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capitale ale Europei Centrale. Prioritățile Strategiei de Dezvoltare Regională Vest 2014 - 2020 
sunt:  

 Creșterea competitivității regionale prin promovarea inovării și specializării inteligente;  

 Dezvoltarea unei economii dinamice bazată pe creșterea productivității și antreprenoriat;  

 Îmbunătățirea acesibilității și mobilității într-o regiune conectată intern și internațional;  

 Dezvoltarea capitalului uman și creșterea calității în sectoarele de educație, sănătate și servicii 
sociale;  

 Promovarea creșterii sustenabile prin sprijinirea tranziției către o economie verde în vederea 
adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor;  

 Valorificarea specificului local al comunităților urbane și rurale;  

 Dezvoltarea durabilă a turismului;  

 Întărirea capacității administrative regionale. Pentru a atinge dezideratele Planului de Dezvoltare 
Vest 2014 – 2020 ȋn judeţul Hunedoara au fost propuse o serie de acțiuni ȋn următoarele domenii: 
eficiență energetică, servicii sociale, sănătate, educație, structuri de afaceri, servicii pentru situații 
de urgență, cercetare – dezvoltare, economie, infrastructură, dezvoltare urbană și turism. 

Origine DJ 672 C: 
DJ 672 C pornește din DN 67D sat Răchiți, comuna Runcu, judetul Gorj, pe o lungime de 31 km pe 
raza judetului Gorj și o lungime de 5,244 km pe raza judetului Hunedoara. 

Sector modernizat: 
Lungimea sectorul de drum judetean modernizat „DJ 672C: KM 40+776 – KM 50+309”, in prezenta 
documentatie, este de 5.244,00 m, adica de la limita cu judetul Gorj, Km 40+776, la intersectia cu 
DN 66A, Km 46+020.  

Beneficiarul eligibil: 

U.A.T. JUDETUL HUNEDOARA  
CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA. 

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este U.A.T. JUDETUL HUNEDOARA 

CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA cu sediul in municipiul Deva, b-dul 1 Decembrie nr.28, Tel: 

0254-211.350; 0254-211.624; Fax: 0254-230030, reprezentata prin presedinte Bobora Mircea 

Flaviu. 

 
 

2.2. Analiza situaţiei existente şi identificarea necesitatilor si deficienţelor 

SITUATIA EXISTENTA: 

ROMANIA, judetul HUNEDOARA 

Origine DJ 672 C: 
DJ 672 C pornește din DN 67D sat Răchiți, comuna Runcu, judetul Gorj, pe o lungime de 31 km pe 
raza judetului Gorj și o lungime de 5,244 km pe raza judetului Hunedoara. 

Sector modernizat: 
Lungimea sectorul de drum judetean modernizat „DJ 672C: KM 40+776 – KM 50+309”, in prezenta 
documentatie, este de 5.244,00 m, adica de la limita cu judetul Gorj, Km 40+776, la intersectia cu 
DN 66A, Km 46+020.  

Drumul judetean DJ 672C, situat in intravilan si extravilan, pastreaza traseul actual al drumului 
inscris in  domeniul public al judetului Hunedoara, conform anexei nr. 1 la HGR nr.60/2001 
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„Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al UAT Hunedoara ”, publicata in Partea I a 
Monitorului Oficial al Romaniei nr. 634 bis din data de 28 august 2002. 

Traseul drumului existent are caracteristicile unui drum judetean modernizat de clasa tehnica IV, 
ce strabate o zona de deal - munte, altitudinea la care se desfasoara acesta fiind cuprinsa intre 
780 si 920 m. Drumul are curbe cu raze mici, cuprinse intre 25 si 500 m in marea lor majoritate, 
lipsite de vizibilitate. Platforma drumului are latimi cuprinse intre 3,00 si 4,00 m. 

Apele pluviale de pe platforma drumului sunt partial evacuate neexistand santuri sau rigole sau 
cele existente fiind colmatate. 

Drumul judetean DJ 672C de la km 40+776 pana la km 41+250 este un drum de pamant iar de la 
km 41+250 pana la km 46+020 se prezinta sub forma unei pietruiri superficiale cu gropi si fagase 
ce genereaza praf si zgomot, santurile si podetele existente sunt colmatate, fara o semnalizare 
rutiera adecvata pe orizontala si verticala. 

Pe traseul studiat se regasesc: 
- retele electrice 

 
Lungime totala drum judetean DJ 672C care se modernizeaza este de 5,244 km. 

 
Deficiente identificate: 

Pe drumul judetean DJ 672C propus spre modernizare s-a identificat o stare tehnica 
necorespunzatoare, asa cum reiese din expertiza tehnica nr.450 / 08.11.2018 elaborata de S.C. 
VIA EXPERT S.R.L.  

Drumul Sectorul de drum județean care face obiectul prezentei documentații, are în prezent o 

structură de rezistență alcătuită din straturi din materiale granulare extrem de diverse, unele 

contaminate pe întreaga grosime cu argilă, dispuse direct pe terenul de fundare (alcătuit în 

principal din argile, argile prăfoase, praf argilos sau praf nisipos). Pietruirea se prezintă într-o stare 

tehnică rea, cu defecțiuni (specifice drumurilor pietruite sau din pământ) frecvente și pe suprafețe 

extinse, cu o parte carosabilă redusă, cu taluzuri afectate de fenomene de eroziune sau cu 

materiale care curg de pe versant, cu dispozitive de scurgere a apelor colmatate sau inexistente, 

cu elemente geometrice neadaptate prevederilor tehnice, fără dispozitive de asigurare a siguranței 

circulației etc. Aspectul general al sectorului este că nu a beneficiat de o documentație tehnică în 

timpul pietruirii și nici de lucrări de întreținere planificate pe durata de exploatare, urmând ca 

documentația tehnică care urmează să se elaboreze să prevadă toate lucrările necesare (de la 

rectificarea elementelor geometrice și proiectarea unei structuri de rezistență adaptată traficului 

actual și de perspectivă, la protejarea și asigurarea stabilității taluzurilor și corpului drumului, 

respectiv la prevederea lucrărilor necesare de colectare și evacuare va apelor, asigurarea 

siguranței circulației, amenajarea drumurilor laterale și a acceselor etc.  

Planeitatea suprafeței de rulare este necorespunzătoare, ca urmare a lipsei unei îmbrăcăminți 

moderne și a defecțiunilor existente, iar starea suprafeței de rulare actuale conduce la frânări și 

accelerări frecvente, la zgomot și vibrații, la producerea de praf și eventual noroi etc. 



SC 

SERCOTRANS 

SRL 

 

  

 
   

 

                                « MODERNIZARE DJ 672C: Km 40+776 – Km 50+309»              pag.  12 

      

 

Necesitati identificate: 

Reabilitarea sectorului de drum județean DJ 672C, km 40+776 – 46+020, județul Hunedoara, este 
importantă pentru regiunea în care se situează, fiind o necesitate din punct de vedere social, 
economic și turistic, iar realizarea lucrării va îmbunătăți considerabil starea tehnică a drumului 
respectiv și, implicit, confortul și siguranța circulației.  

De asemenea, condițiile de mediu se vor ameliora prin reducerea noxelor eliminate în atmosferă, 
precum și prin diminuarea zgomotului și a vibrațiilor produse de circulația autovehiculelor, în timp 
ce cheltuielile de exploatare suportate de participanții la circulație se vor diminua semnificativ. 

 

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice 

Având în vedere faptul că zonele rurale din România prezintă o  deosebită  importantă din punct  
de vedere agroindustrial, silvic şi turistic este necesară dezvoltarea durabilă a acestora. 
Dezvoltarea durabilă a spatiului rural, este indispensabil legată de îmbunătătirea conditiilor 
existente şi a serviciilor de bază, prin dezvoltarea infrastructurii. 

 

Obiectivele preconizate a fi atinse 

ObiectivuI strategic, in domeniul infrastructurilor de transport la nivel regional, vizeaza dezvoltarea 
unor retele de infrastructuri fizice specializate si eficiente, compatibile cu infrastructurile europene 
si internationale care sa sustina dezvoltarea durabila a teritoriului national si care trebuie sa 
asigure: 

- eliminarea zonelor deficitare din punct de vedere al voIumului si al calitatii transportului si 

satisfacerea mai buna a nevoilor de deplasare a cetatenilor; 

- asigurarea unei cat mai mari securitati In transport, a sigurantei rutiere pentru toti participantii 

Ia trafic si a protectiei mediului inconjurator. 

Prin realizarea investitiei publice, rezulta următoarele avantaje: 
 

- contribuie la dezvoltarea teritoriala - dezvoltarea durabila, echilibrata a teritoriului national, 

intarirea coeziunii economice, sociale si teritoriale din centrul judetului,  

- asigură conditii pentru reducerea duratei de deplasare a persoanelor şi mărfurilor prin creştere 

vitezei de transport; 

- permite valorificarea potentialului economic şi turistic al zonelor tarii şi în special dezvoltarea 

turismului ; 

- cresterea calitatii vietii in cadrul asezarilor umane să îmbunătatească accesul la căile 

principale de transport, precum şi spre obiective turistice, industriale, sociale şi culturale; 

- creşte eficienta activitătilor economice; 

- reducerea consumului de carburanti si a costurilor de intretinere si reparatii; 

- reducerea gradului de poluare pentru încadrarea în limitele admisibile, prin scaderea emisiei 
diverselor noxe (amoniu, nitraţi, turbiditate, aluminiu, fier, metale grele, pesticide, mangan) si 
reducerea volumului de praf; 

De asemenea, programul vizează reducerea decalajului existent între Uniunea Europeană şi 
România privitor la dezvoltarea turismului, si îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economie şi 
punerea în valoare a moştenirii rurale. 
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  3.  DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE 

3.1. Particularităţi ale amplasamentului: 

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan / extravilan,  suprafaţa terenului, dimensiuni 
în plan; 

ROMANIA, judetul HUNEDOARA 

Origine DJ 672 C: 
DJ 672 C pornește din DN 67D sat Răchiți, comuna Runcu, judetul Gorj, pe o lungime de 31 km pe 
raza judetului Gorj și o lungime de 5,244 km pe raza judetului Hunedoara. 

