consolidare. cu 
exceptia zonelor in care terenurile  sunt supuse unor posibile surpari de taluze, datorita lipsei 
coeziunii terenului, precipitatiilor.  
   Pentru reteaua de canal,adincimea de  fundare  va fi in raport de morfologia terenului pentru a 
asigura  o curgere gravitationala normala a apelor uzate,insa nu la mai putin de  -0,90m  fata de 
c.t.n.  
    Pentru statia de epurare, in raport de configuratie tehnica, de conditiile  tehnice de functionare, 
fundarea se va face fie in sistem radier general fundat la minim -0,6m fie in sistem fundatii continui, 
fundate la minim -1,2m fata de ternul sistematizat , pe argile maronii cu elemnte galbui vinetii plastic 
consistente. 
         
  Parametrii geotehnici de calcul pentru stabilirea presiunii de plasticizare la starea limita de 
deformare, respectiv a starii critice la starea limita de capacitate portanta, in raport cu tipul de teren 
(in acest caz argile )cu care vine in contact talpa fundatiilor, sunt: 
              greutatea volumica ᵞ=18-19kN/mc 
              unghi frecare interioara Φ=22-25° 
              coeziunea c=24kPa 
 
          Daca se tine cont de conlucrarea talpa fundatii -teren, se va lucra cu  coeficientul de pat 
Ks=2,5-3,5 daN/cmc.     
 

Valorile presiunilor conventionale sunt valabile pentru adincimea de fundare Df=2m si grosimea 
B=1,0m, pentru alte valori urmind a se face corectiile conform anexei B2 din STAS 3300/2/85., 
urmind a se face corectiile de adincime si latime . 
     Pentru toate calculele de rezistenta se vor lua in calcul valori ale presiunilor conventionale 
Pconv=290Kpa.  presiuni valabile conform STAS 3300/2/85. 

Concluzii. Recomandari 
 
Verificarile de pe amplasament, lucrarile executate  au pus in evidenta  ca terenul de pe 

traseele retelelor de  canal  si zona statiei de epurare   raspund exigentelor geo pentru proiectul 
propus, urmind ca la fazele superioare   ale proiectului sa se executa lucrari geo suplimentare. 

 
 
 
 
 
 

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic: 
- caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii; 
- varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia; 
- echiparea si dotarea specifica functiunii propuse. 
 

La stabilirea schemei tehnologice de reţele de canalizare s-a ţinut seama de următorii 
factori: 
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- Amplasarea geografică şi altimetrică a localităţii; 
- Mărimea localităţii, gradul actual cunoscut de dotare privind fondul de locuinţe, şcoli, dispensare, 
spitale, societăţi economice; 
- Configuraţia generală geodezică a intravilanului localităţii şi a zonelor limitrofe; 
- Având în vedere desfăşurarea în plan a comunei, s-au prevăzut conducte de canalizare în toate 
zonele ce corespund din punct de vedere topografic. 

 
Situatia propusa pentru infiintarea sistemului de canalizare. 
 

Infiintarea sistemului de canalizare va deservi 977 de locuitori ai comunei Rahau, municipiul 
Sebes, judetul Alba. 
 
Pentru cladire 
 Cladirea statiei de epurare este tipizata, containerizata si are o suprafata de  350 mp.  
 Suprafata ocupata si statia de epurare, avand in vedere obiectele tehnologice si retelele 
necesare intre acestea, si instalatia electrica si de iluminat exterior, este in total de 500 mp. 
 
Pentru retele de canalizare  
 Reţeaua de canalizare din comuna Rahau are o lungime de 8467 m şi se prezintă astfel: 
 
- Reţea colectoare principala ape menajere  
 Reţeaua colectoare principală are o lungime de 3362 m PVC-KG, SN8 şi un diametru de Dn = 
315 mm. Aceasta preia debitul uzat din colectoarele secundare şi îl transportă în staţiile de pompare, 
iar de aici prin intermediul pompelor de apa uzată se va transporta în staţia de epurare modulara 
containerizata. 
 
- Reţele colectoare secundare ape menajere  
 Colectoarele secundare sunt plasate în lungul străzilor din localitate, preluând fracţiuni din 
debitul uzat şi transportându-le în colectorul principal, în staţii de pompare sau în alte colectoare 
secundare. Lungimea cumulată a acestora este de 5005 m din PVC-KG, SN8, iar diametrul nominal 
este Dn = 250 mm. 
 
Conducta evacuare  apa  in emisar  
 Lungimea conductei de evacure a apei uzate in paraul Rahau este de 100 m, din PVC-KG SN8, 
Dn = 250 mm. 
 
Conducta de apa tehologica pentru statia de epurare 
 Fluxul tehnologic catre statia de epurare se va asigura printr-o conducta din PEID PE100, 
PN10, SDR17, avand lungimea de L = 373 m si DE = 110 mm. Conducta va fi racordata la reteaua 
existenta de alimentare cu apa a comunei Rahau. 
 
Construcţii auxiliare pe reţeaua de colectoare  
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 Pe reţeaua de canalizare a comunei Rahau, se vor prevedea un număr de 196 de camine, din 
care 150 de camine vor fi camine de inspectie din polipropilena DE = 630 mm, iar 46 de camine vor 
fi camine de vizitare (de intersectie) din polipropilena DI = 800 mm. 
 Căminele vor fi în aliniamente la distanţa de maxim 60 m, si vor permite accesul la canale în 
scopul controlării şi întreţinerii stării acestora. 

 
Staţii de pompare a apelor uzate şi conducte de refulare  
 Pentru dirijarea apelor uzate menajere de pe teritoriul localităţii spre staţia de epurare, a fost 
necesară prevederea a 3 staţii de pompare pentru ape uzate. Acestea preiau efluentul uzat din zona 
joasă şi îl pompează prin intermediul conductelor de refulare în tronsoane situate la o cotă 
superioară. Pe conducta de refulare s-au amplasat 4 buc. camine astfel: 

 2 buc camine de vane, curatire si aerisire din beton 150x150; 
 2 camine vane, curatire si golire din beton 150x150. 

 
 Din staţiile de pompare, apa uzată va fi transportată prin intermediul conductelor de refulare in 
lungime de 2031 m din PEID PE100, PN10, SDR17 cu diametrul DE = 110 mm. 
 
Caracteristici statii de pompare apa uzata: 
 
SPAU 1 - Qor.max = 2,22 l/s 
                Hp = 10 mCA 
SPAU 2 - Qor.max = 1,3 l/s 
                Hp = 10 mCA 
SPAU 3 - Qor.max = 1,3 l/s 
                Hp = 70 mCA 
 
Nota: Aceste caracteristici ale statiilor de pompare apa uzata nu sunt finale, ele pot diferi in 
faza de PT. 
 
Primaria va avea in dotare un grup electrogen mobil pentru SPAU-uri. 
 
Subtraversari si supratraversari 
 1 supratraversare parau Rahau ce se va executa prin ancorarea conductei de podul 
existent in zona; 
 16 subtraversari podete - sapatura deschisa. 
 
 
  
 Pentru racorduri la consumatori s-au prevazut L = 4100 ml ţeavă Dn = 160 mm PVC 
compact, cf. SR 1401,  şi 450 buc. cămine de racord din polipropilena DI = 315 mm. 
 
 Reţeaua de canalizare a comunei Rahau prin intermediul canalului colector se va racorda la 
staţia de epurare cu Q = 150 mc/zi; 
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Conform brevialului de calcul, debitele pentru statia de epurare sunt urmatoarele: 
 
Qzimed = 1,24 l/s = 107,13 mc/zi 
Qzimax = 1,61 l/s = 139,1 mc/zi. 
Qormax = 3,23 l/s = 11,66 mc/h. 
 
 

Statia de epurare 
Statia de epurare apa uzata este amplasata in extravilanul satului Rahau si este calculata la 

debitul de 150 mc/zi. 
 

A. CARACTERISTICI ALE APEI UZATE LA ADMISIA IN STATIE 
Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate în reţeaua de canalizare conform NTPA – 

002/2005, sunt:  
 
  ≤ 350 mg/l  Materii în suspensie  
  ≤ 300 mg/l  Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5)  
  ≤ 30 mg/l  Azot amoniacal (NH4+)  
  ≤ 5,0 mg/l  Fosfor total (P)  
  ≤ 500 mg/l  Consum chimic de oxigen  

metoda cu dicromat de potasiu (CCOCr) 
  
  ≤ 25 mg/l  Detergenţi sintetici biodegradabili  
  ≤ 30 mg/l  Substanţe extractibile cu solvenţi organici  
  ≤ 6,5 - 8,5  Unităţi pH  
  ≤ 40°C  Temperatura  
 
B. CONDITII DE EVACUARE IN EMISAR 

Pentru efluentul epurat, indicatorii de calitate conform prevederilor normativului NTPA – 
001/2005 sunt:  
  35 - 60 mg/l  Materii în suspensie (MS)  
  20 - 25 mg/l Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5)  
  ≤ 2,0 mg/l Azot amoniacal (NH4+) 
  ≤ 15 mg/l Azot total (N) 
  ≤ 1,0 mg/l Fosfor total (P)  
  70 -125 mg/l  Consum chimic de oxigen  

metoda cu dicromat de potasiu (CCOCr) 
  ≤ 0,5 mg/l Detergenţi sintetici biodegradabili  
  ≤ 20 mg/l  Substanţe extractibile cu solvenţi organici  
  ≤ 6,5 - 8,5 Unităţi pH  
  ≤ 35°C  Temperatura  
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C. GRADUL DE EPURARE NECESAR 
Pentru atingerea valorilor impuse de NTPA – 001/2005 este necesară realizarea în cadrul 

procesului de epurare a următoarelor grade de epurare :  
 

≥ 90 %  Materii în suspensie 
≥ 93 %  Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) 
≥ 93 %  Azot amoniacal (NH4) 
≥ 80 %  Fosfor total (P) 
≥ 86 %  Consum chimic de oxigen 
metoda cu dicromat de potasiu (CCO-Cr) 
≥ 98 %  Detergenţi sintetici biodegradabili 
≥ 33 %  Substanţe extractibile cu solvenţi organici 

 
Valorile rezultate impun o tehnologie de epurare a apelor uzate menajere care sa cuprinda: treapta 
mecanica, treapta biologica si treapta chimica. 

 
 
D. SCHEMA DE EPURARE ADOPTATA 
SOLUTIA TEHNOLOGICA  

Schema de epurare propusa corespunde debitelor caracteristice de apa uzata si 
concentratiilor indicativilor avuti in vedere pentru acestea, si urmareste in mod special retinerea 
materiilor in suspensie (MS), a substantelor flotante, eliminarea substantelor organice biodegradabile 
(exprimate in CBO5) si eliminarea compusilor azotului si fosforului. 
 Solutia de epurare adoptata are la baza o statie de epurare compacta, containerizata tip 1000 
CNDP+H.  Caracteristica de epurare: Descompunere carbon (C), nitrificare (N), denitrificare (D), 
precipitare fosfor (P), dezinfectie efluent (H) 
 
 Staţia de epurare completa constă din următoarele blocuri tehnologice: 
 
a) Camin bypass 
b) Treapta mecanica de sitare 
c) Bazin de stocare, omogenizare si denitrificare  

d) Bazinul de nitrificare si decantare finala 
e) Sistem de dozare precipitant fosfor 
f) Instalatie de igienizare cu UV 
g) Bazin de stocare nămol in exces 
h) Sistem de deshidratare namol  

 
SOLUTIA CONSTRUCTIVA 

- Platforma statiei de epurare (cota teren amenajat 0,00) se amplaseaza peste cota de inundabilitate 
din zona. 

- cota conductei sub presiune de apa menajera la intrarea pe platforma statiei este de 1,3 m, iar a 
conductei de apa epurata si dezinfectata la iesirea de pe platforma statiei este -1,5 m (fata de CTA). 
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- Se prevede by-pass general intre primul si ultimul camin de platforma statiei pentru situatia caderii 
temporare a alimentarii cu energie electrica simultan cu debite mari de apa menajera, care nu pot fi 
inmagazinate in sistem (pana la nivelul preaplinului). 
 
 
 Caderea alimentarii cu energie electrica este o situatie in care este permisa deversarea 
controlata a apei menajere in emisar, pe o perioada limitata de timp, de pana la 6 ore. In situatia in 
care investitorul doreste sa evite complet aceasta situatie poate contracta prevederea unei surse 
alternative de energie pentru functionarea statiei de epurare pana la remedierea defectiunii de 
natura electrica. 
 Obiectele si retelele tehnologice ale statiei de epurare vor fi ingropate, cu exceptia unitatilor de 
epurare, de dezinfectie apa menajera, stocare-dozare coagulant si deshidratare namol care vor fi 
amplasate suprateran, in containere, pentru exploatare si mentenanta in conditii optime. 
 
E. DESCRIEREA SCHEMEI TEHNOLOGICE 
 
Admisia in instalatie 
 Admisia in caminul de admisie/bypass poate fi gravitationala sau prin pompare. Vana cutit 
amplasata in acest camin permite izolarea urmatoarelor blocuri functionale in cazul lucrarilor de 
mentenanta majore sau a caderilor de tensiune prelungite. 
 
Treapta mecanica 
 Treapta mecanica consta dintr-o sita verticala automata cu fante de 3mm care asigura 
indepartarea reziduurilor solide din apa uzata inainte ca aceasta sa ajunga in bazinul de 
omogenizare. In treapta de preepurare mecanica mai pot fi incluse deznisiparea si indepartarea 
grasimilor. 
 
Bazinul de stocare, omogenizare si denitrificare 
 Apele uzate pretratate mecanic sunt stocate si omogenizate. Bazinul de stocare si omogenizare 
are si functia de bazin de denitrificare. La statiile de epurare de acest tip nu se foloseste bazin de 
preepurare primara. Astfel se obtine o relatie C/N optima pentru denitrificare in conditii anoxice. In 
plus sunt reduse costurile de constructie si manipulare necesare in cazul folosirii unei preepurari. Un 
alt avantaj prezinta flexibiltatea volumului de denitrificare care poate fi marit sau micit, permitand 
astfel adaptarea denitrificari. Un  
 
 
mixer submersibil omogenizeaza fluxurile admisie-recirculare interna-retur namol. Pentru a obtine o 
concentratie mai mare de biomasa se poate folosi suplimentar un biofiltru mobil. 
 
Bazinul de nitrificare si decantare finala 
 Apa uzata ajunge prin pompare din bazinul de omogenizare si denitrificare in treapta de 
nitrificare. Treapta de nitrificare este compartimentata in doua zone aerate, fiecare continand biofiltru 
mobil, umplerea fiind de ca. 2/3 la 1/3. In aceasta treapta are loc reducerea compusilor pe baza de 
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carbon si oxidarea amoniului. Pentru reducerea fosforului se dozeaza in cel de al doilea 
compartiment de aerare un precipitant chimic lichid. Nivelul de oxigen dizolvat este masurat cu 
ajutorul unei sonde care comanda suflanta. Dupa parasirea treptei de nitrificare apa este trecuta prin 
decantorul lamelar pentru separarea apei de namol activ. O parte din namolul activ este recirculat, o 
parte este evacuat ca namol in exces. 
 
Cladirea tehnica 
 In cladirea tehnica sunt montate echipamentele care necesita o protectie suplimentara. Tabloul 
de automatizare, instalatia de dozare precipitant, unitatea de preparare polielectrolit si instalatia de 
deshidratare namol, instalatia de dezinfectie cu UV (alternativ clorinare), debitmetru pentru 
monitorizare si inregistrarea debitului tratat. Suflanta necesara aerari poate fi amplasata tot in 
aceasta cladire tehnica, alternativ in exterior direct langa treapta de nitrificare. 
 
Bazin de stocare namol in exces 
 Namolul in exces este colectat intr-un bazin de stocare namol. Bazinul va asigura colectarea 
nămolului provenit de la treapta biologica si ingrosarea statica a acestuia. Gravitational, namolul 
ajunge sa aiba la baza rezervorului un continut de substanta uscata de cca. 3-4%. Pentru a reduce 
in continuare volumul namolului in exces, respectiv a creste continutul de substanta uscata, este 
proiectata deshidratarea mecanica a acestuia.  
 
Tratarea namolului in exces 
 Namolul in exces evacuat din decantor este stocat intr-un bazin subteran. De aici este pompat 
spre instalatia de deshidratare. In functie de marimea statiei de epurare stau la dispozitie mai multe 
alternative pentru deshidratarea namolului. De la container de deshidratare, la instalatii cu insacuire 
sau filtre presa cu banda.  
 Nămolul îngroşat din bazinul de nămol este pompat in instalatia de tratare namol. Parte din apa 
care percoleaza prin sistemul de insacuire este intoarsa in sistem, in bazinul de omogenizare si 
acumulare.  
 Pentru a reduce in continuare volumul namolului in exces, respectiv a creste continutul de 
substanta uscata, este planificata deshidratarea mecanica a acestuia.  
 