Sector modernizat: 
Lungimea sectorul de drum judetean modernizat „DJ 672C: KM 40+776 – KM 50+309”, in prezenta 
documentatie, este de 5.244,00 m, adica de la limita cu judetul Gorj, Km 40+776, la intersectia cu 
DN 66A, Km 46+020.  

Orasul Urican 
Orasul Uricani, situat pe un picior de plai binecuvantat de Dumnezeu, ocupa un loc important in 
peisajul Vaii Jiului, fiind situat in partea de vest a depresiunii, la o altitudine de 715m.Orasul are o 
populatie de aproximativ 11843 lucuitori. 
Teritoriul administrativ al orasului, face parte din salba de localitatiurbane ale Vaill Jiului, aflandu-
se in partea sud-vestica a judetului Hunedoara, invecinandu-se, la est, cu orasulu Lupeni, la vest, 
cu statiunea Baile Herculane, la sud, cu judetul Gorj, iar la nord, cu comunele Baru si Pui.Cadrul 
natural, de un pitoresc aparte, de care dispune orasul Uricani, faciliteaza turistilor posibilitati de 
odihna, desfatare si sport, atat vara cat si iarna. 

Prima atestare documentara a localitatii, apare in 1818, sub denumirea de Hobiceni-Uricani, nume 
purtat pana la Unirea din 1918. Localitatea isi trage numele de la satele Hobita si Uric, din Tara 
Hategului, Hobita fiind atestata documentar in anum 1411, iar Uricul, in anul 1473. Dupa unirea 
Ardealului cu Patria mama, localitatea se va numi Uricani, in componenta acesteia intrand si 
localitatile Valea de Brazi si Campul lui Neag. 

Datele statistice obtinute cu ocazia recesamantului din 1992, din totalul unei populatii de 11.845 de 
locuitori, incluzandu-i si pe cei din Valea de Brazi si Campul lui Neag, s-au declarat 10.518-
ortodocsi; 663-romano-catolici; 284-reformati; 349-penticostali; 31-greco-catolici, s.a.m.d. Dupa 
anul 1997, o data cu restructurarile din cadrul minier, populatia orasului scade usor dar in ciuda 
vicisitudinilor, localnicii nu renunta la viata religioasa, in continuare existand doua biserici, una 
ortodocsa si una greco-catolica. 
In prezent, orasul incepe sa primeasca o noua fata, una moderna, axata in special spre turism. 
Pensiunile incep sa-si faca prezenta, iar odata cu acestea si turisti, atrasi de frumusetile locului 

Drumul judetean DJ 672C care face obiectul proiectului este situat în zona de intravilan si 
extravilan al orasului Uricani, conform certificatului de urbanism nr. 29/2962 din 30.05.2018. 

Drumul judetean DJ 672C este situat pe domeniul public al judetului Hunedoara, conform anexei 
nr. 1 la HGR nr.60/2001 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al UAT Hunedoara ”, 
publicata in Partea I a Monitorului Oficial al Romaniei nr. 634 bis din data de 28 august 2002. 

b) relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; 

Conectivitate cu drumul national  DN 66A: (Petrosani (DN66) - Uricani - DN 67D).  Drumul 
national DN 66A este identificat in Inventarului Domeniului Public al judetului Hunedoara conform 
HG 1352/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Hunedoara; 
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c) datele seismice si climatice; 

Conform P100-1/2013 ,,Cod de proiectare seismica -partea I-prevederi de proiectare pentri cladiri” 
pentru cutremure avind intervalul mediu de recurenta IMR =100 ani, amplasamentul se situeaza in 
zona cu valori ale perioadei de colt (control ) a spectrului de raspuns de Tc=0,7 s, coeficientului de 
seismicitate Ks ( valori de virf a acceleratiei terenului ag ) corespunzindu-i o valoare de ag= 0,10 g. 

Conform SR 11100/1-93 - ,,Zonarea seismica - macrozonarea teritoriului Romaniei” perimetrul se 
incadreaza in macrozona de intensitatea seismica 6 grade . 

Conform CR 1-1-4-2012 "Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor" zona 
se caracterizeaza prin: presiunea de referinta a vantului de qref=0.4 kPa. 

Conform indicativ CR 1-1-3-2012 "Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra 
constructiilor" zona este caracterizata prin So.K=1.5 kN/m². 

d) studii de teren; 

i. studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform 
reglementarilor tehnice in vigoare; 

Pentru solutia de consolidare a structurii rutiere s-a elaborat un studiu geotehnic intocmit 
de SC GEOSILV MAIZ SRL.   
ADANCIMEA DE INGHET conform STAS 6054/77 - perimetrul cercetat se incadreaza la 
adancimea de inghet de 0.80-0.90m. Adancimea de inghet in pamantul de fundatie este 
Zcrt.=0.95m, tipul climatic III, tipul pamanturilor-P2, conditii hidrogeologice-defavorabile. 
Din punct de vedere geologic, amplasamentul studiat se regaseste in extremitatea 
vestica a bazinului Petrosani, ce apartine Carpatilor Meridionali. Bazinul este un sinclinal 
de forma triunghiulara, alungit in directia ENE-VSV, cu o lungime de 40 km si o latime de 
2 km in partea vestica si 9 km in partea estica. Bazinul este delimitat in partea nord 
vestica de masivul Retezat, nord estica muntii Lotrului, sud de masivul Vulcan si Parang. 
Structura geologica a bazinului este alcatuita din depuneri sedimentare de varsta 
oigogena, format din cele trei orizonturi: conglomeratic rosu inferior; orizontul marno-
argilos-productiv; conglomeratic superior. 

ii. studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de 
stabilitate a terenului, hidrogeologice,hidrogeotehnice, dupa caz; 

 Studiu topografic: 
- Baza pentru realizarea proiectului s-a intocmit un plan topographic de catre 

beneficiar vizat OCPI. (anexat) 
- Baza topografica a lucrarii, este constituita din ridicari topografice realizate in sistem 

STEREO 70. Terenul pe care este amplasata lucrarea apartine domeniului public.   

 Studiu Geotehnic: 
- Prezentul studiu geotehnic  s-a  intocmit  conform recomandarilor,,  Normativ privind  

documentatiile  geotehnice  pentru  constructii  NP  074/2014    si  a  tuturor  STAS-
urilor in vigoare, privind  cercetarea  geotehnica si determinarea caracteristicilor   
fizico  mecanice  a  terenurilor  cercetate pe  baza incercarilor de laborator. 

 Studiul Hidrologic: 
- Eventualele lucrari hidrotehnice necesar a fi proiectate, pe sectorul expertizat, in 

baza unui studiu hidrologic, se vor prevedea in faza de proiect tehnic, in situatia 
evidentierii unor astfel de situatii. 

e) situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente; 

In prezent exista : 
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 retele electrice cu stalpi din beton si linie electrica aeriana; (nu sunt afectate) 

In cadrul proiectului de modernizare pentru DJ 672C km 40+776 - km 46+020, nu vor fi necesare 
relocari de retele electrice. 

 

f) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv schimbari 
climatice ce pot afecta investitia; 

Posibile vulnerabilitati care pot apare pe amplasamentul investitiei sunt doar cele aparute in timpul 
ploilor torentiale, si au ca urmari acumulari bruste de apa la suprafata carosabilului care pot 
proveni din versantul situat in imediata vecinatate a drumului.  

g) informatii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri 
arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice 
în cazul existenţei unor zone protejate. 

Obiectivele nu sunt in lista monumentelor istorice de ahitectura si nici in zona de protectie a 
monumentelor istorice sau situriilor arheologice; 

Pe amplasamentul studiat nu se regasesc situri arheologice si nici in zone invecinate; 

Nu exista zone protejate pe amplasamentele studiate si nici conditionari specifice impuse de 
zonele protejate;   

3.2. REGIMUL JURIDIC: 

a) Natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de 
preemptiune; 

Drumul judetean DJ 672C  se regaseste in inventarul domeniului public conform anexei nr. 1 la 
HGR nr.60/2001 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al UAT Hunedoara ”, publicata 
in Partea I a Monitorului Oficial al Romaniei nr. 634 bis din data de 28 august 2002.  

b) destinatia constructiei (drumului) existente: 

- destinatia stabilita conform Planului Urbanistic General este cea de cai de comunicatii rutiere; 

c) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii 
naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate, 
dupa caz; 

Obiectivul investitiei drumul Drumul judetean DJ 672C, nu se afla in lista monumentelor istorice de 
ahitectura, arii naturale protejate si nici in zona situriilor arheologice sau zona de protectie ale 
acestora; 

d) informatii / obligatii / constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz. 

Proiectul respecta Tema de proiectare nr. 13342/22.09.2017 si Certificatul de urbanism nr.29/2962 
din 30.05.2018. 
Conform Certificatul de urbanism, avem urmatoarele informatii: 

Regimul economic: 
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-  folosinta actuala este de DJ 672C, destinatia stabilita este de zona de locuinte si functiuni 
complementare. 

Regimul Tehnic: 

1.Potrivit   prevederilor   Planului   de  amenajare   a  teritoriului   judetean, prioritati:  lucrari 
specifice zonei cu potential de dezvoltare  agroindustrial, silvic si turistic. 

Potrivit reglementarilor  din Regulamentul  local de urbanism: aferent Planului urbanistic general 
aprobat,  utilizari permise: 

- reabilitari si modernizari cai de comunicatie 

2.Obligatii/constrangeri de natura urbanistica ce vor fi avute in vedere la proiectarea investitiei: 

- conform art. 15, 17, 18, 19, 23, 24, 32, 34, 35 din regulamentul general de urbanism aprobat prin 
HGR nr.525/1996, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

3.Echiparea cu utilitati existente: 

-  conform art. 27, 28, 29 din regulamentul general de urbanism aprobat prin HGR nr.525/1996, 
republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

4.Circulatia pietonilor si autovehiculelor, accesele auto si parcajele necesare in zonă. 

- conform art. 25, 26, 33 din regulamentul general de urbanism aprobat prin HGR nr.525/1996, 
republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

3.3. CARACTERISTICI TEHNICE SI PARAMETRI SPECIFICI: 

a) categoria şi clasa de importanţa; 

- Drumul analizat se incadreaza in categoria de importanta "C" - constructii de 
importanta normala , conform HG 766/21.11.1997  modificata ulterior de HG 
765-2002. 

- Potrivit Legii nr.43/1975 cu modificarile ulterioare, a ordonantei 43 /1997 privind 
regimul juridic al drumurilor, a Ordinului 1296/30.08.2017 pentru stabilirea 
normelor privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor, drumul 
analizat se încadrează clasa tehnica IV cu 2 benzi de circulatie. Pentru aceasta 
categorie de drum, normativele prevad o parte carosabila de 6.00 m in 
aliniament. 

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz; 

                                       NU ESTE CAZUL 

c) an / ani / perioade de construire pentru fiecare corp de constructie; 

       24luni 

d) suprafata construita; 

       drum : 42 476 mp 

e) suprafata construita desfasurata; 

       drum:  60 398 mp 

f) valoarea de inventar a constructiei;  

19.066 lei. 
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g) alti parametri , in functie de specificul si natura constructiei existente; 

                       NU ESTE CAZUL 

3.4. ANALIZA STARII CONSTRUCTIEI, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului 
energetic precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiaza de regimul 
de protectie si de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de protectie ale monumentelor 
istorice sau in zone construite protejate. Se vor evidentia degradarile, precum si cauzele principale 
ale acestora, de exemplu: degradari produse de cutremure, actiuni climatice, tehnologice, tasari 
diferentiate, cele rezultate din lipsa de intretinere a constructiei, conceptia structurala initiala, 
gresita sau alte cauze identificate prin expertiza tehnica. 

Drumul judetean investigat a fost realizat de o bună perioadă de timp, durată de exploatare a 
acestuia este depăşită de mulţi ani, iar pentru prelungirea acestuia intervenţiile privind lucrările de 
întreţinere au fost locale şi nesemnificative, fapt ce a condus la starea de degradare actuală. 
In conformitate cu instrucţiunile tehnice în vigoare pentru acest drum sunt  necesare  lucrări  de  
modernizare,  pentru  ca  circulaţia  să  se  poată desfăşura în condiţii optime. 
În urma expertizei beneficiarul nu a solicitat efectuarea unor investigatii asupra capacitatii portante 
a drumului judetean existent. 

3.5 STAREA TEHNICA, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al 
asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii. 

În În urma reviziei tehnice a sectorului sus-menționat și a consultării studiului geotehnic, se 

constată următoarele (lungimile și lățimile sunt aproximative și vor fi corectate în urma 

măsurătorilor topografice): 

- sectorul analizat dispune în prezent de o parte carosabilă redusă (3,00…4,00 m), cu o platformă 

neamenajată și redusă pe marea majoritate a sectorului (față de cea necesară unui drum județean 

de clasă tehnică IV), respectiv cu taluzuri de rambleu care manifestă fenomene de instabilitate 

locală (afectând chiar lățimea platformei actuale – pe lungimi relativ reduse în lungul Lacului Valea 

de Pești) sau cu căderi de material de pe taluzul de debleu (de pe versant); 

- lățimea disponibilă pentru amenajare este redusă, iar pentru amenajare elementelor geometrice 

corespunzătoare unui sector de drum județean (de exemplu de clasă tehnică IV) sunt necesare 

inclusiv lucrări importante de infrastructură (lucrări de terasamente, asigurarea protecțiilor de 

maluri, prevederea lucrărilor necesare de asigurare a stabilității pentru taluzurile de rambleu și de 

debleu,  evitarea curgerilor sau căderilor de materiale de pe versantul de debleu pe platformă, 

amenajarea torenților, reproiectarea dispozitivelor de colectare și evacuare a apelor de suprafață 

etc.). Pe marea majoritate a lungimii analizate, profilul transversal se situează în profil mixt, iar 

declivitățile pot depăși valorile admisibile pe sectoare izolate; 

- referitor la structura de rezistență actuală, conform studiului geotehnic, se remarcă faptul că 

aceasta este formată din straturi de materiale granulare diverse (pietruiri vechi) cu grosimea 

extrem de variată și contaminate în mare parte cu pământuri coezive (grosimi medii de 30…50 cm 

în majoritatea sondajelor realizate);  
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- terenul de fundare este constituit în marea majoritate a sondajelor din argile (pământuri tip P5) 

sau prafuri (pământuri tip P4), nisipuri argiloase (pământuri tip P3) conform Normativului PD 1277-

2001, respectiv din grohotiș de pantă (elemente de micașist în masă prăfoasă, sau prăfoasă 

nisipoasă, sau argiloasă). În consecință, soluția recomandabilă este de realizare a unui strat de 

formă pentru atingerea, la nivelul patului drumului, a unui modul de elasticitate dinamic de min. 80 

MPa (cu atât mai mult cu cât în momentul acestor investigații nu se cunoaște capacitatea portantă 

la nivelul pietruirilor); 

- pe sectorul analizat există lucrări subterane vizibile, pe tronsonul dinspre drumul național DN 

66A, în zona Lacului Valea cu Pești (conducte și cămine de vizitare deteriorate, care par 

dezafectate). Acestea se situează de regulă la baza taluzului de debleu de pe partea dreaptă a 

sectorului și vor fi afectate de lucrările de infrastructură necesare amenajării platformei drumului 

județean; 

- pentru proiectarea unor elemente geometrice corespunzătoare, cu luarea în considerare a 

limitelor de proprietate actuale, traseul trebuie rectificat pe întreaga lungime (proiectarea unei părți 

carosabile și a unei platforme unitare, introducerea supralărgirilor și supraînălțărilor în curbe, 

asigurarea scurgerii corespunzătoare a apelor de suprafață, asigurarea lucrărilor de terasamente 

necesare, inclusiv cele de apărări de maluri, sprijiniri, consolidări, amenajare de torenți, lucrări de 

protecție pe taluzuri etc.); 

- scurgerea apelor de suprafață este deficitară pe întreg sectorul, dispozitivele de scurgere de la 

marginile platformei practic sunt total necorespunzătoare (fie lipsesc, fie sunt complet colmatate, 

cu vegetație, cu tufișuri și lăstăriș etc., fără dispozitive cu pereți protejați, fără amenajarea 

eventualilor torenți etc.). Dispozitivele de scurgere actuale trebuie reproiectate pe toată lungimea 

sectorului, după asigurarea platformei necesare, cu asigurarea unei continuități a scurgerii apelor 

în profil longitudinal și cu descărcarea corespunzătoare prin podețe transversale; 

- numărul podețelor transversale este redus. Podețele tubulare sau dalate actuale necesită lucrări 

de decolmatare și reparații (camere de cădere, coronamente, aripi de apărare, timpane, amenajare 

albie, parapete etc.) și eventuale lucrări de lărgire. Proiectantul va studia dacă debitul asigurat de 

acestea corespunde debitelor de calcul actuale, iar în cazul în care se constată că dimensiunile 

actuale sunt necorespunzătoare, va prevedea înlocuirea podețelor actuale cu podețe de 

dimensiuni adecvate debitelor de calcul. Se va reanaliza situația podețelor actuale, conform liniei 

roșii proiectate și a modului de scurgere a apelor în lungul drumului, cu proiectarea de podețe noi, 

inclusiv pentru captarea corespunzătoare a apelor provenite din torenți; 

- intersecțiile sunt în număr redus (intersecția cu drumul național DN 66A și intersecții cu drumuri 

forestiere sau de acces la proprietăți private), dar necesită lucrări de reamenajare (racordarea 

corespunzătoare a marginilor părților carosabile, asigurarea continuității scurgerii apelor de 
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suprafață, racordarea îmbrăcămintei și realizarea unei structuri de rezistență pe racordurile laterale 

pietruite sau din pământ etc.). Se impune amenajarea tuturor intersecțiilor în conformitate cu 

normele tehnice în vigoare, cu asigurarea continuității scurgerii apelor prin dispozitivele existente 

sau proiectate. Amenajarea intersecției cu DN 66A se va realiza conform prevederilor Normativului 

AND 600-2010, cu respectarea recomandărilor din avizul obținut de la administratorul drumului 

național;  

 - accesele sunt în număr extrem de redus și sunt neamenajate (fără îmbrăcăminți moderne, fără 

racordarea la partea carosabilă, fără podețe sau cu podețe improvizate etc.). Pornind de la situația 

existentă se recomandă amenajarea unitară a acceselor la proprietăți, cu asigurarea continuității 

scurgerii apelor de suprafață prin podețe tubulare sau rigole carosabile și cu realizarea unei 