Recircularea interna 
 Recircularea interna si returul de namol activ se realizeaza fara pompare. Prin deschiderea 
unor electrovane sunt activate circuitele hidraulice interne. Acestea sunt cu debit constant si corelate 
direct cu debitul de apa uzata. Datorita faptului ca nu se folosesc pompe de recirculare, consumul de 
energie al statiei de epurare este substantial redus. Namolul in exces este trimis tot prin actionarea 
unei electrovane catre bazinul de stocare namol (electrovana dirijata de senzor de suspensii sau prin 
temporizator). 
 
Sistem de igienizare cu UV 
 Pentru igienizare se va folosi o instalatie cu lampi UV care va fi din oţel inox şi realizează 
dezinfecţia apelor uzate epurate cu raze ultraviolete cu o lungime de undă λ = 253,7 nm. Se 
montează suprateran, in  
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camera tehnica a statiei de epurare. Apa epurata este dirijată spre instalaţia de dezinfecţie cu 
ultraviolete, după care efluentul epurat şi dezinfectat este evacuat in caminul de prelevare probe si 
de aici în emisar.  
 
 Apa potabila sub presiune, preluata din reteaua de apa potabila de la limita platformei, asigura 
necesitatile tehnologice pentru diverse spalari, biroul cu grup sanitar si incendiu prin intermediul 
hidrantului. 
 
 
 
 
 
 
 
Schema tehnologica si schema bloc a statiei de epurare 
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F. DESCRIEREA FLUXURILOR TEHNOLOGICE SI A COMPONENTELOR SCHEMEI DE 
EPURARE 
 
FLUXURI TEHNOLOGICE 
a.) Linia apei consta din: 

- retinerea materiilor grosiere in sita automata, indepartarea si compactarea acestora 
- egalizarea debitelor si omogenizarea compozitiei apelor uzate in bazinul de stocare si omogenizare. 
- alimentare in mod continuu prin pompare si cu o plaja de debite corespunzatoare a unitatii de 

epurare compacta, containerizata  
- reducerea substantelor organice prin epurare biologica in blocuri de tancuri aferente unitatii de 

epurare compacta, containerizata, instalatie ce poate realiza nitrificare si denitrificarea apelor uzate 
prin secvente de exploatare corespunzatoare,  

- reducerea fosfatilor din apa uzata prin dozarea unui precipitant in forma lichida si indepartarea 
acestora odata cu namolul in exces 

- dezinfectia apelor uzate epurate cu raze ultraviolete, ce se realizeaza intr-o instalatie atasata unitatii. 
Aceasta metoda de dezinfectie este preferata clorinarii, care poate duce la formarea in cursul de apa 
receptor de compusi toxici pentru flora si fauna acvatica. 

 
- controlul calitatii apei uzate epurate si dezinfectate prin intermediul caminului de prelevare probe. 

b 

y 
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b.) Linia namolului consta din:  

- evacuarea namolului in exces din decantorul final aferent unitatii de epurare compacte, 
containerizata, intr-un bazin de stocare namol in exces. 

- decantarea si ingrosarea statica gravitationala a namolului in bazinul de stocare namol in exces si 
pomparea acestuia in unitatea de deshidratare cu saci filtru din cadrul camerei tehnice. 

- deshidratarea namolului in unitatea de deshidratare cu saci filtru si evacuarea gravitationala a apei 
rezultate inapoi in bazinul de stocare si omogenizare apa menajera, iar a namolului deshidratat in 
saci cu ajutorul caruciorului pe platforma de depozitare.  
 
COMPONENTE  
RETELE TEHNOLOGICE 
 Conducte gravitationale (de canalizare): Conductele sunt executate din tuburi si fitiniguri pentru 
canalizare din PVC cu DN 160, DN200, DN 250 si DN315. 
 Conducte sub presiune (de pompare): Conductele sunt executate din tuburi si fitinguri din 
PVCU sau PEID cu DN 25, DN 50, DN 65 si DN 80. 
 
CAMINE DE CANALIZARE  
 Acestea sunt camine standard (STAS 2448-82), de canalizare, carosabile, DN 1000 sau DN 
1200. Camine cu racorduri la conductele de canalizare si adancime variabila, conform profilelor 
tehnologice. Sunt prevazute cu capace carosabile si trepte pentru acces personal de mentenanta si 
exploatare. 
 
 Caminului de admisie/bypass este constructie rectangulara 1200*1200 mm, prevazut cu grilaj 
de acoperire zincat si trepte pentru acces personal de mentenanta si exploatare. 
 
TREAPTA DE EPURARE MECANICA 
 Sita mecanica, dotata cu cos de sitare cu fante de 3 mm, pentru un debit de pana la 30l/s are 
ca scop indepartarea reziduurilor solide din apa uzata inainte ca aceasta sa fie transferata spre 
bazinul de stocare si omogenizare. Sita este dotata cu snec de evacuare solide si modul de 
compactare si deshidratare solide.  Solidele retinute sunt indepartate intr-un tomberon de reziduuri. 
Comutatorul de nivel si releul de timp  
 
prevazut pentru automatizarea sitei permit o operare economa a acesteia in functie de nivelul de apa 
din cosul sitei. Uzura si consumul de curent sunt astfel mentinute la un nivel minim. 
 Din sita rotativa cu autocuratire, resturile menajere deshidratate si compactate trec direct in 
container.  
 
BAZINUL DE STOCARE, OMOGENIZARE SI DENITRIFICARE 
 Bazinul de stocare, omogenizare si denitrificare are urmatoarea functionalitate:  

 omogenizeaza compozitia apelor uzate (care la localitati mici are o gama de variatie mare) prin 
capacitatea de inmagazinare a bazinului si prin agitare cu un mixer submersibil electromecanic. 

 preia varfurile de debit de pe parcursul zilei, compensand astfel debitele mici din timpul noptii, prin 
inmagazinarea unui volum de apa uzata care sa asigure functionarea continua a unitatii de epurare 
biologica 
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 asigura volumul de denitrificare. Se obtine o relatie C/N optima pentru denitrificare in conditii 
anoxice. Un avantaj prezinta flexibiltatea volumului de denitrificare care poate fi marit sau micit, 
permitand astfel adaptarea denitrificari. Mixerul submersibil prevazut in acest bazin asigura 
omogenizarea fluxurile admisie-recirculare interna-retur namol. 

 asigura pomparea debitului maxim orar de apa menajera in unitatea de epurare compacta, 
containerizata 
 
 Volumul util al bazinului asigura acumularea debitului maxim de apa meanjera pe o perioada de 
ca. 8-10h si rezerva de apa in perioadele de debit afluente mici (pe timpul noptii). Corespunzator 
volumului util se utilizeaza un bazin dreptunghiular, cu urmatoarele dimensiuni: 
 
Lungime:   5,0m 
Latime:   5,0m 
Adancime max. apa:  3,5m 
Inaltime totala interioara: 4,9m 
Suprafata:   25,0m² 
Volum util:   87,5m³ 
 
In bazin sunt amplasate: 

- 1 mixer submersibil pentru omogenizarea continutului 
- 1 pompa submersibila pentru ape uzate cu conducta de refulare aferenta, pentru alimentarea statiei 

containerizate 
- 1 senzor de nivel hidrostatic pentru actionarea agregatelor in functie de nivelul de apa din bazin 

Sunt prevazute capace de acces pentru mixer si pompa si scara pentru acces personal mentenanta 
si exploatare. 
 
TREAPTA DE EPURARE BIOLOGICA 
 Treapta de epurare biologica consta dintr-un bloc de tancuri de epurare biologica aferente 
unitatii de epurare compacte, containerizate. 
 Aceasta instalatie realizeaza o epurare mecano-biologica foarte eficienta, procesul tehnologic 
fiind automatizat si controlat permanent. Unitate compacta de epurare mecano-biologica cu 
functionare in debit continuu, foloseste procesul cu namol activ si tehnologia cu biofiltru mobil. 
Caracteristici tehnice principale sunt: 

- exceptia bazinului de preepurare; astfel costurile de investitie dar si cele de operare sunt reduse si 
se obtine o relatie C/N optima pentru denitrificare 

- volum de nitrificare in 2 compartimente,  
- biofiltru mobil de inalta performanta cu o suprafata protejata > 600m²/m³ 
- senzor de nivel in decantorul final pentru operare in ECO mod pe perioade fara debit la admisie 

(aerare redusa, recirculare oprita).  
 

- fara pompe de recirculare, consumul de energie electrica este astfel substantial redus. 
Alimentarea cu apa uzata din bazinul de stocare a modulului mecano-biologic se face cu debit 
constant. Fiecare modul are in componenta : 

- 2 compartimente cu biofitru mobil tip biochip, cu grad de umplere diferit. In aceasta treapta are loc 
reducerea compusilor pe baza de carbon si oxidarea amoniului. Pentru reducerea fosforului se 
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dozeaza in cel de al doilea compartiment de aerare un precipitant chimic lichid. Nivelul de oxigen 
dizolvat este masurat cu ajutorul unei sonde care comanda suflanta. 

- 1 compartiment de sedimentare si decantare pentru separarea materiei solide in suspensie din 
amestec. Decantor secundar tip lamelar cu pachet de lamele din material PPTV, tip TUBEdek®, 
inclinatie 60°, inaltime 800mm. Deversor pentru evacuarea apelor din modul 

- 3 vane solenoid pentru deschidere/inchidere circuite de recirculare interna, retur namol si namol in 
exces 

- 1 senzor de nivel amplasat in decantorul final, pentru activarea agregatelor in functie de nivelul de 
apa din modul. Permite o operare economa a intregii statii de epurare. 

- 1 sistem de distributie aer, din otel zincat, cu vane de inchidere si reglare debit, profil de racordare 
tuburi de aerare 80x80mm din inox, 32 elemente tubulare de aerare 1000mm 

- 1 suflanta cu carcasa de exterior si protectie fonica 
 
 Nr. module:   1 buc. 
 Dimensiunile maxime:  12,0 x 2,4 x 3,0 m (h) 
 Capacitate medie:  1000 PE 
 
 Dupa parasirea treptei de nitrificare apa este trecuta prin decantorul lamelar pentru separarea 
apei de namol activ. Evacuarea apei epurate este gravitational, continuu. O parte din namolul activ 
separat este recirculat, o parte este evacuat ca namol in exces. 
 
 Recircularea interna si returul de namol activ se realizeaza fara pompare. Circuitele de 
recirculare interna, de retur namol activ precum si de indepartare namol in exces sunt gravitationale, 
activate prin vane solenoid. Aceste circuite sunt cu debit constant si corelate direct cu debitul de apa 
uzata. Datorita faptului ca nu se folosesc pompe de recirculare, consumul de energie al statiei de 
epurare este substantial redus.  Namolul in exces este trimis tot prin actionarea unei 
electrovane catre bazinul de stocare namol (electrovana dirijata de senzor de suspensii sau prin 
temporizator). 
 
SISTEM DE DOZARE PRECIPITANT FOSFOR 
 Pentru reducerea fosfatilor din apa uzata se prevede o instalatie de dozaj precipitant in forma 
lichida. Unitatea de dozare precipitant fosfor este compusa dintr-o pompa dozatoare si un recipient 
de stocare cu semnal de gol. Dozarea se face direct în compartimentul 2 a modulului mecano-
biologic. Automatizare si controlul dozajului este prin unitatea principal de automatizare. 
 
INSTALATIE DE DEZINFECTIE CU ULTRAVIOLETE 
 Pentru igienizare se va folosi o instalatie cu lampi UV care va fi din oţel inox şi realizează 
dezinfecţia apelor uzate epurate cu raze ultraviolete cu o lungime de undă λ = 253,7 nm. Se 
montează suprateran, in camera tehnica a statiei de epurare. Instalatia UV este activata si pre-
incalzita – pentru a aduce lampile UV la intensitatea necesara - odata ce flotorul de nivel minim din 
bazinul stocare si omogenizare s-a ridicat. Apa epurata este dirijată gravitational spre instalaţia de 
dezinfecţie cu ultraviolete, după care efluentul epurat şi dezinfectat este evacuat în caminul de 
prelevare probe si de aici in emisar. Pentru a mari durata de viata a  
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lampilor UV instalatia este decuplata la ca. 5 min dupa ce senzorul de nivel din decantorul final al 
modulului biologic indica modul econom de operare. 
 
DEBITMETRIE 
 Inainte de parasirea statiei de epurare se prevede un debitmetru electromagnetic, care asigura 
o evidenta si semnalizarea precisa a debitelor de apa uzata epurata.  
 
BAZIN DE STOCARE NAMOL IN EXCES 
 Namolul in exces este colectat intr-un bazin de stocare namol. Bazinul asigura: 

- colectarea namolului in exces provenit de la unitatile de epurare compacte, conainerizate biologica   
- decantarea si ingrosarea statica gravitationala a namolului  
- pomparea acestuia catre unitatea de deshidratare din cadrul camerei tehnice. 

 Pentru a reduce in continuare volumul namolului in exces, respectiv a creste continutul de 
substanta uscata, este proiectata deshidratarea mecanica a acestuia. Supraplinul bazinului de 
stocare namol este dirijat spre bazinul de stocare, omogenizare si denitrificare. 
 
 Volumul util al bazinului asigura acumularea si ingrosarea statica pe o perioada de ca. 25 - 30 
zile. Se utilizeaza un bazin dreptunghiular, cu urmatoarele dimensiuni: 
 
Lungime:   5,0m 
Latime:   2,0m 
Adancime max. apa:  3,5m 
Inaltime totala interioara: 4,9m 
Suprafata:   10,0m² 
Volum util:   35,0m³ 
 
 In bazin sunt amplasate: 

- 1 pompa submersibila pentru ape uzate cu conducta de refulare aferenta, pentru alimentarea unitatii 
de deshidratare namol 

- 1 flotor de nivel pentru actionarea agregatelor in functie de nivelul de apa din bazin 
Este prevazut capac de acces pentru pompa si scara pentru acces personal mentenanta si 
exploatare. 
 
SISTEM DE DESHIDRATARE NAMOL 
 Sistemul de deshidratare namol se monteaza in camera tehnica aferenta unitatii de epurare 
compacte, containerizate. 
 Namolul in exces, din bazinul de stocare namol, decantat, ajunge prin pompare in unitatea de 
deshidratare. Pompa de namol pompeaza namolul peste un mixer static catre instalatia de insacuire. 
Mixerul static are un racord suplimentar prin care se injecteaza floculant in fluxul namolului. 
Floculantul este preparat si stocat intr-un recipient de minim 200l. Amestecul este omogenizat in 
rezervor cu ajutorul unui mixer. Floculantul preparat este pompat cu ajutorul unei pompe dozatoare 
in fluxul namolului. Dupa parasirea mixerului amestecul namol-floculant ajunge prin intermediul unui 
distribuitor in sacii filtranti. Sacii filtranti permit scurgerea apei si intoarcerea acesteia in fluxul 
tehnologic al apei, retinand sedimentul deshidratat. Apa se scurge in colectorul lada de la partea 
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inferioara, iar de aici este redirijata gravitational in circuitul de epurare, spre bazinul de stocare si 
omogenizare. Sedimentul deshidratat este retinut in sacii filtranti. Instalatia de deshidratare namol in 
saci realizeaza reducere umiditatii micsorand volumele ce urmeaza a fi evacuate din statia de 
epurare. Dupa umplerea sacilor filtranti cu namol si dupa deshidratare, acestia vor fi depozitati pe 
platforma pentru scurgere, prevazuta cu gratar de scurgere la partea inferioara. Aceasta platforma 
poate fi amplasat direct pe bazinul de stocare si omogenizare.  
 
PLATFORMA PENTRU DEPOZITARE 
 Aceasta serveste pentru depozitarea temporara a containerelor cu materii solide provenite de la 
sita mecanic, a sacilor cu namol deshidratat de la unitatea de deshidratare. 
 Platforma este prevazuta cu gratar de pardoseala pentru colectarea apei de ploaie de pe 
platforma si a apei scurse din container si saci. 
 
BY-PASS GENERAL 
 Pentru situatia caderii alimentarii cu energie electrica a statiei de epurare (situatie de avarie) 
pentru a evita inundarea necontrolata a zonei se prevede o conducta cu rol de preaplin si by-pass a 
platformei statiei de epurare Dn200, care tine cont de debitul maxim posibil. 
 In prima faza dupa caderea alimentarii cu energie electrica, apa menajera afluenta se 
inmagazineaza in bazinul de stocare si  omogenizare si in reteaua de canalizare pana la nivelul 
preaplinului (-1,20 m), dupa care deverseaza, in situatia in care nu s-a remediat defectiunea 
electrica, prin conducta de by-pass. 
 
CONTAINER PERSONAL 
 Pentru necesitati de exploatare si sanitare ale personalului de deservire este prevazut un birou 
cu grup sanitar cu suprafata de ca. 14 m², cu utilitatile necesare. 
 