îmbrăcăminți moderne racordată la partea carosabilă a drumului județean; 

3.6 ACTUL DOVEDITOR AL FORTEI MAJORE , DUPA CAZ. 

Nu este cazul; 

4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE  SI, DUPA CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC, 
CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE. (studiile diagnosticare pot fi : studii de 
identificare a alcatuirilor constructive ce utilizeaza substante nocive, studii specifice pentru 
monumente istorice, pentru monumente de for public, situri arheologice, analiza compatibilitatii 
conformarii spatiale a cladirii existente cu normele specifice functiunii si a masurii in care raspunde 
cerintelor de calitate , studiu peisagistic sau studii, stabilite prin tema de proiectare.) 

a) clasa de risc seismic;   

zona seismica de calcul E, ag=0.10; 

b) prezentarea a minim doua solutii de interventie; 

 Solutiile de interventie pentru realizarea structurii de rezistenta sunt reprezentate de consolidarea 
structurii rutiere si se prezinta in doua variante: 

Varianta 1: Fără păstrarea zestrei actuale. Această soluție tehnică este recomandabilă în situația 
în care se dorește înlăturarea deficiențelor menționate la varianta 1 respectiv pentru 
rectificarea traseului actual. Are avantajul că elimină riscul proiectării unor structuri de 
rezistență cu capacitate portantă variabilă de la un tronson la altul din cauza posibilelor 
variații de grosime a pietruirilor actuale, precum și realizarea corespunzătoare a 
acceselor la proprietăți. Soluția tehnică constă din: 

A1.  Structura rutiera supla, noua:  

- 4 cm beton asfaltic BA 16; AND 605/2016, SR EN 13108-1 

- 6 cm beton asfaltic deschis BAD 22,4; AND 605/2016, SR EN 13108-1 

- 20 cm piatra sparta 63-80 impanata cu split 16-25 cf. SR EN13242; 

- 20 cm strat inferior de fundatie din balast 0-63 cf. SR EN13242; 

- 25 cm strat de forma din balast 0-63 cf. SR EN1324; 



SC 

SERCOTRANS 

SRL 

 

  

 
   

 

                                « MODERNIZARE DJ 672C: Km 40+776 – Km 50+309»              pag.  20 

      

 

 

Varianta 2: Cu păstrarea pietruirilor actuale. Soluția tehnică poate fi luată în considerare pe 
suprafețele cu grosimea pietruirii actuale de min. 20…25 cm și are avantajul păstrării 
zestrei actuale, fără costuri suplimentare privind amenajarea stratului de formă. Pe de 
altă parte, soluția tehnică va conduce la ridicarea liniei roșii actuale cu cca 40…50 cm, 
cu implicații privind amenajarea acceselor la proprietăți, a intersecțiilor cu drumurile 
laterale și a modului de colectare și evacuare a apelor de suprafață. De asemenea, 
păstrarea pietruirilor actuale implică riscul menținerii în structura rutieră proiectată a 
unor suprafețe cu capacitate portantă redusă din cauza imposibilității cunoașterii 
grosimii totale a pietruirilor actuale pe întreaga suprafață proiectată. Soluția tehnică 
constă în: 

A2.  Structura rutiera supla peste stratul de formă din pietruirea existentă: 

- 4 cm beton asfaltic BA 16; AND 605/2016, SR EN 13108-1 

- 6 cm beton asfaltic deschis BAD 22,4; AND 605/2016, SR EN 13108-1 

- 20 cm piatra sparta 63-80 impanata cu split 16-25 cf. SR EN13242; 

- 20 cm strat inferior de fundatie din balast 0-63 cf. SR EN13242; 

- curatarea pitruirii existente de argila, unde este cazul; 

- scarificarea si reprofilarea pietruirii existente cu adaos de material pentru 
realizarea unui strat de forma de 25 cm din balast cf. SR EN13242; 

c) Solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic si, dupa caz, auditorul energetic 
spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii; 

A1.  Structura rutiera supla, noua:  
- 4 cm beton asfaltic BA 16; AND 605/2016, SR EN 13108-1 

- 6 cm beton asfaltic deschis BAD 22,4; AND 605/2016, SR EN 13108-1 

- 20 cm piatra sparta 63-80 impanata cu split 16-25 cf. SR EN13242; 

- 20 cm strat inferior de fundatie din balast 0-63 cf. SR EN13242; 

- 25 cm strat de forma din balast 0-63 cf. SR EN13242; 

B1.  Structura rutiera mixta, noua:  
- 4 cm beton asfaltic BA 16; AND 605/2016, SR EN 13108-1 

- 6 cm beton asfaltic deschis BAD 22,4; AND 605/2016, SR EN 13108-1 

- 20 cm strat fundatie superior din balast stabilizat cu ciment, conf. STAS  
183; NP 081-2002; 

- 20 cm strat inferior de fundatie din balast 0-63 cf. SR EN13242; 

- 25 cm strat de forma din balast 0-63 cf. SR EN13242; 

A2.  Structura rutiera supla peste existent:  
- 4 cm beton asfaltic BA 16; AND 605/2016, SR EN 13108-1 

- 6 cm beton asfaltic deschis BAD 22,4; AND 605/2016, SR EN 13108-1 

- 20 cm piatra sparta 63-80 impanata cu split 16-25 cf. SR EN13242; 

- 20 cm strat inferior de fundatie din balast 0-63 cf. SR EN13242; 

- curatarea pitruirii existente de argila, unde este cazul; 

- scarificarea si reprofilarea pietruirii existente cu adaos de material pentru 
realizarea unui strat de forma de 25 cm din balast cf. SR EN13242; 
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B2.  Structura rutiera mixta peste existent:  
- 4 cm beton asfaltic BA 16; AND 605/2016, SR EN 13108-1 

- 6 cm beton asfaltic deschis BAD 22,4; AND 605/2016, SR EN 13108-1 

- 20 cm strat fundatie superior din balast stabilizat cu ciment, conf. STAS  
183; NP 081-2002; 

- 20 cm strat inferior de fundatie din balast 0-63 cf. SR EN13242; 

- curatarea pitruirii existente de argila, unde este cazul; 

- scarificarea si reprofilarea pietruirii existente cu adaos de material pentru 
realizarea unui strat de forma de 25 cm din balast cf. SR EN13242; 

d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform cerintelor si 
conform exigentelor de calitate. 

Având în vedere considerentele sus-menționate, situația actuală și faptul că partea carosabilă 

și platforma actuale necesită lucrări ample de rectificare, apreciez că soluția optimă de 

reabilitare este cea prezentată la varianta 1, cu refacerea structurii de rezistență, inclusiv a 

stratului de formă. 

Structură rutieră suplă, noua, alcătuită astfel: 

• decaparea umpluturilor, pietruirile actuale și pământul vegetal pe întreaga lățime a 
platformei și grosimea necesară (conform adâncimilor precizate de studiul geotehnic), 
urmată de pregătirea corespunzătoare a terenului de fundare și aducerea 
îmbrăcămintei proiectate la un nivel corespunzător față de terenul natural. Materialele 
pietroase existente pot fi recuperate și utilizate apoi la realizarea stratului de formă, 
amenajarea acostamentelor, drumurilor laterale etc; 

• terenul de fundare se va pregăti în mod corespunzător (planeitate, declivități, 
drenarea apelor subterane, grad de compactare, capacitate portantă), astfel încât 
nivelul superior al acestuia să corespundă normelor în vigoare privind lucrările de 
infrastructură pentru lucrări de drumuri (Normativ CD 31-2002, Normativ AND 530-
2012 și Normativ PD 177-01); 

• se va realiza un strat de formă conform STAS 12253-84 și Normativ PD 177-01 
pentru atingerea unei valori a modulului de elasticitate dinamic la nivelul superior al 
terasamentelor de min. 80 MPa (de exemplu min. 25 cm balast nisipos, pentru 
obținerea modulului de elasticitate dinamic necesar pe cele mai defavorabile suprafețe, 
cele cu teren de fundare din praf nisipos); 

• realizare unui strat de fundație inferior din balast cu grosimea de min. 15 cm, conform 
STAS 6400-84 și SR EN 13242+A1-2008 (preferabil min. 20 cm); 

• realizarea unui strat de fundație superior din piatră spartă mare împănată cu split sau 
piatră spartă amestec optimal cu grosimea de min. 15 cm, conform STAS 6400-84 și 
SR EN 13242+A1-2008 (preferabil min. 20 cm); 

• realizarea unui strat de bază din A.B. 22,4 sau A.B.P.C. 22,4 cu grosimea de min. 6 
cm, respectiv A.B. 31,5 sau A.B.P.C. 31,5 cu grosimea de min. 8 cm (dacă va fi 
necesar din calculele de dimensionare), conform normativului AND 605-2016; 

• realizarea îmbrăcămintei în două straturi: strat de legătură din B.A.D. 22,4 sau 
B.A.D.P.C. 22,4 cu grosimea de min. 5 cm (recomandabil min. 6 cm), urmată de 
realizarea stratului de uzură din B.A. 16 sau B.A.P.C. 16 cu grosimea de min. 4 cm, 
conform Normativului AND 605-2016 și standardelor europene în vigoare, funcție de 
rezultatele calculului ce urmează să fie efectuat de către proiectant. 
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Complexele rutiere obținute prin calculul de rezistență se vor verifica la acțiunea îngheț-
dezghețului (STAS 1079/1-90 și STAS 1709/3-90). 

NOTĂ. Grosimile recomandate pentru calculul de dimensionare sunt informative, urmând ca 
prin acest calcul să se determine grosimile necesare. De asemenea, în timpul execuției 
lucrărilor există riscul să se evidențieze grosimi ale straturilor existente mai mici decât cele 
precizate de studiul geotehnic sau calculul de dimensionare. Antreprenorul și dirigintele de 
șantier vor anunța beneficiarul și proiectantul în astfel de situații pentru a se determina soluțiile 
tehnice care se impun situației concrete. În toate situațiile se va evita păstrarea sau punerea în 
operă a unor straturi rutiere cu grosimi mai mici decât cele considerate în calculul de 
dimensionare. În același context, suprafețele cu terenuri de fundare slabe vor fi identificate pe 
teren în timpul lucrărilor și vor fi tratate independent pentru asigurarea unei capacități portante 
uniforme la nivelul patului drumului. 

5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR / OPTIUNILOR  TEHNICO-ECONOMICE (MINIM DOUA) SI 
ANALIZA DETALIATA A ACESTORA. 

 

5.1. Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv tehnic, functional arhitectural si 

economic, cuprinzand: 

a) descrierea principalelor lucrari de interventie pentru: 

- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau ansamblului structural; 

Se descrie solutia aleasa (Varianta 1): 

Realizarea unei structurii rutiere noi la drumul judetean DJ 672C: 

In urma sondajelor din studiul geotehnic, a expertizei tehnice, a temei de proiectare data de 

catre beneficiar si in urma efectuarii calculelor de dimensionare conform Normativului de 

dimensionare PD177-2001 si a verificarilor complexului rutier la inghet-dezghet (STAS 

1079/1-90 și STAS 1709/3-90), a rezultat o structura rutiera supla, si anume. 

 

A1.  Structura rutiera supla, noua:  
- 4 cm beton asfaltic BA 16; AND 605/2016, SR EN 13108-1 

- 6 cm beton asfaltic deschis BAD 22,4; AND 605/2016, SR EN 13108-1 

- 20 cm piatra sparta 63-80 impanata cu split 16-25 cf. SR EN13242; 

- 20 cm strat inferior de fundatie din balast 0-63 cf. SR EN13242; 

- 25 cm strat de forma din balast 0-63 cf. SR EN13242; 

Se aplica pe sectorul de drum proiectat de la km 40+776 la km 46+020. 

- Incadrarea partii carosabile se realizeaza cu benzi de incadrare. 

- Pentru realizarea fundatiilor s-a adoptat solutia sapaturilor de pamant cu excavator si 
manual langa retele uilitati; 

Drumurile laterale se amenajeaza pe lungimea de 25 m cu latimi intre 3.00 si 4.00m in 

functie de latimea existenta;  

Se aplica structura rutiera urmatoare; 

- 6 cm beton asfaltic BA 16; AND 605/2016, SR EN 13108-1 

- 20 cm piatra sparta 63-80 impanata cu split 16-25 cf. SR EN13242; 

- 30 cm strat inferior de fundatie din balast 0-63 cf. SR EN13242; 
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- protejarea, repararea elementelor nestructurale si / sau restaurarea elementelor 

arhitecturale si a acomponentelor artistice, dupa caz; 

  NU ESTE CAZUL 

- interventii de protejare  / conservare a elementelor naturale si antropice existente 

valoroase, dupa caz; 

 NU ESTE CAZUL 

- demolarea partiala a unor elemente structurale / nestructurale, cu / fara modificarea 

configuratieie si/sau a functiunii existente a constructiei; 

Nu sunt necesare demolari; 

- introducerea unor elemente structurale / nestructurale suplimentare; 

 
  Lucrari de consolidari si aparari de maluri: 

                       Datorita caracteristicilor deosebite ale drumului au fost proiectate consolidari astfel: 

Ziduri de sprijin noi proiectate: 

Nr.crt Zid de sprijin din beton 
(poz. km de la inceput) 

Partea 
stg/dr. 

L (m) He (m) Rambleu 

/ debleu 

1 km 40+785 - 40+910 stg. 125 3.00 Rambleu+Parapet 

2 km 41+105 - 41+220 dr. 115 3.00 Debleu 

3 km 41+450 - 41+635 dr. 185 1.80-3.00 Debleu, izolat 
stanca 

4 km 41+685 - 41+815 dr. 130 2.00-3.00 Debleu 

5 km 42+095 - 42+215 dr. 120 4.00 Debleu 

6 km 42+290 - 42+510 dr. 220 3.00-4.00 Debleu 

7 km 42+580 - 42+655 dr. 75 3.00-4.00 Debleu 

8 km 42+655 - 42+700 dr. 45 4.00 Debleu, inlocuieste 
zid existent 

9 km 42+740 - 42+830 dr. 90 3.00-4.00 Debleu 

10 km 42+860 - 42+940 dr. 80 3.00 Debleu 

11 km 43+280 - 43+980 dr. 700 2.50-3.00 Debleu 

12 km 44+110 - 44+370 dr. 260 2.00-3.00 Debleu + stanca 
alterata 

13 km 44+625 - 44+725 dr. 100 3.00 Debleu 

14 km 44+800 - 44+830 dr. 30 3.00 Debleu 

15 km 45+040 - 45+580 dr. 540 3.00 Debleu 

16 km 45+680 - 45+915 stg. 235 2.00-3.00 Debleu 
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Sapatura in stanca: 

Nr.crt Pozitia km de la care 
incepe: 

Partea 
stg/dr. 

Lungime 
[m] 

1 km 42+215 - 42+290 dr. 75 

2 km 42+510 - 42+580 dr. 70 

3 km 42+940 - 43+120 dr. 180 

4 km 44+725 - 44+785 dr. 60 

5 km 44+830 - 45+020 dr. 190 

Parapet de tip semigreu (se executa prin înfingere):  

Nr.crt Pozitia km de la care 
incepe: 

Partea 
stg/dr. 

Lungime 
[m] 

1 km 41+495 - 41+620 stg. 125 

2 km 41+495 - 41+620 stg. 120 

3 km 42+160 - 42+650 stg. 490 

4 km 42+750 - 42+970 stg. 220 

5 km 43+250 - 44+900 stg. 1650 

6 km 45+030 - 45+580 stg. 550 

7 km 45+680 - 45+770 stg. 90 

Fundatie adancita de parapet tip "L" si parapet de tip semigreu: 

Nr.crt Pozitia km de la care 
incepe: 

Partea 
stg/dr. 

Lungime 
[m] 

1 km 41+100 - 41+220  stg. 120 

2 km 42+650 - 42+750 stg. 100 

3 km 44+900 - 45+010 stg. 110 

- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului antiseismic al 

constructiei existente; 

 

 NU ESTE CAZUL 

 

b) descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de 

interventie propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea / inlocuirea instalatiilor 

/ echipamentelor aferente constructiei, demontari / montari, debransari / bransari, finisaje la 

exterior, dupa caz, imbunatatirea terenului de fundare, precum si lucrari strict necesare 

pentru asigurarea functionalitatii constructiei reabilitate; 

Lucrari de scurgerea apelor: 
- sant pereat, L=5125m; 
- rigola carosabila, L=90m; 
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- rigola de acostament, L=160m; 
- drenuri longitudinale si transversale, L=135m; 

 

Lungimea totala a dispozitivelor de scurgere proiectate este repartizata dupa cum 

urmeaza : 

Stânga Poziție km Dreapta 

4890m 

(sant pereat proiectat) 
40+776 - 45+665  

 41+330 - 41+400 

100m (drenuri longitudinale si 

transversale, 70+3*10m, inclusiv 2 

camine de dren) 

 42+020 - 42+055 
35m (drenuri longitudinale, 

inclusiv 2 camine de dren) 

 45+680 - 45+915 
235m 

(sant pereat proiectat) 

 45+770 - 45+930 
160m 

(rigola de acostament proiectata) 

 45+930 - 46+020 
90m 

(rigola carosabila proiectata) 

Podete: 

Se vor realiza podete noi acolo unde se impune si se vor repara cele existente, dupa cum 

urmeaza: 

Podete peste santuri : 

Pentru evacuarea apelor din santuri si rigole s-au proiectat podete tubulare Ø1000 

amenajate cu camera de cadere si aripi, functie de situatia care o impune si podete dalate 

tip P2 si D4 peste vai si torenti.  

 Podete dalate tip D4 proiectate: 2 buc. 
 Podete dalate tip P2 proiectate: 5 buc. 
 Podete dalate tip rigola carosabila: 1 buc. 
 Podete tubulare Ø1000 proiectate: 15 buc. 
 Podete existente care se amenajeaza: 1 buc. 