UTILITATI AFERENTE PLATFORMEI 
 Pentru necesitati de spalare si in caz de incendiu se prevede un hidrant ingropat, carosabil. 
 Apa tehnologica pentru diverse spalari se asigura din reteaua de apa potabila de la limita 
platformei statiei de epurare. 
 Pentru aerisirea in vederea mentenantei a caminelor de canalizare, bazinul de pompare apa 
menajera si bazinul de colectare si pompare sediment se prevede un ventilator portabil cu furtun de 
refulare. 
 Platforma statiei de epurare este prevazuta cu centura de impamantare de protectie pentru 
consumatorii electrici si cu iluminat pe timp de noapte. 
 Pentru protectia muncii si la incediu statia de epurare este prevazuta cu dotarile 
corespunzatoare (echipament protectie personal operare si mentenanta, stingatoare etc.) 
 
SUPRAFATA OCUPATA 
 Suprafata ocupata si statia de epurare, avand in vedere obiectele tehnologice si retelele 
necesare intre acestea, si instalatia electrica si de iluminat exterior, este in total de 500 mp. 
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G. CONCLUZII 
 Statia de epurare a apelor uzate prevazuta, se caracterizeaza printr-o tehnologie simpla, dar 
moderna si de eficienta ridicata. 
 Prevederea de utilaje si echipamente performante este obligatorie in vederea realizarii 
eficientelor de epurare dorite. Astfel, solutia tehnologica propusa cuprinde istalatii performante, ce 
implica consum energetic redus, operatiuni de exploatare simple prin aplicarea unei automatizari 
specifice procesului tehnologic. 
 Aplicarea solutiei de epurare cu statia de epurare compacta, containerizata prezinta 
urmatoarele avantaje: 
 

- Solutia de epurare apa uzata este modulara permitand o extindere ulterioara a capacitatii de epurare 
prin simpla adaugare de noi module. 

- asigura gradul de epurare necesar, fiind respectate pe evacuare conditiile de calitate impuse de 
NTPA 001/2002 si CN Apele Romane. 

- consum energetic redus, atat compresoarele cat si electropompele de proces fiind de inalta fiabilitate 
si randament, iar circuitele de recirculare sunt gravitationale, fara pompare. In plus senzorul de nivel 
din decantorul final permite o operare in mod econom pe perioade fara debit la admisie (aerare 
redusa, recirculare oprita).  

- exceptia bazinului de preepurare; astfel costurile de investitie dar si cele de operare sunt reduse si 
se obtine o relatie C/N optima pentru denitrificare 

- volum de nitrificare in 2 compartimente, cu biofiltru mobil de inalta performanta cu o suprafata 
protejata > 600m²/m³ 

- realizarea dezinfectiei cu ultraviolete in instalatia de tip UV prezinta avantaj fata de solutia clorinarii, 
cea din urma varianta conducand la producerea de compusi toxici in mediul acvatic receptor. 
Instalatia de dezinfectie asigura o eficienta de epurare de pana la 99% privind reducerea coliformilor 
totali 

- prin forma compacta se obtine o suprafata redusa a statiei de epurare 
- automatizarea instalatiei conduce la siguranta in exploatare, personal de intretinere redus, nefiind 

obligatorie supreavegherea permanenta (o inspectie pe zi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data           Întocmit,  
Septembrie 2017         ing. Refec Alin 
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3.3. Costurile estimative ale investitiei: 
- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare a costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de 
cost pentru investitii similare corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitie; 
- costurile estimative de operare pe durata normata de viata/de amortizare a investitiei publice. 

 
DEVIZ GENERAL  

conform H.G. 907/2016 
privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii 

 
4.5999	lei/euro	din	data	de	15.07.2017	

 
Nr. 
crt 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare  TVA Valoare 

  de cheltuieli         (fără T.V.A.)    (inclusiv T.V.A.) 

    Mii lei Mii lei Mii lei 

1 2 3 5 6 

  CAPITOLUL 1       

  Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului       

1.1 Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 

1.2 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 

1.3 Amenajari pentru protectia mediului şi aducerea la starea initiala 0,000 0,000 0,000 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,000 0,000 0,000 

  TOTAL CAPITOL 1 0,000 0,000 0,000 

  CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului       

2.1 Racord electric 60.000 11.400 71.400 

2.2 Transformator electric - 1 buc 174.400 33.136 207.536 
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2.3 Amenajare drum de acces la Statia de epurare 12.400 2.356 14.756 

  TOTAL CAPITOL 2 246.800 46.892 293.692 

  CAPITOLUL  3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica       

3.1 Studii 10.000 1.900 11.900 

  3.1.1. Studii de teren 10.000 1.900 11.900 

  3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0 0 0 

  3.1.3. Alte studii specifice 0 0 0 

3.2 Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0 0 0 

3.3 Expertizare tehnica 0 0 0 

3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0 0 0 

3.5 Proiectare 165.808 31.504 197.312 

  3.5.1. Tema de proiectare 0 0 0 

  3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0 0 0 

  3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 45.000 8.550 53.550 

  3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 6.700 1.273 7.973 

  3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 8.375 1.591 9.966 

  3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 105.733 20.089 125.822 

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 3.350 637 3.987 

3.7 Consultanta 106.359 20.208 126.567 

  3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 106.359 20.208 126.567 

  3.7.2. Auditul financiar 0 0 0 

3.8 Asistenta tehnica 85.869 16.315 102.184 

  3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 23.919 4.545 28.464 

  3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 11.959,5 2.272 14.232 

  
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor 
de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii 

11.959,5 2.272 14.232 
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  3.8.2. Dirigentie de santier 61.950 11.771 73.721 

  TOTAL CAPITOL 3 371.386 70.563 441.949 

  CAPITOL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza       

4.1 Constructii si instalatii 3.634.135 690.486 4.324.620 

4.1.1 ob.nr.1 Retele de canalizare - inclusiv racorduri 3.061.834 581.748 3.643.583 

4.1.2 ob.nr.2 Statie pompare - 3 buc 244.562 46.467 291.029 

4.1.3 ob.nr.3 Statie de epurare Q = 150 mc 327.739 62.270 390.009 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 47.400 9.006 56.406 

4.2.1 ob.nr.2 Statie pompare = 3 buc 12.600 2.394 14.994 

4.2.2 ob.nr.3 Statie de epurare Q = 150 mc 34.800 6.612 41.412 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 1.908.377 362.592 2.270.969 

4.3.1 ob.nr.2 Statie pompare - 3 buc 487.777 92.678 580.455 

4.3.2 ob.nr.3 Statie de epurare Q = 150 mc 1.420.600 269.914 1.690.514 

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care  nu necesita montaj si echipamente de 
transport 

0 0 0 

4.5 Dotari 54.000 10.260 64.260 

4.5.1. ob. Nr. 2 Statie pompare - 3 buc 20.000 3.800 23.800 

4.5.2. ob.nr.3 Statie de epurare Q = 150 mc 34.000 6.460 40.460 

4.6 Active necorporale 0 0 0 

  TOTAL CAPITOL 4 5.643.912 1.072.343 6.716.255 

  Capitolul 5 - Alte cheltuieli       

5. 1 Organizare de santier 29.657 5.635 35.292 

  5.1.1 lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 26.959 5.122 32.081 

  5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului 2.698 513 3.211 

5. 2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului   52.781 0 52.781 

  5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0 0 0 

  5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0.5%) 23.992 0 23.992 
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5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru 
autorizarea lucrarilor de constructii (0.1%) 4.797 0 4.797 

  5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorului - CSC (0.5%) 23.992 0 23.992 

  5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare 0 0 0 

5. 3 Cheltuieli diverse si neprevazute  697.014 132.433 829.447 

5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate 0 0 0 

  TOTAL CAPITOL 5 779.452 138.067 917.519 

  Capitolul 6 - Cheltuieli pentru darea in exploatare       

6. 1  Pregatirea personalului de exploatare 4.000 760 4.760 

6. 2  Probe tehnologice si teste 4.000 760 4.760 

  TOTAL CAPITOL 6 8.000 1.520 9.520 

  TOTAL GENERAL 7.049.550 1.329.386 8.378.936 

  din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 3.955.294 751.506 4.706.799 
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DEVIZ – Obiect nr. 1 - Retele de canalizare – inclusiv racorduri 
 

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor              Valoare TVA          Valoare  

crt. de cheltuieli         (fara TVA)      (inclusiv TVA) 

    Mii lei Mii lei Mii lei 

1 2 3 5 6 

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza       

4,1 Constructii si instalatii       

4.1.1 Conducte de canalizare 1.349.329 256.373 1.605.701 

4.1.2 Refulare 203.664 38.696 242.360 

4.1.3 Camine de canalizare 646.800 122.892 769.692 

4.1.4 Subtraversari/Supratraversare 59.750 11.353 71.103 

4.1.5 Desfacere si refacere podete, trotuare si platforma drum 418.717 79.556 498.273 

4.1.6 Racorduri 383.575 72.879 456.454 

Total I - subcap. 4.1   3.061.834 581.748 3.643.583 

4,2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0 0 0 

Total II - subcap. 4.2   0 0 0 

4,3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care  necesita montaj 0 0 0 

4,4 
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj 
si echipamente de transport 

0 0 0 

4,5 Dotari 0 0 0 

4,6 Active necorporale       

Total III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6   0 0 0 

Total deviz pe obiect  (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL 
III ) 

  3.061.834 581.748 3.643.583 
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DEVIZ – Obiect nr. 2 - Statii de pompare apa uzata 

 

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor   Valoare TVA          Valoare  

crt. de cheltuieli   (fara TVA)      (inclusiv TVA) 

    Mii lei Mii lei Mii lei 

1 2 3 5 6 

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza       

4,1 Constructii si instalatii       

4.1.1 Terasamente 2.742 521 3.263 

4.1.2 Betoane 43.320 8.231 51.551 

4.1.3 Electrice si imprejmuire 198.500 37.715 236.215 

Total I - subcap. 4.1   244.562 46.467 291.029 

4,2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 12.600 2.394 14.994 

Total II - subcap. 4.2   12.600 2.394 14.994 

4,3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care  necesita 
montaj 

487.777 92.678 580.455 

4,4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 
montaj si echipamente de transport 

0 0 0 

4,5 Dotari 20.000 3.800 23.800 

4,6 Active necorporale 0 0 0 

Total III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6   507.777 96.478 604.255 

Total deviz pe obiect  (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III )   764.939 145.338 910.277 
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 DEVIZ – Obiect nr. 3 – Statie de epurare 

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor        Valoare TVA          Valoare  

crt. de cheltuieli         (fara TVA)      (inclusiv TVA) 

    Mii lei Mii lei Mii lei 

1 2 3 5 6 

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza       

4,1 Constructii si instalatii       

4.1.1 Terasamente, umpluturi, compactare 36.087 6.857 42.944 

4.1.2 Betoane, confectii metalice, suduri 171.050 32.500 203.550 

4.1.3 Instalatii hidrotehnice 24.602 4.674 29.276 

4.1.4 Instalatii electrice 52.000 9.880 61.880 

4.1.5 Amenajari exterioare si imprejmuiri 14.500 2.755 17.255 

4.1.6 Conducta deversare gura de varsare 18.000 3.420 21.420 

4.1.7 Alimentare cu apa tehnologica 11.500 2.185 13.685 

Total I - subcap. 4.1   327.739 62.270 390.009 

4,2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 34.800 6.612 41.412 

Total II - subcap. 4.2   34.800 6.612 41.412 

4,3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care  necesita montaj 1.420.600 269.914 1.690.514 

4,4 
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 
echipamente de transport 0 0 0 

4,5 Dotari 34.000 6.460 40.460 

4,6 Active necorporale 0 0 0 

Total III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6   1.454.600 276.374 1.730.974 

Total deviz pe obiect  (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III )   1.817.139 345.256 2.162.395 
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3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a constructiilor, dupa 
caz: 
 
- studiu topografic; 
 
 Recunoasterea obiectului de investitii a fost efectuata împreuna cu reprezentantul beneficiarului 
pentru a identifica terenul şi pentru a stabili amplasamentele care trebuiesc bornate, apoi s-a trecut 
la identificarea punctelor din reţeaua geodezică din zonă. 
 Ridicarea în plan a detaliilor a fost efectuata cu  statia totala si cu sistemul GPS. 
 Ridicarea s-a executat în sistem de coordonate Stereo 70, iar cotele s-au determinat in sistemul 
national de referinta Marea Neagra 1975.  
 
- studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitate a terenului; 
 

Din punct de vedere geografic localitatea   apartine de zona piemontana marginita la  nord de 
Podisul Secaselor iar la sud de zona premontana Sureanu, caracterizat de altitudini de aproximativ  
550m  marcat  de dealuri    taiate de vai largi si domoale. 
Forma reliefului este dictata de structura pietrografica  din zona.  
  Evolutia reliefului si varietatea sa s-a desfasurat intr-o perioada de timp  indelungata. Actuala 
morfologie , diviziunile reliefului s-au definitivat la sfarsitul perioadei cuaternare. Relieful  actual 
modelat in depozite sedimentare neogene, poarta amprenta naturii si actiunii factorilor externi. 
   Geologic zona apartine de unitatea majora Depresiunea Transilvaniei   cu formatiuni ce apartin 
fundamentului  peste care s-au depus formatiuni ce formeaza  umplutura neogena si cuaternara  
constituita din marne, pietrisuri, argile nisipoase , nisipuri, argile porafoase, prafuri cu intercalatii de 
nisip. 

Pentru definirea exacta a conditiilor geotehnice ,  naturii  terenului pe care se va executa  
proiectul,  s-au executat  lucrari  geotehnice ,foraje,  lucrarile fiind  in numar de  21 pentru aceasta 
faza, in contextul in care traseele retelelor de canal traverseaza zone omogene ca litologie si 
morfologie, precum si incadrarea in  normative 

  Localizarea  lucrarilor de cercetare  si profilele aferente sunt prezentate in anexele la prezentul 
studiu geotehnic. Studiul geotehnic ca sinteza a cercetarii terenului analizeaza si detaliaza 
particularitatile amplasamentului prin prisma urmatoarelor aspecte: 
 stratificatia terenului de fundare . 
 regimul hidrogeologic al zonei; 
 caracteristicile fizico-mecanice ale terenului; 
 prezentarea calculului capacitatii portante la nivelul fiecarui strat si in special pe cel ce 
se vor face lucrarile fundare. 

 aprecieri asupra stabilitatii de ansamblu a amplasamentului. 
 

Verificarile de pe amplasament, lucrarile executate  au pus in evidenta  ca terenul de pe 
traseele retelelor de  canal  si zona statiei de epurare raspund exigentelor geo pentru proiectul 
propus, urmind ca la fazele superioare ale proiectului sa se executa lucrari geo suplimentare. 
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- studiu hidrologic, hidrogeologic; 
 

   In localitatea Rahau, prezenta apelor din  freatic nu pot ridica probleme lucrarilor  de executie 
a retelei de canal si statie epurare, aici freaticul variind intre aproximativ   -4,00-7.00m fata de c.t.n, 
iar apele de precipitatie nu  au implicatii asupra    executiei lucrarilor in contextul in care vor fi 
protejate. 

Apa subterana  nu   a fost interceptata pe adancimea corespunzatoare  forajelor de pe  traseul 
retelei de canalizare si amplasamentul statiei de epurare.Toate apele sunt tributare unui singur fir de 
apa, piriul satului ce curge in mijlocul satului si se descarca in partea nordica spre DN1. 
 
- studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru 
cresterea performantei energetice; 
 
Nu este cazul. 
 
- studiu de trafic si studiu de circulatie; 
 
Nu este cazul. 
 
- raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele de 
investitii ale caror amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauza de utilitate publica; 
 
Nu este cazul. 
 
- studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se refera la amenajari spatii verzi si 
peisajere; 
 
Nu este cazul. 
 
- studiu privind valoarea resursei culturale; 
 
Nu este cazul. 
 
- studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei. 
 
Nu este cazul. 
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3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei 
 Durata de implementare a investitiei este estimata la 26 luni, din care 20 luni pentru executie 
lucrari cu esalonare pe doi ani. Se propune ca in anul I sa se realizeze 60% din investitii, iar in anul 
al II-lea 40%. 
 Etapele principale de realizare a investitiei sunt: 
 - predarea amplasamentului de catre beneficiar antrepenorului; 
 - trasarea lucrarilor pe teren; 
 - executia racordurilor electrice 
 - probe si darea in exploatare.  
Graficul  fizic de execuţie este realizat pentru durata de 20 luni. 
 