Pozitie Kilometrica Situatia existenta Situatia proiectata 

40+955 proiectat 
Podet tubular Ø1000, L=10.00m, 

amenajare camera de cadere + aripi 

41+220 existent, se inlocuieste 
Podet dalat proiectat tip P2, 

amenajare torent 50m amonte 

41+335 proiectat 
Podet tubular Ø1000, L=10.00m, 

amenajare camera de cadere + aripi 

41+400 proiectat 
Podet tubular Ø1000, L=10.00m, 

amenajare camera de cadere + aripi 
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41+685 proiectat 
Podet tubular Ø1000, L=10.00m, 

amenajare camera de cadere + aripi 

41+830 existent, se inlocuieste Podet dalat proiectat tip P2 

42+035 existent, se inlocuieste 
Podet dalat proiectat tip P2, 

amenajare torent 50m amonte 

42+160 proiectat 
Podet tubular Ø1000, L=10.00m, 

amenajare camera de cadere + aripi 

42+530 proiectat 
Podet tubular Ø1000, L=10.00m, 

amenajare camera de cadere + aripi 

42+700 proiectat 
Podet tubular Ø1000, L=10.00m, 

amenajare camera de cadere + aripi 

42+835 podet boltit existent 
Se  amenajeaza amonte si aval, 

necesar reparatii suprastructura 

43+125 proiectat 
Podet tubular Ø1000, L=10.00m, 

amenajare camera de cadere + aripi 

43+510 proiectat 
Podet tubular Ø1000, L=10.00m, 

amenajare camera de cadere + aripi 

43+730 proiectat 
Podet tubular Ø1000, L=10.00m, 

amenajare camera de cadere + aripi 

43+945 proiectat 
Podet tubular Ø1000, L=10.00m, 

amenajare camera de cadere + aripi 

44+055 existent, se inlocuieste 
Podet dalat proiectat tip P2, 

amenajare torent 5m amonte 

44+102 existent, se inlocuieste 
Podet dalat proiectat tip P2, 

amenajare torent 10m amonte 

44+140 existent, se inlocuieste Podet dalat proiectat tip D4, L=10m 

44+460 proiectat 
Podet tubular Ø1000, L=10.00m, 

amenajare camera de cadere + aripi 

44+795 existent, se inlocuieste Podet dalat proiectat tip D4, L=10m 

44+990 proiectat 
Podet tubular Ø1000, L=10.00m, 

amenajare camera de cadere + aripi 

45+305 proiectat 
Podet tubular Ø1000, L=10.00m, 

amenajare camera de cadere + aripi 

45+580 proiectat 
Podet tubular Ø1000, L=10.00m, 

amenajare camera de cadere + aripi 

46+020 proiectat 
Podet dalat tip rigola carosabila, 

L=35m 

 
Lucrari de amenajarea terenului 

- refacerea zonelor verzi la starea initiala; 
- demolari de podete existente deteriorate; 
- defrisari de tufisuri si arbusti cu scoatere de cioate; 
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Drumuri laterale 

In actuala documentatie sunt cuprinse lucrarile de amenajari ale drumurilor laterale, pe 

minim 25.00m, avand latimi de 3.00 -4.00m. 

 Structura rutiera dr.laterale: 
- 6,00 cm strat de uzura din B.A. 16, conf. SR 13108-1, AND 605/2016 
- 20,00 cm strat superior de fundatie din  piatra sparta 63-80 impanata cu split 16-25, 

conf. SR 13242; 
- 30,00 cm strat inferior de fundatie din balast 0-63 conf. SR 13242; 

Semnalizare rutiera si marcaj 
- Indicatoare rutiere si marcaje rutiere; 

Au fost prevazute lucrari de semnalizare verticala pentru tot sectorul studiat. 
Pentru drumurile laterale s-au prevazut indicatoare cu semnul ,,CEDEAZA 
TRECEREA,, sau ,,STOP,, care se monteaza la intersectia cu drumurile 
principale (DN 66A). 
Indicatoarele de semnalizare si marcajele sunt conform standardelor in 
vigoare si sunt evidentiate pe planul de situatie de semnalizare. 
 
Indicatoare de reglementare: 
Indicatoare de prioritate avand urmatoarele forme: 

- Triunghi echilateral alb cu chenar rosu – pentru cedarea trecerii; 
- Octogon de culoare rosie avand inscriptia ‘’STOP’’; 
- Dreptunghi pe fond alb, pentru semnalizarea curbelor periculoase; 
- Triunghi echilateral alb cu chenar rosu – pentru indicarea unui drum fara 

prioritate; 
- Triunghi echilateral alb cu chenar rosu – pentru indicarea unui drum cu 

urcare/coborare cu inclinare mare;  
- Triunghi echilateral alb cu chenar rosu – pentru atentionare la traversarea 

animalelor salbatice; 
- Triunghi echilateral alb cu chenar rosu – pentru indicarea caderilor de pietre; 
- Cerc cu chenar rosu pentru indicarea limitei de viteza; 
- Cerc cu chenar rosu pentru indicarea interzicerii / sfarsitul interzicerii de a 

depasi; 

S-au prevazut marcaje rutiere longitudinale, dupa cum urmeaza: 
Marcajele longitudinale  pentru: 
- delimitarea ax parte carosabila cu linie discontinua; 
- delimitarea ax parte carosabila cu linie continua; 
- delimitare parte carosabila de acostament cu linie discontinua; 
- delimitare parte carosabila de acostament cu linie continua; 

c) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de 

schimbari climatice ce pot afecta investitia. 

Vulnerabilitatile cauzate de schimbarile climatice pot apare datorita cresterii intensitatii 

ploilor pe parcursul duratei de exploatare a drumului, daca nu sunt intretinute dispozitivele 

de colectare si evacuare a apelor de suprafata (rigole carosabile, santuri si rigole pereate). 
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d) informatii privind 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; 

  NU ESTE CAZUL 

e) caracteristicile tehnice si parametri specifici investitiei rezultate in urma realizarii 

lucrarilor de interventie: 

 

ELEMENTE GEOMETRICE SI CARACTERISTICI TEHNICE DRUM DJ 672C 

Lungimea totala a drumului proiectat este de 5 244 m . 

In profil transversal drumul proiectat are urmatoarele caracteristici in aliniament, la care se 
adauga supralargirile din curbe:  

Profil tip  – Parte carosabila Pc=6.00m 

- clasa tehnica:                IV 

- viteza de proiectare:                40 km/h (exceptional 30km/h); 

- latimea partii carosabile:    6.00 m ; 

- latime platformei in aliniament:   8,00m; 

- acostamente (mat.granular)               2 x 1,00 m; 

- incadrare cu banda de incadrare                             2 x 0.25 m; 

- panta transversala parte carosabila              2.5% 

- panta transversala acostament    4% 
 

Drumul proiectat are profilul transversal corespunzator unui drum de clasa tehnica IV în 

conformitate cu STAS 10144/1-90 10144/3-91 si Ordin 1296  MT privind proiectarea, 

construirea si modernizarea drumurilor din 30 august 2017. 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 şi a HG nr. 766/1997, lucrarile proiectate 

sunt de categoria „C” de importanta.  

La elaborarea proiectului s-a ţinut cont de standardele româneşti armonizate cu normele 

europene în vigoare, cu privire la proiectarea elementelor geometrice în plan şi pe verticală 

(STAS 10144/1-90,  STAS10144/3-91,  STAS 863-85, precum si de tema de proiectare 

emisă de Beneficiar, expertiza tehnica , studiu geotehnic, studiiu topografic, dimensionarea 

structurii rutiere, rezistenţa la îngheţ-dezgheţ.  

Traseul in plan  

În plan şi profil longitudinal, s-au proiectat unele  elemente geometrice corespunzătoare 
unei viteze de proiectare de 40 km/h, cu păstrarea în totalitate a traseului existent şi cu 
proiectarea şi amenajarea elementelor geometrice conform prevederilor STAS 863-1985. În 
acest sens, racordările din plan cu raze mai mici de 250 m care necesita  supralărgiri şi  
racordările cu raze mai mici decât raza recomandabilă s-au amenajat prin convertire sau 
supraînălţare, conform normelor în vigoare.  
Pentru evitarea demolărilor de clădiri, mutărilor de instalaţii şi, implicit, a exproprierilor de 
terenuri unde nu a fost posibila realizarea supralargirilor in limita domeniului public, s-a 
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pastrat latimea din aliniament si s-au redus supralargirile. Proiectantul informeaza 
beneficiarul prin prezentul memoriu tehnic asupra soluțiilor tehnice adoptate privind 
elementele geometrice diferite de cele prevăzute în normele în vigoare. 
Traseul drumului proiectat in plan este realizat in aliniamente scurte si curbe in functie de 
configuratia terenului disponibil in domeniul public. 
Amenajarea curbelor in plan si spatiu a tinut cont de racordarea liniei rosii fata de cota 
existenta  impusa la accesele existente adiacente, acolo unde este cazul.  
 
Profil longitudinal 

La stabilirea liniei rosii s-a tinut seama de grosimea structurii rutiere adoptate, precum si de 
STAS 10144/3-91 care reglementeaza elementele geometrice si parametrii de calcul 
functie de clasa tehnica a drumului si viteza de baza, folosite la proiectarea unui drum, 
precum si de cotele obligate date de drumurile adiacente si accesele la proprietati. 
Toate elementele geometrice in profil longitudinal (declivitati, curbe de racordare verticala, 
pas de proiectare) folosite la stabilirea liniei rosii se incadreaza in parametrii impusi de 
STAS 10144/3-91. 

Tinand cont de pasul de proiectare de 50 m si de viteza de proiectare de 40 km/ora 
racordarile verticale s-au  realizat cu raze  mari de 1000-20000m pentru drumuri cu 
declivitati reduse si raze de 500-1000 m pentru declivitati mai mari.  
 
În profil longitudinal, declivităţile proiectate sunt predominante intre 0.40% - 7.20% , cu 
maxim 11.18%, minim 0.06%, iar razele curbelor verticale  respecta condiţiile 
standardizate. 
Racordarile minime pe verticala sunt realizate cu razele: 
R=500m pentru racordare concava; 
R=500m pentru racordare convexa;  

 

5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depasirea consumurilor initiale de 
utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare. 

             NU ESTE CAZUL 
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5.3.  Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul orientativ de 
realizare a investitiei, detaliat pe etapele principale. 