 

Nr. 

crt 

Denumirea 
lucrarii 

LUNA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Organizare de 
santier 

X                    

2 Retele de 
canalizare – 
inclusiv 
racorduri 

 X X X X X X X X X X X X        

3 Statii de 
pompare 
canalizare 

           X X        

4 Statie de 
epurare 

            X X       

5 Montaj utilaje si 
echipamente, 
dotari 

             X X X X X   

6 Asigurare 
utilitati si 
amenajari PM 

                 X X X 

7 Probe si 
pregatire 
personal 

                  X X 
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Nr. 

crt 

Denumirea 
lucrarii 

LUNA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Organizare de 
santier 

-                    

2 Retele de 
canalizare – 
inclusiv 
racorduri 

 X X X X X X X X X X X X        

3 Statii de 
pompare 
canalizare 

           X X        

4 Statie de 
epurare 

            X X       

5 Montaj utilaje si 
echipamente, 
dotari 

             X X X X X   

6 Asigurare 
utilitati si 
amenajari PM 

                 X X X 

7 Probe si 
pregatire 
personal 

                  X X 

 
 

4. Analiza fiecarui/fiecarei scenariu/optiuni tehnico-economic(e) propus(e) 
4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea 
scenariului de referinta 
 

Investitia, selectata ca prioritara de catre cetatenii comunei Rahau, municipiul Sebes, judetul 
Alba precum si de catre aparatul executiv si legislativ al comunei, este reprezentata de proiectul cu 
denumirea: Canalizare menajera si statie de epurare sat Rahau, municipiul Sebes. 
 Investitia ce se doreste a fi realizata reprezinta o unitate de analiza clar identificata in 
conformitate cu principiile Analizei Cost-Beneficiu, independenta din punct de vedere economic. 
 Justificarea identificarii acestui proiect ca urgent si prioritar pentru comuna Rahau rezida si din 
neajunsurile din neajunsurile lipsei unei canalizari menajere pe drumurile comunale la parametrii 
impusi de normativele in vigoare. Efectele negative ale lipsei canalizarii menajere pe aceste drumuri 
comunale sunt: 

 grad de confort si civilizatie scazut; 
 conditii igienico – sanitare precare; 
 lipsa de interes din partea unor investitori in dezvoltarea de activitati economice in zona; 
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 lipsa de interes in stabilirea in comuna a personalului didactic, medical si a altor specialisti; 
 neatractivitatea din partea tinerilor de a se stabili si construi locuinte in comuna. 

 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

 infiintarea furnizarii serviciilor de canalizare in comuna Rahau, municipiul Sebes la tarife accesibile  
 
 In conformitate cu recomandarile Comisiei Europene privind investitiile in infrastructura, Analiza 
Cost-Beneficiu a fost efectuata din punctul de vedere al proprietarului investitiei si a fost realizata 
pentru o perioada de operare de 30 ani. 
 

Orizontul de timp: 
 Prin orizontul de timp se intelege numarul maxim de ani pentru care se fac prognoze. 
 Prognozele privind evolutiile viitoare ale proiectului trebuie sa fie formulate pentru o perioada 
corespunzatoare in raport cu durata pentru care proiectul este util din punct de vedere economic. 
 Alegerea orizontului de timp poate avea un efect extrem de important asupra indicatorilor 
financiari si economici ai proiectului. 
 Mai concret, alegerea orizontului de timp afecteaza calcularea indicatorilor principali ai analizei 
cost–beneficiu, si poate afecta de asemenea determinarea ratei de cofinantare. Pentru majoritatea 
proiectelor de infrastructura, orizontul de timp este de cel putin 20 de ani, iar pentru investitiile 
productive este de aproximativ 10 ani. 
 Conform Ghidului privind metodologia de lucru pentru Analiza Cost – Beneficiu,  orizonturile de 
timp de referinta sunt urmatoarele: 
 

Sector Orizont de timp (ani) 
 
Energie 15 – 25 
Apa si mediu 30 
Cai ferate 30 
Porturi si aeroporturi 25 
Drumuri 25 – 30 
Industrie 10 
Alte servicii 15 

  
Pentru proiectul cu denumirea: „Canalizare menajera si Statie de Epurare sat Rahau, 

Municipiul Sebes”, orizontul de timp luat in considerare, tinand cont de faptul ca proiectul 
este unul de apa si mediu, este de 30 de ani. 
 
4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de 
schimbari climatice, ce pot afecta investitia 
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4.3.Situatia utilitatilor si analiza de consum 
 

1.) Alimentare cu energie electrica  
 Retelele de joasa tensiune destinate alimentarii cu energie electrica a consumatorilor casnici si 
social-culturali, precum si pentru iluminatul public sunt racordate la posturile de transformare 
amplasate pe teritoriul comunei. 
 Posturile de transformare sunt de tip aerian montate pe stalpi de beton armat.  Amplasarea 
posturilor de transformare s-a facut functie de putere absorbita de consumatori si de numarul lor. 
 Posturile de transformare sunt de tip aerian montate pe stalpi de beton armat.  
 
          2.) Reţeaua de telefonie – se prezintă destul de modestă. Datorită dezvoltării reţelelor de 
telefonie mobilă reţelele clasice şi-au mai restrâns aria de întindere; 
 
          3.)  Încălzirea locuinţelor şi a unităţilor de interes public se face prin sobe cu lemne, comuna 
nefiind racordată la o reţea de distribuţie a gazelor naturale.  
 
          4.) Gospodăria de apă -  comuna Rahau dispune de  sistem de alimentare cu apă. 
 
4.4. Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii: 
a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse; 
 

In conformitate cu Recensamantul din anul 2011, comuna Rahau din municipiul Sebes, judetul 
Alba are un numar total de 977 locuitori. 
 
b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in 
faza de operare; 
 
Total personal necesar  în executia  sistemului de canalizare menajera după cum urmează: 

- necalificati – 10 
- fierari betonisti – 3 
- instalatori – 4 
- excavatoristi - 3 

 
c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor 
protejate, dupa caz; 
 
 În principiu, studiul privind evaluarea impactului asupra mediului tratează următoarele aspecte: 
- soluţii de integrare cât mai firească în planurile de dezvoltare locale, regionale şi naţionale, 
colaborând în acest sens cu Consiliul Judeţean Alba, Primăriile locale, Agenţia de Dezvoltare 
Regională, Inspectoratul de Protecţia Mediului Alba şi Direcţia Apelor Alba; 
- propunerea de soluţii pentru ca impactul economic şi cel social, inclusiv cel asupra stării de 
sănătate a factorului uman să fie pozitiv; 
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- definirea stării iniţiale a mediului prin analize de teren, prelevări de probe şi efecutarea cercetărilor 
de laborator privind aerul, solul, apa, ecosistemele (flora, fauna), terenurile agricole etc.; 
- analiza legislaţiei specifice privind declararea monumentelor naturii şi siturilor arheologice, 
identificarea acestora pe teren; propuneri şi soluţii pentru prezervarea acestor zone; 
- evaluarea impactului asupra factorilor de mediu, climei, utilizării agricole a terenurilor, precum şi din 
punct de vedere al inconvenienţelor pe perioada construcţiei, al stresului conducătorilor auto, al 
încadrării în peisaj; 
- evaluarea impactelor cauzate de vibraţii, zgomote în timpul nopţii; 
- măsuri pentru refacerea şi conservarea ecosistemului local, precum şi alte măsuri compensatorii; 
- propuneri şi soluţii pentru prevenirea eroziunii solului şi sedimentării, în scopul eliminării colmatării 
sistemelor de drenaj şi asigurării stabilităţii solului sub efectul curenţilor generaţi de scurgerea apelor 
de suprafaţă; 
- măsuri pentru prevenirea accidentelor care determină poluarea apelor, aerului, solului şi subsolului, 
atât în timpul execuţiei, cât şi al exploatării; 
- adoptarea de soluţii pentru ca lucrările să se încadreze armonios în peisaj, reducând la minim sau 
chiar eliminând impactul vizual negativ, ţinând seama de topografia locului, traficul, existenţa 
vegetaţiei etc.; 
- stabilirea de măsuri pentru diminuarea poluării aerului pe durata activităţilor de construcţie cât şi 
ulterior, în exploatare, pe grupe de zone; 
- prevederea de măsuri în cadrul organizărilor de şantier pentru ca efectele poluante să fie cât mai 
reduse iar în final, după dezafectare să fie refăcută situaţia iniţială a cadrului natural; 
- elaborarea de soluţii pentru refacerea ecologică a zonelor afectate de deschiderea gropilor de 
împrumut, precum şi a amplasamentului organozării de şantier; 
- prevederea de puncte sanitare mobile şi un sistem de comunicare adecvat prin care să fie 
asigurată o asistenţă sanitară eficientă pentru personalul constructorului; 
- evaluarea riscurilor ecologice ce apar prin amenajările propuse; 
- identificarea implicării rezidenţilor în realizarea proiectului; 
- identificarea factorilor de mediu necesar a fi monitorizaţi privind evoluţia calităţii acestora şi 
elaborarea unui plan de monitoring care să fie pus în aplicare imediat după terminarea execuţiei 
lucrărilor. 

 
Evaluarea impactului cuprinde: 
a. descrierea stării iniţiale a mediului; 
b. datele necesare identificării şi evaluării efectelor principale probabile ale obiectivului 

proiectat asupra mediului înconjurător: 
c. descrierea efectelor semnificative probabile, directe şi indirecte ale proiectului asupra 

mediului, atât în faza de execuţie şi în cea de exploatarea a lucrărilor, pentru diferitele variante 
propuse; 

d. acolo unde sunt identificate efecte adverse semnificative, se vor descrie măsurile luate in 
considerare pentru evitarea, reducerea sau remedierea acestor efecte, incluzând costurile aferente 
acestor măsuri; 

e. propunerea variantei optime din punct de vedere al protecţiei mediului; 
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f. planul de monitoring a calităţii factorilor de mediu posibil a fi afectaţi; 
O atenţie deosebită va fi acordată stabilirii condiţiilor existente de mediu şi limitelor zonei de 

analiză. Pentru evaluarea impactului s-a identificat starea factorilor de mediu din amplasament şi din 
zona învecinată, înainte de realizarea proiectului pentru a exista termeni de comparaţie pentru 
situaţia care va rezulta în urma realizării proiectului. În acest scop se vor urmări următoarele aspecte 
ale stării iniţiale a mediului: 

1. Topografia, geologia şi geomorfologia 
2. Apele de suprafaţă şi subterane 
3. Meteorologia şi microclimatul pe anotimpuri 
4. Principalele sisteme ecologice 
5. Flora şi fauna caracteristică terestră şi acvatică 
6. Speciile ameninţate 

            7. Istoricul evenimentelor ecologice şi naturale; de exemplu înflorirea algelor, nori de praf, 
incendii, furtuni, inundaţii şi secetă, eroziunea solului 
      8.Utilizarea prezentă şi tendinţele de utilizare a terenurilor, de exemplu agricultura, 
horticultura, silvicultura şi exploatările forestiere precum şi activităţile recreative 

9. Particularităţile estetice 
10. Infrastructura, de exemplu comunicaţiile şi transportul 
11. Obiective industriale, comerciale şi rezidenţiale 
12. Evidenţa şi caracteristicile poluării aerului, apelor, solului şi a poluării fonice 
13. Caracteristici sociale, arheologice, istorice, culturale şi religioase ale zonei 
14. Orice caracteristică legată de sănătatea publică în zona afectată 
15. Orice pericole sau riscuri asociate cu zona în studiu 
16. Orice programe sau instrumente aplicabile de conservare a mediului 

Prevederea impactului include analiza cauzelor majore ale modificărilor mediului existent şi 
determinarea efectelor probabile. Principalele etape ale prevederii impactului (pozitiv sau negativ) 
vor fi următoarele: 
a) identificarea activităţilor ce se desfăşoară în cadrul realizării proiectului şi care pot genera impact; 

b) identificarea resurselor şi a receptorilor care pot fi afectaţi de către aceste impacte; 
c) stabilirea înlănţuirii evenimentelor sau a legăturii dintre cauză şi efect; 

d) prevederea naturii probabile, a extinderii şi a dimensiunii oricăror modificări sau efecte care se 
anticipează; 

e) evaluarea consecinţelor oricărui impact identificat; 
f) stabiliarea consecinţelor potenţiale (pozitive sau negative), care pot fi socotite ca 

semnificative; 
        Procesul de evaluare a impactului asupra mediului implică de obicei luarea în considerare a 
semnificaţiei unui impact după un număr de criterii cum sunt: 

 extinderea şi dimensiunea 
 efectul pe termen scurt sau termen lung 
 reversibilitatea sau ireversibilitatea 
 performanţa în raport cu standardele de calitate a mediului 
 sensibiliatatea receptorului 

 



Canalizare menajera si Statie de Epurare sat Rahau, Municipiul Sebes S.F. NR. 36/2017 
S.C. CALORIA S.R.L.   
B-dul. 21 DEC 1989, nr. 129, bl. L7, sc. I, et. 4, ap. 13 
400604 CLUJ-NAPOCA  
Tel/Fax 0264/433960 ; email : caloria2005@yahoo.com 

51 
 

 compatibilitatea cu politicile de mediu. 
O atenţie deosebită va fi acordată evaluării impactelor pentru diferite grupuri ce pot fi afectate, 
precum copii, oameni la locul de muncă, spitale, pietoni, biciclişti, ca şi asupra spaţiilor comerciale, 
zonelor de agrement sau care prezintă interes din punct de vedere turistic, precum şi a zonelor care 
prezintă interes din punct de vedere al conservării biodiversităţii. 
      Evaluarea impactului asupra mediului va cuprinde o serie de procedee specifice fiecărei 
componente menţionate anterior şi va fi realizată atât pentru faza de execuţie cât şi pentru cea de 
exploatare a sistemului de canalizare. 
      Pentru prevenirea şi reducerea impactului negativ asupra mediului se vor lua măsuri atât în 
perioada de construcţie cât şi în perioada de exploatare. În acest caz pot fi identificate trei tipuri 
principale de poluanţi: 
      - poluanţi în aer; 
      - deşeuri şi reziduuri; 
      - zgomote şi vibraţii. 
Impactul asupra mediului poate fi împarţit în doua categorii:  

- efecte locale, pe termen scurt în perioada de construcţie  
- efecte pe termen lung în perioada de exploatare. 
 
Masuri de prevenire si protectie a mediului in perioada de constructie 

 Se poate sintetiza o lista a principalelor probleme potentiale induse de perioada de constructie:  
 

Componente de mediu Efecte potentiale 

Atmosfera 
Degradarea calitatii aerului 
Emisie de praf 

Mediul hidrologic 
Degradarea calitatii apei 
Degradarea sistemului hidrologic 

Teren si subsol Modificari ale morfologiei 

Vegetatie, flora si fauna 

Distrugerea vegetatiei ca urmare a emisiei de 
praf 
Indepartarea/periclitarea faunei 
Interferenta cu zone naturale protejate 

Zgomot - vibratie 
Zgomot cauzat de trafic si desfasurarea 
lucrarilor 

Distributia terenului 
Periclitatrea activitatii agricole ca urmare a 
traficului si desfasurarii lucrarilor 

Peisaj Modificarea efectului visual al peisajului 
 

Etapa proiectului actuală–SF, nu permite o localizare exacta a santierelor si fazelor de 
functionare a acestora. Astfel masurile de atenuare sunt cele general valabile. Unele dintre ele sunt 
tipice pentru toate sectiunile:  
- managementul traficului: planificarea locatiei/masuri de administrare care sa fie afisate;  

- reducerea vitezei;  
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- aplicarea apei pe drumuri si pavaje de constructii pentru a preveni emisii de praf;  
- zone cu activitati ce produc praf ar trebui izolate;  
- refolosirea materialului ramas de la reabilitare pe cat posibil – acolo unde este cazul;  
- reabilitarea variantelor ocolitoare dupa finalizarea lucrarilor;  
- programarea activitatilior desfasurate langa cursurile de apa pentru perioada uscata;  
- resturile din constructii, combustibili si alte lichide, trebuie deversate in mod corespunzator;  
- depozitarea materialelor periculoase in zona santierului si folosirea lor trebuie sa fie   

corespunzatoare;  
- protejarea evacuarii impotriva apelor curgatoare;  
- refacerea vegetatiei pe zonele afectate precum gropi de imprumut si zone de depozitare;  
- refacerea vegetatiei imediat dupa finalizarea lucrarilor;  
- refacerea terenului folosit cu spatii verzi sau intrebuintari agricole;  
- prevenirea poluarii apei si solului. 
Pentru organizarea de şantier şi baza de producţie se va executa un sistem local de epurare 

a apelor menajere din spaţii igienico-sanitare – se adoptă un sistem de fosă septică. 
 Lucrările de terasamente determină antrenarea unor particole fine de pământ care pot 

ajunge în apele de suprafaţă. Manipularea şi punerea în operă a materialelor de construcţii (beton, 
agregate, etc.) determină emisii specifice fiecărui tip de material şi fiecărei operaţii de construcţie. 
Datorită volumului redus al acestor emisii  nu pot rezulta cantităţi importante de asemenea pulberi 
deversate. 
 Se pot produce pierderi accidentale de materiale, combustibili, uleiuri din maşinile şi utilajele 
şantierului. Manevrarea defectuoasă a autovehicolelor care transportă diverse tipuri de materiale sau 
a utilajelor în apropierea cursurilor de apă pot conduce la producerea unor deversări accidentale în 
acestea. 
 În cazul traversării cursurilor de apă mici se produce o poluare mecanică cu suspensii rezultate 
din săpături, având în vedere lăţimile reduse ale albiilor şi durata de execuţie scurtă aceste poluări 
sunt neglijabile.   
 Platforma organizării de şantier va fi realizată astfel încât apa meteorică să fie şi ea colectată 
printr-un sistem de şanţuri sau rigole pereate, unde să se poată produce o sedimentare înainte de 
descărcare.    
 În faza actuală nu se cunosc constructorii care vor executa lucrările. Aceştia vor solicita 
Agentiei de Protecţia Mediului, autorizaţii pentru funcţionarea bazelor de producţie. În acest moment 
nu se pot cuantifica pierderile de materiale sau combustibili în timpul procesului de execuţie, care ar 
putea fi spălate de ploi şi ar putea ajunge apoi în apele de suprafaţă sau s-ar infiltra în freatic. 
În fazele de execuţie, apele pluviale, care pot fi încărcate cu pulberi purverulente datorate prezenţei 
depozitelor temporare de materiale, pot fi deversate în cursurile naturale de apă în condiţiile 
respectării prevederilor NTPA 001/2002 aprobate prin HG nr.188/2002, şi a condiţiilor impuse de 
Apele Române. 

Impactul asupra calităţii aerului în etapa de construcţie  
  Execuţia lucrărilor constituie, pe de o parte, o sursă de emisii de praf, iar pe de altă parte, sursa 
de emisie a poluanţilor specifici arderii combustibililor fosili (produse petroliere distilate) atât în 
motoarele utilajelor necesare efectuării acestor lucrări, cât şi ale mijloacelor de transport folosite. 
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      Instalaţiile de alimentare cu carburanţi şi de întreţinere a utilajelor de transport sunt surse de 
poluare asupra aerului. Aceste instalaţii trebuiesc verificate periodic în timpul funcţionării din punct 
de vedere al protecţiei mediului. 
            Activitatea de construcţie poate avea, temporar (pe durata execuţiei), un impact local asupra 
calităţii atmosferei. Emisiile de praf, care apar în timpul execuţiei lucrării, sunt asociate lucrărilor de 
excavare, de manipulare a pământului şi a nisipului, precum şi a altor lucrări specifice. Degajările de 
praf în atmosferă variază adesea substanţial de la o zi la alta, depinzând de nivelul activităţii, de 
specificul operaţiilor şi de condiţiile meteorologice. 
             Activitatea utilajelor cuprinde, în principal, decaparea şi depozitarea pământului vegetal, 
săpături şi umpluturi, în şanţul săpat se realizează patul de pozare din nisip, faze tehnologice în 
urma cărora se generează emisii de praf. Aria principală de emisie a poluanţilor rezultaţi din 
activitatea utilajelor şi mijloacelor de transport se consideră axa lucrării extinsă lateral, pe ambele 
părţi, cu câte o fâşie de 10 m lăţime ceea ce conduce la o fâşie de cca. 30 m lăţime, respectiv 15 m 
de o parte şi de cealaltă a axului drumului. Concentraţiile maxime de poluanţi se realizează în cadrul 
acestei arii. Studiile de specialitate arată că, în exteriorul acestei arii, concentraţiile de substanţe 
poluante în aer se reduc substanţial. Astfel, la 20 m în exteriorul  fâşiei concentraţiile se reduc cu 50 
% şi  la peste 50 m reducerea este de 75%. 
            Se consideră că activitatea de şantier organizată în mod corespunzător poate evita riscurile 
arătate, asigurând protecţia biocenozelor, menţinerea echilibrului ecologic. 

Impactul asupra solului şi subsolului  
 În etapa de construcţie calitatea solului poate fi afectată din cauza scurgerilor de ulei şi combustibil. 
De asemenea, solul poate fi tasat din cauza echipamentelor grele şi pot apărea pierderi din cauza 
excavărilor. Acestea afectează solul doar local şi temporar. După terminarea lucrărilor din cadrul 
obiectivului terenul se va reface şi înierba.  
Deşeurile ce nu pot fi refolosite în cadrul şantierului, respectiv deşeurile menajere, cele din bazele de 
întreţinere a utilajelor, deşeurile din lemn, materiale plastice, cauciuc, metale, materiale izolatoare 
etc., vor fi stocate provizoriu în depozite sau pe platforme special amenajate şi ulterior  predate 
unităţilor specializate de preluare, reciclare şi depozitare a deşeurilor. 
Prin HG nr.155/ martie 1999 pentru „Introducerea evidenţei gestiunii deşeurilor şi a Catalogului 
European al Deşeurilor” se stabileşte obligativitatea pentru agenţii economici şi pentru orice alţi 
generatori de deşeuri, persoane fizice sau juridice de a ţine evidenţa gestiunii deşeurilor. 
Antreprenorul are obligaţia, conform HG. menţionate mai sus să ţină evidenţa lunară a producerii, 
stocării provizorii, tratării şi transportului, reciclării şi depozitării definitive a deşeurilor. 

 Impactul sonor în etapa de construcţie  
Procesele tehnologice de execuţie a drumurilor implică folosirea unor grupuri de utilaje cu funcţii 
adecvate. Aceste utilaje reprezintă tot atâtea surse de zgomot. 
Pornind de la valorile nivelurilor de putere acustică ale principalelor utilaje folosite şi numărul 
acestora într-un anumit front de lucru, se pot face unele aprecieri privind nivelurile de zgomot şi 
distanţele la care acestea se înregistrează. 
 Utilaje folosite şi puteri acustice asociate: 

 excavatoare               Lw ~ 117 dB(A) 
 tractor cu remorcă      Lw ~ 105 dB (A) 
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Suplimentar impactului acustic, utilajele de construcţie, cu mase proprii mari, prin deplasările lor sau 
prin activitatea în punctele de lucru, constituie surse de vibraţii. 
Pentru a evita disconfortul populaţiei în zonă se va lucra doar pe timpul zilei, noaptea lucrările fiind 
sistate. A doua sursă principală de zgomot şi vibraţii în şantier este reprezentată de circulaţia 
mijloacelor de transport. Pentru transportul materialelor (beton rutier, nisip, materiale de construcţii 
etc.) se folosesc basculante/autovehicole grele. 
Efectele surselor de zgomot şi vibraţii de mai sus se suprapun peste zgomotul existent, produs în 
prezent de circulaţia pe căile ferate şi drumurile existente. 
Pe baza datelor privind puterile acustice ale surselor de zgomot descrise anterior, se estimează că 
în şantier, în zona fronturilor de lucru vor exista niveluri de zgomot de până la 90 db(A), pentru 
anumite intervale de timp, dozele de zgomot nu vor depăşi valoarea de 90 db(A), admisă de normele 
de protecţia muncii. 
Din literatura de specialitate şi din observaţiile efectuate de-a lungul timpului pe şantiere, se poate 
spune că parcurgerea unei localităţi de către autobasculantele ce deservesc şantierul, pot genera 
niveluri echivalente de zgomot, pentru perioadele de referinţă de 24 ore, peste 50 db(A), dacă 
numărul trecerilor depăşeşte 20. La trecerea autobasculantelor prin localităţi pot apărea niveluri ale 
intensităţilor şi vibraţiilor peste cele admise. Valori prognozate precise nu pot fi făcute din cauza 
numărului mare de factori ce pot influenţa aceste niveluri. 
In timpul construcţiei, în fronturile de lucru şi pe anumite sectoare, pe perioade limitate de timp, 
nivelul de zgomot poate atinge valori importante, fără a depăşi 90 db(A) exprimat ca Lcq pentru 
perioade de maxim 10 ore. Măsurile de protecţie împotriva zgomotului şi a vibraţiilor sunt: 

 pentru lucrările din localităţi sau din vecinătatea acestora se recomandă lucrul numai în perioada de 
zi, respectându-se perioada de odihnă a locuitorilor; 

 pentru protecţia antizgomot, amplasarea unor construcţii ale şantierului se va face astfel încât să 
constituie ecrane între şantier şi localitate; 

 întreţinerea permanentă a acceselor tehnologice provizorii contribuie la reducerea impactului sonor. 
  Impactul asupra celorlalte utilitaţi  
Se va avea în vedere la executarea terasamentelor existenţa în amplasamentul respectiv a reţelelor 
aparţinând altor utilitaţi (electrice, telefonie) iar în cazul depistarii unor astfel de situaţii se vor opri 
lucrarile, se vor anunţa conducerile unitaţilor ce deservesc aceste utilitaţi şi se vor lua masurile  
corespunzatoare.  
Se consideră că activitatea de şantier organizată în mod corespunzător poate evita riscurile arătate, 
asigurând protecţia biocenozelor, menţinerea echilibrului ecologic.  
Masurile ce se impun pentru a reduce impactul negativ asupra mediului acolo unde este cazul sunt 
de natura organizatorica.  
Aceste masuri vor fi prezentate explicit în Caietul de sarcini la faza de proiect tehnic dintre care de 
menţionat ar fi: 

 depozitarea materiilor prime şi auxiliare în organizarea de şantier, iar la finalizarea investiţiei se va 
elibera complet spaţiul afectat, conform reglementarilor interne şi internaţionale; 

 respectarea condiţiilor de depozitare şi manipulare a conductelor menţinerea în stare de curăţenie a 
zonei de lucru. 
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d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care acesta se 
integreaza, dupa caz. 
 
Nu este cazul. 
 
4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investitii 
 
 Pentru realizarea studiului de fezabilitate au fost necesare realizarea studiilor de teren (topo, 
geo si hidrogeologic). 
 Pentru a se trece la etapa de executie lucrari este necesara intocmirea proiectului tehnic, a 
detaliilor de executie, verificarea de calitate a proiectului tehnic si obtinerea avizelor acordurilor si 
autorizatiilor. Toate aceste cheltuieli au fost incluse in Devizul general al investitiei. 
 Costurile se incadreaza in Standardul de cost.  
 
4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul 
cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate, sustenabilitatea financiara 
 
 Scopul analizei financiare este de a evalua performantele financiare a actiunii propuse si/sau 
proiectului pe perioada luata in considerare, cu scopul de a stabili gradul de auto-suficienta financiar 
si durabilitatea pe termen lung a proiectului propus, performantele sale financiare indicatori, precum 
si justificarea pentru suma asistentei solicitata. 
 Analiza financiara trebuie sa acopere urmatoarele etape: 
- estimarea veniturilor si costurilor proiectului si implicatiile lor in ceea ce priveste fluxul de numerar; 
- determinarea decalajului de finantare al optiunii selectate si calcularea in consecinta a cheltuielilor 
eligibile care pot fi co-finantate prin fonduri; 
- definirea structurii de finantare a proiectului si profitabilitatea sa financiara; 
- verificarea capacitatii fluxului de numerar previzionat pentru a asigura functionarea adecvata a 
proiectului si respectarea tuturor obligatiilor de investitii si a serviciului datoriei. 
 
Calculul fluxurilor financiare 
 Analiza va fi formata dintr-o serie de tabele care colecteaza fluxurile financiare ale proiectului, 
defalcate pe investitia totala, costurile de exploatare si veniturile, sursele de finantare si analiza 
fluxului de numerar pentru sustenabilitatea financiara.  
 Proiectele de apa uzata vor intra in general, in limitele unei infrastructuri existenta, in cazul in 
care o separare clara a veniturilor si a costurilor generate direct de proiect ar putea fi problematica. 
Pentru a depasi aceasta dificultate, metodologia recomandata este analiza fluxului de numerar 
actualizat ( DCF), care utilizeaza o metoda incrementala care compara un scenariu cu proiect, cu un 
scenariu alternativ, fara proiect. 
 
Metoda incrementala se aplica dupa cum urmeaza: 

1.  Proiectiile sunt produse de functionarea de ansamblu a fluxurilor de numerar  (in termen de 
venituri si costuri preconizate, precum si alte investitii planificate sau necesare, in orice caz, pentru  
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fiecare an de functionare) in absenta proiectului propus (scenariul fara proiect). In cazul in care 
proiectul propus este complet nou, scenariul fara proiect este un scenariu de “fara operatiuni”. 
Componenta „Canalizare menajera si Statie de Epurare sat Rahau, Municipiul Sebes", fiind o 
investitie noua, scenariul fara proiect este un scenariu de “fara operatiuni”. Acest aspect de investitie 
noua se mentine si la nivelul proiectului. 
 

2.  Proiectii similare ale operatiunii fluxurile de numerar sunt produse tinand seama de proiectele 
propuse si impactul acestuia in termen de operatiuni (scenariul cu proiect). Promotorul proiectului 
trebuie sa ia in considerare planul de investitii pe ansamblu, evolutia costurilor, ajustarea tarifelor, 
luand in considerare accesibilitatea serviciilor. 
 

3.  Un flux de numerar pentru investitii este diferenta dintre fluxurile de numerar in “ scenariul  cu  
proiect” si “scenariul fara proiect”. In cazul in care proiectul propus este complet nou, sceanariul cu 
proiect este de baza pentru fluxul de numerar incremental. 
 Rezultatul procesului de mai sus este “incremental” al proiectelor propuse, in termen de 
contributie financiara a fluxurilor de numerar  pentru toti anii de operare. In lumina acestei 
metodologii utilizate, o atentie speciala se utilizeaza in definirea scenariului cu si fara proiect. Pentru 
fiecare scenariu, ipotezele cheie se vor face referitor la: 
  
Principii de urmat in dezvoltarea proiectiilor financiare 
 Proiectiile financiare pentru proiect trebuie elaborate in conformitate cu urmatoarele principii: 
 Perioada de referinta si de viata ale echipamentelor.  
 Perioada de proiectie este aceeasi cu perioada de referinta a proiectului, care este de 30 de ani 
in cazul proiectelor de canalizare menajera. 
 In ce priveste durata de viata a echipamentelor tehnice, care au un impact asupra nivelului 
costurilor de inlocuire, care trebuie sa fie luate in considerare in timpul perioadei de referinta, se 
recomanda impartirea bunurilor in trei categorii principale; 
-  Lucrari civile (inclusiv cladiri operationale, rezervoare, cai de acees, etc) – 40 de ani 
- Tevi (inclusiv conducte de transport si de distributie, racorduri) – 40 de ani 
-  E&M echipamente (inclusiv echipamente electrice si mecanice construite in puturi, instalatii, statii 
de pompare 0 – 15 ani 
  
Rata de actualizare financiara   
 Rata de actualizare financiara  (in termeni reali) utilizata este de 5%, asa cum a recomandat 
Comisia Europeana in WD4 
 Intrucat analiza cost beneficiu este intocmita in RON si nu in euro se va utiliza o rata de 
actualizare de 8% 
Ipoteze macroeconomice 
 Intrarile macroeconomice se vor baza pe surse statistice relevante si vor fi coerente in 
propuneri de proiecte.  
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Analiza proiectiilor financiare 
 Principalele aspecte care trebuie luate in considerare pentru a se asigura ca previziunile 
financiare pentru proiect sunt acceptabile sunt urmatoarele: 
 Justificarea si coerenta datelor: toate datele relevante de intrare trebuie sa fie justificate si in 
conformitate cu concluziile studiilor de fezabilitate, descrierea proiectului si restul datelor in proiectiile 
financiare. 
 In special, acestea se refera la urmatoarele: 
– beneficii 
- cererea 
- costurile de investitii 
- venituri 
- costuri de functionare 
- modificari previzibile ale acestor variabile in perioada de proiectie 
 

1.  Principiul poluatorul plateste: scenariul ales pentru tarife ar trebui sa reflecte aplicarea corecta a 
principiului poluatorul plateste. In cazul proiectelor de apa uzata in conformitate cu art. (din directiva 
cadru privind apa uzata 2000/60/CE, acest lucru inseamna ca “Articolul 9-Statele membre trebuie sa 
ia in considerare principiul recupararii costurilor serviciilor de utilizare a apei, inclusiv costurile de 
mediu si de resurse, avand in vedere analiza economica efectuata in conformitate cu anexa II, si in 
conformitate, in special, cu principiul poluatorul plateste” 
 

2.  Accesibilitatea: art. 9 din directiva–cadru privind apa uzata 2000/60/CE, de asemenea, prevede 
ca “statele membre pot, in acest sens au in vedere efectele sociale, de mediu si economice ale 
recuperarii.....”. In plus, art. 55 din Regulamentul 1083/2006 permite “consideratii de echitate legate 
de prosperitatea relativa a statului membru in cauza”, care pentru toate scopurile practice, implica 
faptul ca taxele totale platite de catre utilizatorii de apa, nu trebuie sa depaseasca anumite praguri 
generale acceptate.  
Pentru a se asigura ca accesibilitatea tarifelor pentru familiile cu venituri mici este luata in 
considerare, urmatorii pasi sunt necesari in analiza: 
- Estimarea venitului mediu pe familie pentru aceste gospodarii supuse la plata tarifelor 
- estimarea veniturilor si a numarului de gospodarii cu venituri mici, bazate pe cea mai mica decila 
pentru aceste gospodarii supuse la plata tarifelor 
- verificarea ca cantitatea totala de apa uzata, inclusiv taxele indirecte pentru cel mai mic venit nu 
depaseste 4,0% din venitul disponibil al gospodariei (calculata pe baza unui consum mediu pe cap 
de locuitor de 75 LCD) 
 
Sustenabilitatea financiara:  
 Verificarea sustenabilitatii proiectului financiar presupune un flux de numerar cumulat pozitiv 
pentru fiecare dintre anii de proiectie.  
Calculul indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea actuala neta, rata 
interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu. 
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 Pentru elaborarea unei analize financiare se impune luarea in calcul a unor estimari si utilizarea 
unor variabile. 
Ca variabile de lucru se considera: 

- Orizontul de timp 
- Factori de actualizare 
- Factor inflatie 
- Cursul de schimb valutar 
- Costul investitiei 
- Valoarea reziduala 
-  

Orizontul de timp: 
 Prin orizontul de timp se intelege numarul maxim de ani pentru care se fac prognoze. 
 Prognozele privind evolutiile viitoare ale proiectului trebuie sa fie formulate pentru o perioada 
corespunzatoare in raport cu durata pentru care proiectul este util din punct de vedere economic. 
 Alegerea orizontului de timp poate avea un efect extrem de important asupra indicatorilor 
financiari si economici ai proiectului. 
 Mai concret, alegerea orizontului de timp afecteaza calcularea indicatorilor principali ai analizei 
cost – beneficiu, si poate afecta de asemenea determinarea ratei de cofinantare. Pentru majoritatea 
proiectelor de infrastructura, orizontul de timp este de cel putin 20 de ani, iar pentru investitiile 
productive este de aproximativ 10 ani. 
 Pentru proiectul „Canalizare menajera si Statie de Epurare sat Rahau, Municipiul Sebes 
orizontul de timp luat in considerare, tinand cont de faptul ca proiectul este unul de apa si mediu, 
este de 30 de ani. 
 