 

a. grafic de realizare a investitiei pentru varianta 1 propusa: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
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b. grafic de realizare a investitiei pentru varianta 2: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

x x

x x

x

Organizar

e de 

santier

x x

STRAZI x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Amenajar

ea 

terenului

x x

Amenajari 

protectia 

mediului

x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x

Achizitie servicii de 

consultanta, studii 

teren, studiu 

fezabilitate
Întocmire  PT, DDE, 

Organizarea 

procedurilor de 

achizitii

E
x
e

c
u

ti
a

 l
u

c
ra

ri
lo

r

Diverse si 

neprevazute

Consultanta si 

asistenta tehnica

Receptia la 

terminarea lucrailor

Cheltuieli pentru 

informare si 

publicitate

GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI 

“Modernizare DJ 672C, KM 40+776 - KM 50+309 CU DALI” - 

VARIANTA I

Luna

Activitate

 

 

 



SC 

SERCOTRANS 

SRL 

 

  

 
   

 

                                « MODERNIZARE DJ 672C: Km 40+776 – Km 50+309»              pag.  32 

      

 

5.4.  Costurile estimative ale investiţiei: 

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiţii, cu luarea în considerare a costurilor 
unor investiţii similare, ori a unor standarde de cost pentru investiţii similare corelativ cu 
caracteristicile tehnice şi parametrii specifici obiectivului de investiţii; 

pentru varianta 1 propusa: 

 

PROIECT (SCENARIU 1) 
STANDARD DE COST 
SCOST-05 MDRT 

VALOARE 

sistem rutier 
Caracteristici tehnice 

drum 

Cost unitar 
Cost unitar 

lei km lei/km lei/km 

13.713.700 lei 5,244 2.615.122,04 lei/km - 

 

- costurile estimative de operare pe durata normala de viaţa / de amortizare a investiţiei publice. 

Anexat se regaseste tabelul cu costurile de operare pentru cele doua variante luate in calcul. 

 

5.5.  Sustenabilitatea realizarii investiţiei:  

Impactul social şi cultural: 

Contribuie la sporirea aspectului social din zonele adiacente drumului judetean, cresterea 
nivelului de viata a populatiei care conduce la stabilitate, si contribuie la  mentinerea unui aspect 
modern si placut al localitatii, reducerea poluarii, a nivelului fonic si a vibratiilor realizate de 
traficul existent, fluidizeaza traficul auto si pietonal in zona.   

- estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în faza de 
operare; 

Prin realizarea investitiei se creaza locuri de munca in faza de realizare si in faza de operare. 
Pentru intretinerea  marcajului rutier, si a dispozitivelor de scurgere a apelor. 

- impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor 
protejate, după caz; 

Nu este cazul; lucrarile de reparatii imbunatatesc si reduc poluarea cu noxe si zgomot asupra 
mediului inconjurator; 

 

5.6.  Analiza financiara si economica aferenta realizarii de lucrarilor de interventie:  

Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea 
scenariului de referinta 

Amplasamentul 

DJ 672C pornește din DN 67D sat Răchiți, comuna Runcu, judetul Gorj, pe o lungime de 31 km 
pe raza judetului Gorj și o lungime de 5,244 km pe raza judetului Hunedoara.  
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Lungimea sectorului de drum judetean modernizat „DJ 672C: KM 40+776 – KM 50+309”, in 
prezenta documentatie, este de 5.244,00 m, adica de la limita cu judetul Gorj, Km 40+776, la 
intersectia cu DN 66A, Km 46+020.  

Drumul judetean DJ 672C, situat in intravilan si extravilan, pastreaza traseul actual al drumului 
inscris in  domeniul public al judetului Hunedoara, conform anexei nr. 1 la HGR nr.60/2001 
„Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al UAT Hunedoara ”, publicata in Partea I a 
Monitorului Oficial al Romaniei nr. 634 bis din data de 28 august 2002. 

Lucrarile de modernizare se desfasoara pe actualuI amplasament al drumului. 

Identificarea investitiei 

Obiectivul general al proiectului, dupa cum este descris in documentatia de avizare a lucrarilor de 
interventii, il reprezinta “MODERNIZARE DJ 672C: KM 40+776 - KM 50+309”. 

Obiectivele investitiei si preconizate a fi atinse prin implementarea proiectului sunt: 

 Dezvoltarea teritoriala - dezvoltarea durabila, echilibrata a teritoriului national, intarirea 
coeziunii economice, sociale si teritoriale,  

 Cresterea policentrica echilibrata a asezarilor umane,  

 Protejarea si promovarea patrimoniului national,  

 Cresterea calitatii vietii in cadrul asezarilor umane. 

Strategia de finantare 

Obiectul de investitie este finantat din cadrul Bugetului Consiliului Judetean Hunedoara.  

Perioada de referinta 

Analiza a fost realizata pentru o perioada de referinta de 25 ani conform tabelului pentru perioade 
de referinta indicative: 

 

Sector Perioada de referinta 

Energie 25 

Drumuri  25 

Cai ferate 30 

Apa si mediu 30 

Porturi si aeroporturi 25 

Telecomunicatii 15 

Industrie 10 

Alte servicii 15 

 

Prezentarea scenariului de referinta 

In conformitate cu HG 907/2016 au fost luate in calcul doua optiuni. 

Mai jos sunt redate variantele specificate de catre proiectant in documentatia de autorizare a 
lucrarilor de interventie, respectiv justificarea tehnica pentru varianta aleasa. 
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VARIANTA 1 

Fără păstrarea zestrei actuale. Această soluție tehnică este recomandabilă în situația în care se 
dorește înlăturarea deficiențelor menționate la varianta 1 respectiv pentru rectificarea traseului 
actual. Are avantajul că elimină riscul proiectării unor structuri de rezistență cu capacitate 
portantă variabilă de la un tronson la altul din cauza posibilelor variații de grosime a pietruirilor 
actuale, precum și realizarea corespunzătoare a acceselor la proprietăți. Soluția tehnică constă 
din: 

- 4 cm beton asfaltic BA 16; AND 605/2016, SR EN 13108-1 

- 6 cm beton asfaltic deschis BAD 22,4; AND 605/2016, SR EN 13108-1 

- 20 cm piatra sparta 63-80 impanata cu split 16-25 cf. SR EN13242; 

- 20 cm strat inferior de fundatie din balast 0-63 cf. SR EN13242; 

- 25 cm strat de forma din balast 0-63 cf. SR EN1324; 

VARIANTA 2 

Cu păstrarea pietruirilor actuale. Soluția tehnică poate fi luată în considerare pe suprafețele cu 
grosimea pietruirii actuale de min. 20…25 cm și are avantajul păstrării zestrei actuale, fără costuri 
suplimentare privind amenajarea stratului de formă. Pe de altă parte, soluția tehnică va conduce 
la ridicarea liniei roșii actuale cu cca 40…50 cm, cu implicații privind amenajarea acceselor la 
proprietăți, a intersecțiilor cu drumurile laterale și a modului de colectare și evacuare a apelor de 
suprafață. De asemenea, păstrarea pietruirilor actuale implică riscul menținerii în structura rutieră 
proiectată a unor suprafețe cu capacitate portantă redusă din cauza imposibilității cunoașterii 
grosimii totale a pietruirilor actuale pe întreaga suprafață proiectată. Soluția tehnică constă în: 

- 4 cm beton asfaltic BA 16; AND 605/2016, SR EN 13108-1 

- 6 cm beton asfaltic deschis BAD 22,4; AND 605/2016, SR EN 13108-1 

- 20 cm piatra sparta 63-80 impanata cu split 16-25 cf. SR EN13242; 

- 20 cm strat inferior de fundatie din balast 0-63 cf. SR EN13242; 

- curatarea pitruirii existente de argila, unde este cazul; 

- scarificarea si reprofilarea pietruirii existente cu adaos de material pentru realizarea unui 
strat de forma de 25 cm din balast cf. SR EN13242; 

 

VARIANTA RECOMANDATA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNICO-ECONOMIC 

Varianta propusa pentru realizarea investitiei este VARIANTA 1. 

  

Avantajele scenariului recomandat: 

- Volumul constructiilor este mai mic; 

- Suprafata de teren ocupata definitiv va fi mai mica in varianta I 

- Costurile de realizare sunt mai mici; 

- Costurile de intretinere si exploatare sunt mai mici; 

- Este necesar un personal redus, deci costurile in exploatare si intretinere vor fi mai mici; 
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Costurile capitale ale constructiei 

Varianta 1. 

Costul total al investitiei conform devizului general este de 41.861.627,12 lei cu TVA, din care 
C+M 35.781.382,92 lei. 

 

Varianta 2. 

Costul total al investitiei conform devizului general este de 44.614.982,12 lei cu TVA, din care 
C+M 38.263.574,17 lei 

Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investitii 

Prin realizarea investitiei se va asigura o mai buna retea de drumuri de interes local si regional. 
Pentru o functionare corecta a retelei de drumuri din judetul Hunedoara este necesara realizarea 
invetitiei propuse prin prezenta documentatie de avizare a lucrarilor de interventii. 

Dupa finalizarea lucrarilor se vor crea conditii civilizate de trai si functionare, astfel, localitatile vor 
constitui alternativa pentru investitorii particulari sau pentru localnicii care locuiesc in zonele 
adiacente drumului judetean. 

Prin realizarea acestei investitii se ating obiectivele specifice activitatii actuale de dezvoltare a 
localitatilor, cresterea nivelului de viata a populatiei care conduce la stabilitate, imbunatatirea 
starii de sanatate, asigurarea conditiilor pentru reducerea duratei de deplasare a persoanelor şi 
mărfurilor prin creşterea vitezei de transport, permite valorificarea potentialului economic şi 
turistic al zonelor tarii şi în special dezvoltarea turismului, contribuie la protejarea si promovarea 
patrimoniului national inclus in Unesco, 

 

c) Analiza financiară ; sustenabilitatea financiara 

Această analiză este dezvoltată, în mod obişnuit, din punctul de vedere al proprietarului (sau 
administratorului legal) al infrastructurii. Sunt cazuri în care proprietarul şi operatorul infrastructurii 
nu sunt aceeaşi entitate (gestiune delegată). În aceste cazuri va fi dezvoltată o analiză financiară 
consolidată (ca şi cum ar fi aceeaşi entitate). 