Factori de actualizare: 
 Rata de actualizare  financiara (in termeni reali) utilizata este de 5%, asa cum a recomandat 
Comisia Europeana in WD4 pentru analizele exprimate in euro 
 Intrucat analiza cost beneficiu este intocmita in RON si nu in euro se va utiliza o rata de 
actualizare de 8% 
 Factorul de actualizare este rata la care valorile sunt actualizate in prezent. Uzual, se considera 
ca fiind aproximativ egal cu costul de oportunitate al capitalului. Factorii de actualizare recomandati 
pentru perioadele de programare pentru Fondurile Structurale este de 5%  pentru valori in euro. 
 Factorul de actualizare de 8%, se va utiliza in calcularea indicatorilor de performanta ai 
proiectului, respectiv Valoarea financiara neta actualizata (FNPV) si Raportul beneficiu–cost (Rb/c). 
Cresterea PIB lui 
 Prognozele se bazeaza pe cele mai recente prognoze disponibile oficial de Comisia Nationala 
de Prognoza 
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Ipoteze in cresterea PIB -lui 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 si 

dupa 
6,0 5,7 5,3 4,9 4,8 5,0 4,4 
 
 Pentru perioada de dupa 2021, si pentru toti anii urmatori ramasi in analiza, prognoza va lua in 
considerare o medie stabila de 4,4% rata de crestere PIB (in termeni reali) pe an. 
 
Rata inflatiei: 
 In analiza proiectelor se poate prefera folosirea preturilor constante, care sunt acele preturi 
ajustate tinand cont de inflatie si fixate la un an de baza. Pe de alta parte, in analiza fluxurilor 
financiare, preturile curente sunt de preferat. Preturile curente sunt preturi nominale, la valorile 
observate in fiecare an. Folosirea preturilor curente este recomandata deoarece efectul inflatiei 
poate influenta calculul rentabilitatii financiare a investitiei. 
 Pentru a obtine o situatie cat mai aproape de realitate, se va lucra cu preturi curente, luand in 
calcul rata inflatiei.  
 
Ipotezele dinamicii inflatiei (rata de crestere anuala %) se prezinta in tabelul urmator: 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 si 

dupa 
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
 
Pentru perioada de dupa 2021, si pentru toti anii urmatori ramasi in analiza, prognoza va lua in 
considerare o medie stabila de 2% rata de inflatie pe an. 
 
 Cursul de schimb valutar: 4,5999 lei 
 Este considerat o variabila de lucru deoarece majoritatea proiectelor sunt evaluate atat in 
moneda tarii unde se realizeaza acestea cat si intr-o moneda de referinta, in special euro sau dolar. 
Pentru a avea o imagine corecta a rezultatelor financiare ale proiectului pentru orizontul de timp luat 
in calcul trebuie sa se ia in considerare si raportul de schimb intre moneda autohtona si moneda de 
referinta. 
 Aceasta variabila este importanta mai ales in cadrul unor proiecte multinationale pentru care 
costurile de investitie si de operare se exprima in mai multe valute. 
Cursul de schimb luat in considerare in analiza este: 
Cursul BCE  la data intocmirii Studiului de fezabilitate - 15.09.2017; 
 1 EURO = 4,5999 lei. 
 
Costul investitiei: 
Valoarea costului unui proiect este data de suma costurilor de investitie: teren, constructii, 
echipamente, costuri speciale de intretinere, licente, brevete, disponibilitati banesti, stocuri, datorii 
curente. 
Metodologia internationala pentru analiza financiara pe baza fluxului de numerar presupune 
calcularea rentabilitatii unei investitii prin folosirea costurilor totale aferente respectivei investitii. 
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Evolutia prezumata a tarifelor 
  Venituri generate de proiect 
 Din punct de vedere financiar, unele proiecte pot genera venituri proprii din vanzarea de bunuri 
si servicii. 
 Aceste venituri se determina in baza estimarilor cantitatilor pentru respectivele bunuri si servicii. 
 In cadrul analizei financiare ele sunt considerate venituri operationale si se iau in considerare 
cele care revin proprietarului investitiei. 
 Urmatoarele elemente nu sunt incluse in calculul veniturilor viitoare: 

 Beneficiile nu trebuie sa includa TVA; 
 Taxele indirecte sa fie incluse numai daca sunt in sarcina investitorului; 
 Orice alte subventii sau grant-uri transferate de la alte autoritati.  

  
  In dimensionarea acestor venituri s-au luat in consideratie urmatoarele ipoteze: 
          
          Avand in vedere cresterile de tarif in comuna Rahau din municipiul Sebes pe orizontul de timp 
2016-2020 s-a considerat o crestere etapizata a tarifului incepand cu anul 6 de proiect si apoi cu 
anul 11 atat pentru componenta 1 cat si pentru componenta 2. 
 
Fluxul de numerar – Solvabilitate si viabilitate 
 Fluxul de numerar (cash – flow) trebuie sa demonstreze sustenabilitatea financiara care consta 
in accea ca proiectul nu este supus riscului de a ramane fara disponibilitati in numerar. 
 Solvabilitatea si viabilitatea sunt asigurate daca rezultatul cumulat al fluxului net de numerar 
este pozitiv pe perioada intregului orizont de timp. 
 In cazul in care conditia de sustenabilitate financiara nu este indeplinita (rezultatul cumulat al 
fluxului net de numerar este negativ) se procedeaza la revizuirea planului financiar tinand cont de 
nivelul de suportabilitate si disponibilitate al grupului tinta vizat de proiect. 
 Legat de stabilirea tarifelor s-a tinut cont de structura persoanelor deservite in prezent de  
sistemul de alimentare cu apa. 
Aceste tarife sunt ajustate etapizat cu cresteri etapizate, pe orizontul de timp pentru care s-a realizat 
prognoza. 
 Evolutia prezumata a costurilor de operare (servicii existente, personal, energie, operarea noilor 
investitii, intretinerea de rutina si reparatii). 
 Pentru calculul costurilor de operare, toate elementele care nu conduc la o crestere efectiva a 
cheltuielilor banesti vor fi excluse, chiar daca aceste cheltuieli sunt incluse in mod normal in 
contabilitate. 
 Urmatoarele elemente nu vor fi luate in considerare deoarece includerea lor nu este in 
concordanta cu metoda fluxului de numerar actualizat: 

 Amortizarile, deoarece ele nu reprezinta plati efective de numerar, 
 
 

 Orice rezerve considerate pentru viitoare costuri de inlocuire, deoarece acestea nu corespund unui 
consum real de bunuri, 
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 Orice rezerve pentru categorii diverse, care se iau in considerare in analiza riscurilor si nu prin 
includerea valorilor respective in cadrul costului total. 
 
 Structura costurilor de operare este urmatoarea: 
  - materiale consumabile 
  - energie electrica 
  - servicii terti 
  - fond salarii brut 
  - mentenanta 
  - costuri administrative 
 Ipotezele luate in calcul pentru dimensionarea costurilor de operare pe orizontul de timp ales, 
de 30 ani, in varianta realizarii proiectului sunt urmatoarele.  
Referitor la aceste ipoteze se impun urmatoarele precizari: 
 - Debitul anual (Q anual) de apa care va fi procesat reprezinta produsul dintre numarul de 
locuitori deserviti, debitul mediu/locuitor si numarul de zile de functionare. 
 - Gradul de exploatare anual reprezinta marja care se aplica debitului maxim/locuitor pentru a 
obtine un grad real, dimensionat in functie de o serie de factori subiectivi care tin de persoanele 
deservite. 
 Aceste costuri au fost dimensionate avand in vedere costul pe mc, calculat pentru fiecare 
element de cost in parte. 
 
 
Costuri pentru apa epurata 
Determinarea costurilor la capacitatea statiei de epurare 150 mc/zi  
1. Costuri cu energia electrica 
 Pentru a calcula consumul de energie electrica si costul aferent acesteia s-au utilizat 
urmatoarele date: 
 
Nr. 
crt. 

 
Denumire echipament 

 
cantitate 

P1 
KW 

Pcons. 
KW 

ore 
functionare/zi 

Total 
putere 

consumata 
(KW/h) 

1 2 3 4 5 6 7 

ob.2 SPAU- nr.1 +2+3 
Electropompe submersibile pt.ape 
uzate cu dispozitiv de 
taiere  

 
3 
 
 
 

 
43 
 

 
43 

 
4 
 
 
 

 
172 

 

ob.3 Statie epurare (SE) 
 
 

1 
 
 

21 
 
 

21 
 
 

12 
 
 

252 
 
 

 Total putere consumata (kW/h) 424 
 Consum anual (kW/an) 3.663.360 
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Consumul total de energie electrica in decurs de un an = 3.663.360 Kw/an. 
 Tariful pentru 1 KW/h conform datelor obtinute de la Electrica Furnizare este de 0,3747 lei. 
Costul pe KW/h pentru primul an operational coincide cu anul investitional si este de 0,3747 lei. 
 3.663.360 kw/an x 0,3747 lei = 1.372.661 lei/ an 
 
 2 . Costuri cu materii prime si materiale consumabile 
 - Costuri cu apa tehnologica   
        400 mc/an  x 3,510  lei/mc =1.404 lei/an 
           - Cheltuieli cu reactivii  
                 biopreparatoare 0,066 lei/mc x 150 mc/zi x 365 zile= 3.613,5 lei /an 
                 polielectrolit  10,2 lei/kg  x (0.47+0.61)kg/zi x 365 zile= 4.020 lei/an 
                 reactivi (3850+2590)lei/an x 1,2= 7.728 lei/an 

- Costuri cu deversarea apei epurate in emisar 
               0,0313 lei/mc x 150 mc/zi x 365 zile = 1.713,75 lei/an 
  total costuri cu materii prime si materiale= 18.479,25  lei/an 
    

3. Costurile cu intretinerea si reparatii  
 Se considera ca se va cheltui anual cu intretinerea circa 0,20% din cheltuielile cu investitia de 
baza  si anume: 

4.809.908 lei x 0,20 % = 9.619,816 lei/an 
 Se considera ca se va cheltui cu reparatiile  cca 0,80 % din investitia de baza 
  4.809.908 lei x 0,30 % =14.429,724 lei/an  
Total costuri cu intretinerea si reparatiile= 24.049,54  lei/an  
 
              4. Costuri cu personalul 
 Numarul de personal de deservire va fi 2 pentru componenta de canal. 
              1500 lei/luna/pers. x 2 pers x 12 luni =36.000 lei/an 
 Intrucat componenta de canalizare reprezinta cca 70% din costurile investitiei totale canal, 
aplicam acest procent la determinarea costurilor cu personalul si anume;  
Costul cu personalul pentru canalizare = 36.000 lei/an x 70% = 25.200 lei/an  
 
           Cost  de exploatare=99061+21693+32278+25200 = 178.232 lei/an 
 
Volum  de apa uzata = 150 mc/zi  x 365 zile/an =54.750 mc/an 
 
 In conditiile in care nu se calculeaza profit si nici cheltuieli indirecte tariful rezultat este de: 
178.232 lei/an : 54.750  mc/an = 3,255 lei/mc 
 Intrucat investitia va fi preluata spre exploatare si intretinere de operatorul regional trebuie sa 
determinam tariful la nivelul tarifului unic practicat de operator  si anume la tariful rezultat din proiect 
trebuie sa adunam cheltuielile necesare pentru profitul companiei si al cheltuielilor indirecte 
 Cost total de productie = cost de exploatare +8,4 % cheltuieli indirecte si profit = 184690 lei/an.  

Cost de productie apa epurata = 206.955 lei/an/ 54.750  mc/an = 3,78 lei/mc 
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Tarif pentru apa epurata = 3,78 lei/mc, fara TVA.  
 Tariful practicat in analiza cost beneficiu al investitiei este similar cu tariful operatorului 
regional SC APA CTTA SA ALBA la data intocmirii Studiului de fezabilitate. 
 Evolutia prezumata a veniturilor: 
Venituri rezultate la capacitatea  proiectata 
Venituri rezultate din tariful de apa epurata 
150 mc/zi x 365 zile/an x 3,78 lei/mc   = 206.955 lei/an 
 
Analiza cost – beneficiu indicatori 
 Sunt trei indicatori principali care arata gradul de sustenabilitate al unui proiect: 
 - Valoarea neta actualizata; 
 - Rata rentabilitatii financiare; 
 - Raportul beneficiu (B)–Cost (C) Rb/c. 
 Valoarea financiara neta actualizata (FNPV) reprezinta valoarea actuala a investitiei in anul “0” 
necesara pentru a genera fluxul net de numerar prognozat pentru fiecare an, in baza factorului de 
actualizare selectat, in functie de rata dobanzii. 
 Calculul valorii financiare nete  
 Fluxul numerar net pentru 

 componenta - canalizare este de -12.949.628 
 FNPV = Fluxul net de numerar generat in anul “n” – inmultit cu – factorul  de actualizare pentru 
anul “n” pentru o rata a dobanzii aleasa. 
 
 Pentru proiectul “Canalizare menajera si Statie de Epurare sat Rahau, Municipiul Sebes” 
valoarea actualizata a veniturilor nete a investitiei pentru  

 componenta - canalizare este de – 54.902.650 
Aceste valori au fost calculate in varianta de baza. 
 
Aceste valori au fost calculate la o rata de actualizare de 8%.  
        Rata rentabilitatii financiare (RIR) este o functie financiara si este egala cu factorul de 
actualizare pentru care valoarea financiara neta actualizata calculata pe intregul orizont de timp 
devine 0. 
Pentru proiectul “Canalizare menajera si Statie de Epurare sat Rahau, Municipiul Sebes” Rata 
interna de rentabilitate a investitiei este de 0,70 % pentru componenta canalizare si 0,27  %. 
 
 RAPORT COST BENEFICIU 
 Raportul beneficiu–cost este un indicator complementar al VNA, comparand  valoarea actuala a 
beneficiilor viitoare cu cea  a costurilor viitoare, inclusiv valoarea investitiei 
BCR = VP(I)o / VP(0)o       ;            unde 
 VP(I)o= valoarea actualizata a intrarilor de fluxuri financiare generate de proiect in perioada 
analizata 
VP(0)o = valoarea actualizata a iesirilor de fluxuri financiare generate de proiect in perioada 
analizata (inclusiv costurile investitionale) 
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 Pentru proiectul “Canalizare menajera si Statie de Epurare sat Rahau, Municipiul Sebes” 
raportul cost/beneficiu variaza in primul an pana in anul 30 - pentru componenta de canalizare. 
 
 Raportul cost/beneficiu aferent investitiei este < 1.0  pentru intreaga perioada de analiza.  
 In cadrul analizei, in momentul in care retelele de canalizare sunt capabile sa genereze 
rezultate favorabile, nu se mai intervine cu corectii ca urmare a redistribuirii veniturilor. 
 Din aceste considerente se poate trage concluzia ca introducerea retelei de canalizare in 
comuna sunt eficiente si proiectul este dezirabil. 
 
Date privind fluxul  de numerar cumulat 
Valorile fluxului numerar net sunt pozitive incepand cu anul 1 pana in anul 30. 
 
Consideratii privind cresterea tarifelor 
 Avand in vedere problemele ridicate mai sus, cresteri marginale de tarife vor fi luate in 
considerare in analiza financiara, cu scopul de a asigura un nivel adecvat de recuparare a costurilor 
de furnizare a serviciului, precum si durabilitatea financiara a operatiunilor odata ce proiectul este 
pus in aplicare, in timp ce in acelasi timp, respectarea constringerilor de accesibilitate, care s-ar 
putea aplica. Cu toate acestea, dupa cum se mentioneaza in WD4, tarifele vor fi stabilite la un nivel 
suficient pentru a acoperii costurile de exploatare si intretinere, precum si o parte semnificativa din 
deprecierea  activului. 
 
Analiza suportabilitatii  
 Obiectul analizei suportabilitatii este de a stabili contextul conditiilor socio-economice si 
demografice fata de care vor fi introduse masuri de investitii in domeniul apei uzate. Aceste conditii 
vor determina efectiv daca imbunatatirile  propuse vor fi sau nu suportabile pentru societate si in 
mod deosebit pentru gospodariile mai sarace. 
 Veniturile gospodariilor din comuna Rahau ca si veniturile gospodariilor din judetul Alba se 
situeaza atat peste nivelul mediei nationale cat si al celei regionale, insa si nivelul investitional din  
 
ultimii ani precum si tarifele in vigoare la nivelul judetului sunt la valori mai mari comparativ cu 
celelalte judete ale regiunii. 
 Recuperarea costurilor cu noile investitii de capital in sistemele de apa uzata va conduce la 
cresterea tarifelor si acest lucru ar putea afecta capacitatea de plata a populatiei. 
 O gospodarie se presupune ca nu are capacitatea de a plati daca nu-si poate onora facturile de 
apa uzata fara sa-si reduca drastic cheltuielile pentru hrana sau alte servicii publice. 
 Rata de suportabilitate se calculeaza ca procent al cheltuielilor medii lunare ale gospodariilor 
pentru serviciile de apa din veniturile nete disponibile.  
 
Abordarea metodologiei si ipoteze de lucru 
 Suportabilitatea serviciilor de apa uzata trebuie sa se incadreze la limita superioara de 
suportabilitate a cheltuielilor gospodariilor pentru aceste servicii. 
 Calculul ratei de suportabilitate se realizeaza parcurgand urmatoarele etape: 
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- prognoza veniturilor disponibile nete ale gospodariilor din acea aglomerare. Veniturile sunt 
prezentate atat la nivel mediu cat si pentru cele 3 decile inferioare de venit. Valorile curente si 
proiectiile sunt sumarizate in tabele anexate, iar valorile pentru fiecare an al perioadei de analiza 
sunt prezentate in anexe specifice acestui subcapitol. 
- prognoza nivelurilor de tarifare pentru perioada de analiza.Tariful prognozat este calculat la 
nivelul rezultat din calculele costurilor pe fiecare investitie. In scenariul de baza, tarifele vor creste 
gradat pana la un tarif unic la nivel de ROC ce se va atinge in anul 2020 pentru apa uzata. 
- calculul cheltuielilor pentru serviciile de apa uzata se face inmultind tarifele (TVA inclus) cu 
consumul mediu de apa: 
Cheltuieli servicii apa uzata = Tarif x consum mediu apa 
- calculul ratei de suportabilitate se face impartind cheltuielile pentru serviciile de apa uzata la 
veniturile nete disponibile ale gospodariilor. Calculele sunt facute atat la nivelul veniturilor medii ale 
gospodariilor dar si la cele 3 decile inferioare de venit. 
 Rata de suportabilitate = Tarif x consum mediu apa: venit disponibil gospodarie x 100 
Tarife 
Tarifele unice practicate de S.C APA CTTA S.A. ALBA in prezent sunt urmatoarele: 
Tarif apa uzata 3,78 lei/mc; valori fara TVA 
 
Cea mai mare pondere a populatiei ocupate si a somerilor in cautarea unui alt  loc de munca  este 
detinuta de agricultura 
In ce priveste repartitia populatiei inactive din comuna Rahau, cea mai mare pondere o au 
elevii/studentii, respectiv 47% din totalul populatiei inactive. 
 
Calculul serviciilor de apa uzata  in etapa cu proiect 
150 mc/zi x 365 zile x 3,78 lei/mc = 206.955 lei/an  
Calculul veniturilor  familiilor ce se vor racorda la sistemul de canalizare 
600 salariati x 1198 lei/luna salar net x 12 luni =  8.625.600 lei/an 
 
 
177 persoane beneficiare de alocatii de stat pentru copii si alocatii complementare x 350 lei 
medie/luna x 12 luni = 743.400 lei/an 
200 persoane pensionate x 750 lei pensie medie/luna x 12 luni = 1.800.000 lei/an 
Total venituri rezultate = 11.169.000 lei/an 
Calculul consumului in lei 
Consideram un consum de 90 l/om/zi  
90  l/om/zi x 365 zile/an x 977 locuitori deserviti de proiect  x 3,78  lei/mc = 121.317 lei/an 
 
In aceste conditii rata de suportabilitate a tarifului de apa uzata = 121.317 lei/an/ 11.169.000 
lei/an  x 100 = 1,086 %  
 
Determinarea intensitatii sprijinului public pentru proiectele de apa uzata, generatoare de 
venit (in baza articolului nr. 61 din Regulamentul 1303/2013) 
Intensitatea sprijinului public (%) =100-(VAN/VI) X 100), unde 
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VAN–este valoarea actualizata neta 
VI-este valoarea investitiei 
Intensitatea sprijinului public (%) = 100 – (( 13.120 euro/2.877.248 euro) x 100)= 100-(0,45 x 
100)=100-45= 55% 
 
4.7. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea 
actualizata neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost - beneficiu sau, dupa caz, analiza 
cost-eficacitate 
 
 Scopul analizei economice este de a demonstra ca proiectul are o contributie pozitiva neta 
pentru societate si, prin urmare, merita sa fie co-finantat prin fonduri. Pentru alternativa selectata, 
beneficiile proiectului ar trebui sa depaseasca costurile proiectului si, mai specific, valoarea 
actualizata a beneficiilor economice ale proiectului trebuie sa depaseasca valoarea actualizata a 
costurilor economice ale proiectului. 
 In termeni practici, acest lucru este exprimat prin ENPV pozitiv, o rata beneficiu/cost (B/C), 
raportul sa fie mai mare de 1, sau un ERR de proiect care depaseste rata de actualizare utilizata 
pentru calcularea ENPV ( adica 8,00%). 
 Costurile economice de proiect spre deosebire de cele financiare sunt masurate in termeni de 
resurse sau oportunitati de costuri.  
 Beneficiile proiectului pot fi masurate in functie de sumele pe care persoanele care beneficiaza 
de proiect sunt gata de a plati (conditii de disponibilitate de a plati) sau, alternativ, in costuri evitate, 
ca urmare a punerii in aplicare a proiectului, precum si in termen lung a beneficiilor externe care sunt 
rezultatele implementarii proiectului si care nu sunt captate de analiza efectuata in termeni financiari.  
 
Identificarea beneficiilor economice ale proiectului. 
  In conformitate cu Ghidul privind Analiza Cost Beneficiu pentru proiectele de apa uzata 
finantate, setul minim de beneficii de proiect este urmatorul: 
 

1. Beneficii din imbunatatirea accesului la apa uzata prin infiintarea sistemului de canalizare in comuna 
Rahau si cresterea consumului individual ca urmare a imbunatatirii calitatii serviciului;   

2. Beneficii din imbunatatirea calitatii apelor de suprafata. Beneficii din preluarea apelor uzate si 
tratarea lor in statia de epurare;  

3. Economii de costuri cu resursele pentru client si pentru operator. Pentru client intrucat clientul nu mai 
trebuie sa se bazeze pe fose septice proprii. Pentru operator prin optimizarea sistemului care 
permite preluarea investitiei de canalizare ce permite abordarea regionala a sistemului de canalizare 
si epurare a apelor uzate.  
 
Costuri si beneficii socio-economice 
 Un aspect foarte important pentru realizarea unei analize socio-economice adecvate il 
reprezinta modul in care sunt reprezentate sub forma monetara costurile si beneficiile socio-
economice. O corecta evaluare a acestora va conduce la obtinerea unor indicatori economici in 
concordanta cu realitatile momentului. 
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 Pentru stabilirea costurilor si beneficiilor socio-economice, in functie de tipul de proiect, trebuie 
analizate cu atentie mai multe aspecte: 

 beneficiarii directi si indirecti ai proiectului; 
 conexiunile intre rezultatele proiectului si ariile afectate de acesta, in mod pozitiv sau negativ; 
 evolutia anumitor indicatori din sectorul (sectoarele) in care se actioneaza prin proiect; 
 previziunile din sectorul (sectoarele) de activitate asupra caruia (carora) se restrang rezultatele 

proiectului; 
 efectele colaterale ale actiunii proiectului. 

 
Tipuri de beneficii utilizate in cadrul analizei socio-economice: 
 
 Beneficii cuantificabile: numar de locuri de munca nou create, numar de firme nou create, 
cresterea investitiilor in zona; 
 Beneficii necuantificabile: cresterea calitatii vietii, crestera investitiilor independente. 
 
Beneficii cuantificabile 
Reducerea poluarii apelor de suprafata 
Ipotezele luate in calcul pentru a dimensiona acest beneficiu sunt: 

 Beneficiile din preluarea apelor uzate si tratarea lor in statia de epurare proprie. 
Cresterea posibilitatii de racordare 
Ipotezele luate in calcul pentru a dimensiona acest beneficiu sunt: 

 Persoane nou racordate; 
 Numarul mediu de persoane pe familie –2,87 persoane  
 Costul de bransare 
 Procentul de crestere a costurilor cu bransarea. 

 
Externalitati negative 
Din analiza proiectului reiese externabilitati negative si anume: 

1. Impact negativ in etapa de realizare a proiectului cauzat de emisiile de CO2 (efect temporar) urmare 
a utilizarii utilajelor de constructii 2000 ore.    

2. Impact negativ in etapa de realizare a proiectului cauzat de zgomot produs de compactare pentru 
pamant la retelele de canalizare 500 ore functionare.  

3. Emisiile de C02 provenite de la transportul namolului catre site-uri de eliminare si terenurile agricole 
din zona = 15.000 kg/an namol rezultat din utilizarea statiei de epurare la capacitate. 
 
Rezumatul calculului beneficiilor si externalitatilor negative 
 
In tabelul alaturat se prezinta cuantificarea impactului proiectului, in termeni de beneficii economice 
si a externalitatiilor negative 
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Beneficii ale proiectului 
tip Baza de calcul Valoarea monetara comentarii 
    
Economii de costuri 
clienti-canalizare  

Nr. De gospodarii 
nou conectate 356  

348 
euro/gospodarie/an  

123.888 euro 
Valorile pentru anii 
urmatori vor fi 
marite cu cresterea 
reala a PIB -lui 

Externabilitati negative  
tip Baza de calcul Valoarea monetara Comentarii 
Cresterea emisiilor 
de carbon in etapa 
de constructii 

Emisii de CO2  
0,6 to 

30 euro/to 18 euro 

Cresterea emisiilor 
de carbon la 
transportul 
namolului 

Emisii de CO2 
2,8 to/an 

30 euro/to 84 euro/an  

 
Conversia costurilor financiare de proiect in costuri economice  
Corectiile fiscale sunt necesare pentru acele elemente ale preturilor financiare care nu sunt legate de 
costurile de oportunitate subadiacente ale resurselor implicate 
Pentru aceasta masura, corectia va include deduceri de impozite indirecte, subventiile si platile pure 
de transfer. TVA-ul nu a fost inclus in analiza economica  
Costurile de proiect de conversie de la piata la preturi economice implica defalcarea costurilor 
proiectului, in diferite categorii enumerate mai jos, cu tratament specific pentru fiecare caz: 

a. Produse comercializate. Aceasta categorie cuprinde toate bunurile si serviciile incluse in costul 
proiectului, care pot fi evaluate pe baza preturilor mondiale. Nici o conversie specifica nu este 
necesara deoarece preturile de pe piata reflecta preturile economice 

b. Produse netranzactionate. Aceasta categorie cuprinde bunurile si serviciile care trebuie achizitionate 
pe piata interna cum sunt transporturile interne. SCF va fi de 1 pentru transporturi 

c. Forta de munca calificata. Aceasta categorie cuprinde componenta de munca a costului proiectului, 
care este considerata insuficienta si prin urmare nici o conversie nu este necesara deoarece 
preturile de pe piata se presupune ca reflecta preturile economice 

d. Forta de munca necalificata. Aceasta componenta cuprinde componenta de munca a costului 
proiectului, care este considerata in surplus. Corectie care sa reflecte costul de oportunitate al fortei 
de munca ar putea fi facuta prin inmultirea costului financiar al ONU, calificati de catre factorul de 
asa-numitul factor al ratei salariului umbra (SWRF), care poate fi calculat ca ( 1-u) x (1-t), in cazul in 
care u este rata regionala a somajului si t este rata platilor de asigurari sociale si taxele relevante 
incluse in costurile fortei de munca 

e. Achizitii de teren. Nu este cazul in acest proiect  
f. Plati de transfer. Pentru acest proiect nu s-a inclus TVA si nici subventii transferuri sau alte plati. 
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Factorul de conversie aplicabil pe element de cost se prezinta in sinteza astfel: 
Tipul de cost Factor de conversie comentariu 
Bunuri comercializate 1  
Bunuri necomercializate 1  
Forta de munca calificata 1  
Forta de munca necalificata SWRF Calculat la ( 1-u) x (1-t) 
Achizitia de teren 1 Nu este cazul 
Costuri de transfer 0 Nu este cazul 
 Forta de munca necalificata este utilizata de constructor in etapa de realizare a lucrarilor si nu  
afecteaza analiza cost beneficiu si nu necesita calculul de conversie. 
 In etapa de utilizare a investitiei operatorul economic trebuie sa foloseasca personal calificat 
pentru deservirea statiei de epurare si efectuarea de operatii de intretinere la retelele de canalizare. 
 In aceste conditii conversia costurilor financiare de proiect in costuri economice nu mai este 
necesara. 
 
4.8. Analiza de senzitivitate  
 
 Scopul analizei de senzitivitate este de a evalua soliditatea proiectului de performanta 
financiara si economica. In acest scop, prima parte a analizei (analiza de senzitivitate) urmareste 
identificarea variabilelor cheie si impactul lor potential in ceea ce schimbarile in indicatorii financiari si 
economici, si a doua parte (analiza de risc) are ca scop estimarea probabilitatii acestor modificari 
tinand loc de fapt, cu rezultatele exprimate ca o abatere medie si standard pentru acei indicatori. 
Indicatorii relevanti luati in considerare pentru analiza de senzitivitate si de risc sunt: 
- FRR/C si respectiv FNPV/C 
- FRR/K si respectiv FNPV/K 
- ERR si respectiv ENPV 
- Fluxurile de numerar cumulat. 
 
 In plus se verifica senzitivitatea de sfarsit de-a fluxurilor de ani de numerar, in scopul de a se 
evalua lipsa de lichiditate pe parcursul perioadei de analiza  
Analiza de senzitivitate consta din trei etape si anume: 
1. Identificarea variabilelor cheie. Acest lucru presupune calculul valorilor indicatorilor, dupa variatia 
de +/- 1% in urmatoarele variabile: rezultatul costului proiectului, venituri, costuri de exploatare  si 
intretinere si beneficiile economice. Variatiile de +1/ -1 % se va aplica pe placa de la costurile anuale 
pentru scenariul de baza. Iar rezultatele vor fi prezentate in mod corespunzator in ACB. 
Avand in vedere rezultatele din analiza de mai sus, orice variabila pentru care o varaiatie de 1% 
rezultate intr-o variatie de un punct procentual mai mult de 1, in cazul de baza de FRR/C, FRR/K si 
ERR sau mai mult de 20 % in valoarea de cazul de baza a altor indicatori, va fi consemnata o 
variabila critica. 
2.Calcularea valorilor de comutare pentru variabilele cheie: variabilele cheie necesita calculul asa 
numitei valori de comutare, care este variatia maxima (in procente), in variabila cheie care este 
permisa inainte de indicator relevant pentru care se specifica variabila cheie negativ (sau pozitiv in 
cazul FNPV/C). 
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3.Estimarea probabilitatii de distributie pentru indicatorii de profitabilitate: in primul rand, acest lucru 
implica o evaluare calitativa a factorilor relevanti care pot afecta valorile variabilelor cheie, precum si 
masurile de atenuare deja incluse in proiect pentru a reduce impactul acestor factori. Apoi, exista 
doua optiuni pentru a cuantifica nivelul de certitudine a valorilor calculate pentru indicatorii de 
profitabilitate: 
a) Daca exista informatii rezonabile pentru a defini o distributie de probabilitate pentru variabilele 
cheie, atunci este posibil sa se utilizeze metode statistice Monte Carlo sau similare, are atribuiete 
valori aleatorii pentru toate cheile variabile simultan pentru un numar sau repetitii suficient de mari, in 
scopul de a veni cu o distributie de probabilitate pentru fiecare dintre indicatorii de profitabilitate. 
Apoi, fiecare indicator de profitabilitate se va exprima ca medie si deviatie standard a valorilor 
obtinute dupa toate repetitiile. 
b) Daca nu exista informatie rezonabila pentru a defini o distributie de probabilitate pentru variabilele 
cheie, apoi de evaluare a riscurilor va fi efectuata prin definirea de scenarii optimiste si pesimiste, 
care includ toate variabilele cheie si calcularea apoi a cele doua valori extreme pentru indicatorii de 
profitabilitate pe baza acestor doua scenarii. 
 
In tabelul nr. 1 s-au aplicat urmatoarele variabile: 
-cresterea cu 1% a veniturilor 
-cresterea cu -1% a veniturilor 
-cresterea cu 1% a costurilor 
-cresterea cu -1% a costurilor 
 
Analiza variantei  de cresterea cu 1% a veniturilor 
Componenta  - canalizare 

 Valoarea actualizata a veniturilor nete ale investitiei in varianta de baza = - 54.902.650 
 Valoarea actualizata a veniturilor nete ale investitiei in varianta de crestere cu 1% a veniturilor  = - 

56.100.361 
 Valoarea actualizata a veniturilor nete ale investitiei diferenta = - 1197,711 
 RIR in varianta de baza = 0,70% 
 RIR in varianta de crestere cu 1% a veniturilor  = 0,71% 

 
Analiza variantei  de cresterea cu 1% a costurilor 
Componenta - canalizare 

 Valoarea actualizata a veniturilor nete ale investitiei in varianta de baza = -54.902.650 
 Valoarea actualizata a veniturilor nete ale investitiei in varianta de crestere cu 1% a costurilor  = - 

55.584.755 
 Valoarea actualizata a veniturilor nete ale investitiei diferenta = - 682.105 
 RIR in varianta de baza = 0,70% 
 RIR in varianta de crestere cu 1% a costurilor  = 0,71% 

 
Analiza variantei  de cresterea cu -1% a veniturilor 
Componenta - canalizare 

 Valoarea actualizata a veniturilor nete ale investitiei in varianta de baza = - 54.902.650 
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 Valoarea actualizata a veniturilor nete ale investitiei in varianta de crestere cu - 1% a veniturilor  = - 
53.704.939 

 Valoarea actualizata a veniturilor nete ale investitiei diferenta = - 1.197,711 
 RIR in varianta de baza = 0,70 % 
 RIR in varianta de crestere cu -1% a veniturilor  = 0,68 % 

 
Analiza variantei  de cresterea cu -1% a costuri 
Componenta - canalizare 

 Valoarea actualizata a veniturilor nete ale investitiei in varianta de baza = - 54.902.650 
 Valoarea actualizata a veniturilor nete ale investitiei in varianta de crestere cu - 1% a costurilor  = -

55.551.334 
 Valoarea actualizata a veniturilor nete ale investitiei diferenta = 648.684 
 RIR in varianta de baza = 0,70% 
 RIR in varianta de crestere cu - 1% a costurilor  = 0,71% 

 
Intrucat nu se inregistreaza procente mai mari de 20 % pentru variantele analizate mai sus, 

se constata ca nu inregistram variabile critice si deci nu necesita calcularea valorilor de comutare 
pentru variabile critice. 
 
4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor 
 
 O evaluare a riscurilor consta in studierea probabilitatii ca un proiect sa atinga o performanta 
satisfacatoare. Cele mai comune riscuri sunt: 
-riscul calcularii eronate a costurilor totale ale proiectului 
-riscul nerespectarii graficului initial al proiectului 
-riscul prelungirii duratei proiectului 
-riscul nerealizarii ratei interne de rentabilitate (RIR) si a valorii nete actualizate (VNA) 
-instabilitatea macroeconomica 
-riscul ecologic si daune neasteptate 
 
Evaluarea riscurilor cuprinde: 
-analiza riscurilor 
-evaluarea nivelurilor acceptate de risc  
-prevenirea riscurilor 
 
 Analiza riscurilor include orice metoda utilizata pentru studierea si masurarea riscurilor iminente 
ale unui proiect si apare in ACB dupa analiza de senzitivitate.  
 Analiza de senzitivitate determina doar efectul modificarii uneia dintre variabilele de risc asupra 
intregului proiect. Aceasta este importanta deoarece subliniaza in mod frecvent modul in care efectul 
unei singure schimbari a variabilelor de risc poate produce o diferenta semnificativa in ceea ce 
priveste rezultatele proiectului. O analiza de senzitivitate se realizeaza in vederea stabilirii 
variabilelor cu un impact major potential asupra rezultatelor proiectului si care vor fi incluse in analiza 
cantitativa a riscurilor ca variabile de intrare. 
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 Analiza riscurilor poate fi abordata cu ajutorul metodelor calitative si cantitative. Analiza 
calitativa a riscurilor vizeaza prioritizarea riscurilor dupa identificarea acestora si este urmata de 
analiza cantitativa a riscurilor. Aceasta etapizare este necesara deoarece toate riscurile majore ale 
proiectului trebuie incluse in modelul de risc. In cazul in care analiza cantitativa a riscurilor este 
efectuata fara parcurgerea proceselor preliminare, identificarea si prioritizarea riscurilor trebuie sa fie 
integrate in aceasta analiza. 
 Analiza cantitativa a riscurilor se efectueaza pentru evaluarea valorii de risc a proiectului prin 
mijloace numerice. Metoda de simulare Monte Carlo (MCS) se aplica in general in acest sens 
datorita avantajelor recunoscute.  
In aceasta situatie MCA completeaza analiza PERT de estimare a graficelor de lucru si evalueaza 
aceste posibilitati, oferind linii directoare statistice pentru graficul nou al programului. 
 Analiza Monte Carlo este necesara pentru gestionarea proiectelor deoarece permite 
managerului de proiect calcularea unui cost total probabil al proiectului si identificarea unui interval 
sau a unei date posibile de finalizare a proiectului. 
 
 Riscul calcularii eronate a costurilor totale ale proiectului devine cel mai important factor de risc 
intrucat costurile totale sunt cele rezultate din oferta castigatoare pentru lucrari initiale cat si pentru 
lucrari suplimentare.  De asemenea acest risc este cel mai important intrucat bugetul proiectului nu 
mai contine valori pentru diverse si neprevazute.  

  
Scenariul moderat 
 Scenariul moderat a fost elaborat presupunandu-se faptul ca principalele tipuri de costuri ale 
proiectului urmeaza o distributie  in care valorile minime reprezinta 90% din costurile estimate ale 
anului de referinta, in timp ce valorile minime reprezinta 110% din costurile initiale estimate. Valorile 
cele mai probabile sunt considerate costurile estimative exacte ale anului de referinta. 
 
 
Componenta - canalizare 

 minim Cel mai 
probabil 

maxim minim Cel mai 
probabil 

maxim 

Cap 1 100 100 100 0 0 0 
Cap 2 95 % 100 105% 263.910 277.800 291.690 
Cap 3 95%  100 105%  338.567 356.386 374.205 
Cap 4 98%   100 102%  6.326.571 6.455.685 6.584.799 
Cap 5 98%   100 102%  763.863 779.452 795.041 
Cap 6 98%   100 102%   7.840 8.000 8.160 
total  100  7.700.751 7.877.323 8.053.895 

 
In acest scenariu probabil s-a considerat a fi scenariul bugetului estimat al proiectului. 

Pentru stabilirea valorilor de minim si de maxim s-au aplicat procentele planificate.  
Valoarea  maxima in acest scenariu este de 8.053.895 lei, cu 176.572  lei mai mare fata de 

cel asteptat, ccea ce reprezinta 1,022 %  
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Valoarea  minima in acest scenariu este de 7.700.751 lei, cu 176.572 lei mai mic fata de cel 
asteptat, ccea ce reprezinta 1,022 %  

Simularea indica faptul ca exista o posibilitate de  95,615 % ca aceste costuri sa se 
incadreze intre 7.700.751 lei si 8.053.895 lei. 

Riscurile de cost pot fi evitate mai bine pe baza acestor rezultate. 
 
Scenariul optimist 
 Al doilea sceanariu a fost elaborat presupunandu-se faptul ca principalele tipuri de costuri ale 
proiectului urmeaza o distributie triunghiulara in care valorile minime reprezinta 80% din costurile 
estimate ale anului de referinta, in timp ce valorile maxime reprezinta intre 105% si 110% din 
costurile initiale estimate. Valorile cele mai probabile reprezinta aproximativ 98% din costurile 
estimate ale anului de referinta (valori identice cu cele de minim din scenariul moderat, analizat 
anterior). 
 
Componenta - canalizare 

 minim Cel mai 
probabil 

maxim minim Cel mai 
probabil 

maxim 

Cap 1 100 100 100 0 0 0 
Cap 2 80% 95 % 105% 222.240 263.910 291.690 
Cap 3 80%  95%  105%  285.109 338.567 374.205 
Cap 4 80%  98%   105%  5.164.548 6.326.571 6.778.469 
Cap 5 80%  98%  105%  623.562 763.863 818.425 
Cap 6 80%  98%   110%  6.400 7.840 8.800 
total    6.301.858 7.700.751 8.271.589 

 
Valoarea  maxima in acest scenariu este de 8.271.589 lei, cu 570.838 lei mai mare fata de 

cel asteptat, ccea ce reprezinta 1,074 %   
Valoarea  minima in acest scenariu este de 6.301.858 lei, cu 1.398.893  lei mai mic fata de 

cel asteptat, ccea ce reprezinta 1,22 %  
Simularea indica faptul ca exista o posibilitate de 76,190 % ca aceste costuri sa se 

incadreze intre 6.301.858 lei si 8.271.589 lei. 
Riscurile de cost pot fi evitate mai bine pe baza acestor rezultate. 

 
 
Scenariul pesimist  
 Al treilea scenariu a fost elaborat presupunandu-se faptul ca principalele tipuri de costuri ale 
proiectului urmeaza o distributie triunghiulara in care valorile minime reprezinta intre 95% si 98% din 
costurile estimate ale anului de referinta, in timp ce valorile maxime reprezinta 110% din costurile 
initiale estimate (s-a ales vaianta de 110% egal cu procentul maxim pe care poate fi alocat pentru 
diverse si neprevazute pentru lucrarile de executat). Valorile cele mai probabile sunt considerate ca 
fiind costurile esimate exacte ale anului de referinta. 
 
Componenta - canalizare 
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 minim Cel mai 
probabil 

maxim minim Cel mai 
probabil 

maxim 

Cap 1 100 100 100 0 0 0 
Cap 2 95 % 100 110% 263.910 277.800 305.580 
Cap 3 95%  100 110%  338.567 356.386 392.025 
Cap 4 98%   100 110%  6.326.571 6.455.685 7.101.254 
Cap 5 98%   100 110% 763.863 779.452 857.397 
Cap 6 98%   100 110%  7.840 8.000 8.800 
total    7.700.751 7.877.323 8.665.055 

 
Valoarea  maxima in acest scenariu este de 8.665.055 lei, cu 787.092  lei mai mare fata de 

cel asteptat, ccea ce reprezinta 1,10 %   
Valoarea minima in acest scenariu este de 7.700.751 lei, cu 176.572  lei mai mic fata de cel 

asteptat, ccea ce reprezinta 1,023 %  
Simularea indica faptul ca exista o posibilitate de 88,87 % ca aceste costuri sa se incadreze 

intre 7.700.751 lei si 8.665.055 lei. 
 
Se poate trage concluzia ca riscul calcularii eronate a costurilor totale ale proiectului este 

corelat cu versiunea la risc a factorului de decizie. Cuantificarea riscurilor de calculare eronata a 
costurilor totale a fost posibila cu ajutorul simularilor anterioare.  

In sinteza cele trei scenarii prezinta urmatoarele grade de risc (probabilitati de aparitie). 
Componenta - canalizare 

Risc moderat 95,615 % 
Risc optimist 76,19 % 
Risc pesimist 88,87 % 
 
5. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a) 
 
5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, 
financiar, al sustenabilitatii si riscurilor 
5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)  
5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind: 
a) obtinerea si amenajarea terenului; 
b) asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului; 
c) solutia tehnica, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, 
functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrari pentru investitia de baza, corelata 
cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici 
propusi; 
d) probe tehnologice si teste. 
5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii: 
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu 
TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul 
general; 
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Costurile estimative ale investitiei 
 
  Cheltuielile neeligibile ale proiectului constau in urmatoarele valori fara TVA: 

- cheltuieli diverse si neprevazute (5%) – 528.632 lei; 
 
Sistemul de canalizare: 

 lungime totala retea canalizare menajera = 8467 ml (material PVC-KG Dn = 250 mm L = 5005 ml si 
D = 315 mm L= 3362 ml si conducta de evacuare in emisar PVC-KG Dn = 250 mm in L = 100 ml) 

 camine de vizitare: - camine de inspectie din polipropilena DE = 630 mm – 150 buc. 
            - camine de vizitare (de intersectie) din polipropilena DI = 800 mm - 58 buc. 

 SPAU - 3 buc 
 retea refulare PEID DE = 110, L = 2031 ml 
 apa tehnologica PEID DE = 110, L = 373 ml 
 conducta de racord PVC compact Dn = 160 mm L = 4100 ml 
 camine de racord DI = 315 mm – 450 buc. 
 4 camine din beton pe reteaua de refulare 
 Statie epurare 150 mc 
 subtraversari/supratraversari pe reteaua de canalizare: 

 16 subtraversari podete - sapatura deschisa. 
 1 supratraversare parau Rahau ce se va executa prin ancorarea conductei de podul existent in 

zona; 
 
Populatie deservita de proiect 

Infiintarea sistemului de canalizare deserveste un numar de 977 locuitori la nivelul comunei. 
Pentru racordarea la reteaua de canalizare s-au prevazut un numar de 450 buc camine. Racordurile 
constau in montarea de camine de racord complet echipate legate la reteaua de canalizare prin 
conducta din PVC Dn = 160 mm pe o lungime medie de 5 m/racord.  
Pentru racorduri la consumatori s-au prevazut  l = 4100 ml ţeavă cu Dn = 160 mm (PVC compact)  şi 
450 cămine racord DI = 315 mm. 

 
a) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta-elemente fizice/capacitati fizice care 

sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu 
standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare; 
 

 lungime totala retea canalizare menajera = 8467 ml (material PVC-KG Dn = 250 mm L = 5005 ml si 
D = 315 mm L= 3362 ml si conducta de evacuare in emisar PVC-KG Dn = 250 mm in L = 100 ml) 
 

b) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de 
specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii; 
 
Proiectul va deservi umatoarea populatie: 
977 locuitori pentru canalizare prin realizarea a 450 buc. racorduri la sistem. 
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d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimate in luni. 
 

Durata de implementare a proiectului integrat  a fost propusa la 32  luni, din care 20 luni 
pentru executie lucrari, 3 luni sistare lucrari pe perioada de iarna, 3 luni pentru intocmire proiect 
tehnic, obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor si organizarea procedurii de licitatie, 3 luni 
pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului, rodaje si pregatirea personalului si 3 luni pentru 
depunerea ultimei cereri de plata si incasarea acesteia.  
 Executia lucrarilor se va desfasura pentru componenta de infiintare sistem de canalizare. 
 
5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice 
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale 
aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice. 
 
5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si 
economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, 
credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse 
legal constituite. 
 

 
Sursele de finanţare a investiţiilor se constituie în conformitate cu Programul de 

Dezvoltare Locala (PNDL) aprobat prin OUG nr. 907/2016: 
 fonduri externe rambursabile si nerambursabile,  
 fonduri de la bugetul de stat,  
 fonduri de la bugetele ministerelor de resort, 
 alte surse legal constituite. 

         Sursele de finanţare pentru lucrarea propusa a se realiza se constituie în conformitate cu 
legislaţia în vigoare prin “Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL) aprobat prin OUG 
907/2016”  
 
6. Urbanism, acorduri si avize conforme 
6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire 
 
Certificat de urbanism nr. 343 din 13.06.2017.  
 
6.2. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege 
6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de 
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor 
acordului de mediu in documentatia tehnico-economica 
6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor 
6.5. Studiu topografic, vizat de catre oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara 
6.6.Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de 
investitii si care pot conditiona solutiile tehnice 
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7. Implementarea investitiei 
7.1. Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei 
7.2. Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului de 
investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei, 
esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare 
7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare 
7.4. Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale 
 
8. Concluzii si recomandari 
 
Proiectul este o necesitate si oprtunitate vitala pentru locuitorii comunei Rahau. Finantarea acestei 
investitii asigura dezideratul comunei privind o viata mai buna si un trai in contextul european. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data           Întocmit,  
Septembrie 2017         ing. Refec Alin 

 