Metoda utilizată în dezvoltarea ACB financiară este cea a „fluxului net de numerar actualizat”. În 
această metodă fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea şi provizioanele, nu sunt luate în 
consideraţie.  

În cadrul analizei se va utiliza metoda incrementală.  

Atunci când este dificil sau chiar imposibil de a determina costurile şi veniturile în situaţia „fără 
proiect”, este recomandat ca scenariul fără proiect să fie considerat acela „fără nici o 
infrastructură”, adică veniturile şi costurile de operare şi întreţinere să fie considerate pentru 
întreaga infrastructură, nu numai pentru porţiunea reabilitată, modernizată, prin proiect. 

Analiza financiară va evalua în special: 

profitabilitatea financiară a investiţiei în proiect determinată cu indicatorii VNAF/C (venitul net 
actualizat calculat la total valoare investiţie) şi RIRF/C (rata internă de rentabilitate calculată la 
total valoare investiţie). 

durabilitatea financiară a proiectului  

Durabilitatea financiară a proiectului trebuie evaluată prin verificarea fluxului net de numerar 
cumulat (neactualizat). Acesta trebuie să fie pozitiv în fiecare an al perioadei de analiză. La 



SC 

SERCOTRANS 

SRL 

 

  

 
   

 

                                « MODERNIZARE DJ 672C: Km 40+776 – Km 50+309»              pag.  36 

      

 

determinarea fluxului de numerar net cumulat se vor lua în considerare toate costurile (eligibile şi 
ne-eligibile) şi toate sursele de finanţare (atât pentru investiţie cât şi pentru operare şi 
funcţionare, inclusiv veniturile nete). 

Analiza financiara 

Inainte de a efectua analiza financiara – pe baza incrementala – trebuie mai intai sa prezentam 
fundamentarea acestei analize, tinand cont de urmatoarele elemente: 

Modelul financiar: aceasta informatie este necesara pentru a intelege modul de formare a 
veniturilor si cheltuielilor, precum si a detaliilor “tehnice” ale analizei financiare.  

Proiectiile financiare: aceste proiectii vor prezenta costurile investitionale si operationale aferente 
proiectului. 

Sustenabilitatea proiectului: aceasta analiza va indica performantele financiare ale (VAN – 
Valoarea actuala neta, RIR – rata interna de rentabilitate, RCB – raportul cost/beneficiu), va 
stabili in ce masura proiectul necesita finantare nerambursabila si in ce masura se va sustine 
dupa incetarea finantarii nerambursabile. 

Modelul financiar 

Scopul analizei financiare este acela de a identifica si cuantifica cheltuielile necesare pentru 
implementarea proiectului, dar si a cheltuielilor si veniturilor generate de proiect in faza 
operationala.  

Modelul teoretic aplicat este Modelul DCF – Discounted Cash Flow (Cash Flow Actualizat) – care 
cuantifică diferenţa dintre veniturile si cheltuielile generate de proiect pe durata sa de functionare, 
ajustand aceasta diferenta cu un factor de actualizare, operatiune necesara pentru a “aduce” o 
valoare viitoare in prezent, la un numitor comun. 

Dupa cum a fost mentionat anterior, proiectul nu genereaza venituri, intrucat nu se vor percepe 
taxe de utilizare a drumului modernizat. 

Valoarea Actualizata Neta (VAN) 

Dupa cum o va demonstra matematic si formula de mai jos, VAN indica valoarea actuala – la 
momentul zero – a implementarii unui proiect ce va genera in viitor diverse fluxuri de venituri si 
cheltuieli. 

 VAN=    
0

1 11
I

k

VR

k

CF
t

n
n

t
t

t 






  

Unde: tCF
= cash flow-ul generat de proiect in anul “t” – diferenta dintre veniturile si cheltuielile 

efective 

           nVR
= valoarea reziduala a investitiei in ultimul an de analiza (presupusa a fi 30% din 

Investitia initiala) 

 0I
  = Investitia necesara pentru implementarea proiectului. 

Cu alte cuvinte, un indicaor VAN pozitiv arata faptul ca veniturile viitorare vor excede cheltuielile, 
toate aceste diferente anuale “aduse” in prezent – si insumate reprezentand exact valoarea pe 
care o furnizeaza indicatorul.  

Rata interna de rentabilitate (RIR) 
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RIR reprezinta rata de actualizare la care VAN este egala cu zero. Astfel spus, aceasta este rata 
interna de rentabilitate minima acceptata pentru proiect, o rata mai mica indicand faptul ca 
veniturile nu vor acoperi cheltuielile. 

Cu toate acestea, o RIR negativa poate fi acceptata pentru anumite proiecte datorita faptului ca 
acest tip de investitii reprezinta o necesitate stringenta, fara a avea insa capacitatea de a genera 
venituri (sau genereaza venituri foarte mici): drumuri, statii de epurare, retele de canalizare, 
retele de alimentare cu apa etc. Acceptarea unei RIR financiara negative este totusi conditionata 
de existenta unei RIR economice pozitiva – acelasi concept, dar de data asta aplicat asupra 
beneficiilor si costurilor socio-economice. 

Raportul Cost/Beneficiu (RCB) 

Raportul cost - beneficiu este un indicator complementar al VAN, comparand valoarea actuala a 
costurilor viitoare cu cea a beneficiilor viitoare, inclusiv valoarea investitiei:    RCB = BCR -1                                                                             

   

 
 0

0

OVP

IVP
BCR 

 

Unde: 
 0IVP

 = valoarea actualizata a intrarilor de fluxuri financiare generate de proiect in 
perioada analizata (inclusiv valoarea reziduala) 

          
 0OVP

 = valoarea actualizata a iesirilor de fluxuri financiare generate de proiect in 
perioada actualizata (inclusiv costurile investitionale)  

Intrucat toti acesti indicatori depind intr-o foarte mare masura de rata de actualizare, se impune 
prezentarea, in continuare, a unei scurte justificari a valorii alese. 

Rata de actualizare  

Rata de actualizare recomandata este de 5% pentru analiza financiara, respectiv 5,5% pentru 
cea socio-economica. 

Orizontul de timp 

Orizontul de timp reprezinta numarul maxim de ani pentru care se fac previziuni. Pentru 
majoritatea investitiilor in infrastructura, orizontul de timp este, orientativ, de cel putin 25 ani. 

Pentru a fi precauti orizontul de timp nu trebuie sa depaseasca durata de viata economica a 
proiectului, estimata la 30 ani; prin urmare, orizontul de timp a fost stabilit la 25 ani. 

Conceptul de “incremental” 

Atat veniturile, cat si cheltuielile vor fi luate in considerare in cadrul analizei financiare (si al 
analizei economice – Cost-beneficiu) conform conceptului de incremental – viabilitatea proiectului 
nu trebuie sa ia in considerare veniturile/cheltuielile care ar fi fost generate oricum, indiferent 
daca proiectul ar fi fost sau nu implementat. 

Analiza financiara, impreuna cu analiza economica reprezinta cele mai puternice argumente in 
favoarea deciziei de investitie. In concluzie, nu ne putem astepta la relizarea unei investitii pentru 
rezultate care ar fi fost obtinute oricum, si fara investitie. 

Metoda incrementala se bazeaza pe comparatia dintre scenariile “cu proiect” si “fara proiect”. 
Aceasta diferenta dintre cele doua cash flow-uri (cash flow incremental) se actualizeaza in fiecare 
an si este comparata cu valoarea prezenta a investitiei, pentru a se stabili daca valoarea 
actualizata neta (VAN) a proiectului are o valoare pozitiva sau negativa. 

Proiectiile financiare 
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Acest subcapitol vizeaza prezentarea principalelor cheltuieli implicate de implementarea 
proiectului propus: 

 costurile investitionale (de capital) 

 cheltuielile de operare si intretinere 

Nota: Intrucat autoritatile locale nu sunt platitoare de TVA si nu isi pot deduce aceste taxe, care 
vor reprezenta astfel un cost pentru ele, toate proiectiile financiare vor include si TVA. 

Perioada de referinta 

Analiza a fost realizata pentru o perioada de referinta de 25 ani conform tabelului pentru perioade 
de referinta indicative: 

 

Sector Perioada de referinta 

Energie 25 

Drumuri  25 

Cai ferate 30 

Apa si mediu 30 

Porturi si aeroporturi 25 

Telecomunicatii 15 

Industrie 10 

Alte servicii 15 

 

VARIANTA 1 

Realizarea unei structurii rutiere noi la drumul judetean DJ 672C: 

In urma sondajelor din studiul geotehnic, a expertizei tehnice, a temei de proiectare data de catre 
beneficiar si in urma efectuarii calculelor de dimensionare conform Normativului de dimensionare 
PD177-2001 si a verificarilor complexului rutier la inghet-dezghet (STAS 1079/1-90 și STAS 
1709/3-90), a rezultat o structura rutiera supla, si anume. 
Structura rutiera supla, noua:  

- 4 cm beton asfaltic BA 16; AND 605/2016, SR EN 13108-1 

- 6 cm beton asfaltic deschis BAD 22,4; AND 605/2016, SR EN 13108-1 

- 20 cm piatra sparta 63-80 impanata cu split 16-25 cf. SR EN13242; 

- 20 cm strat inferior de fundatie din balast 0-63 cf. SR EN13242; 

- 25 cm strat de forma din balast 0-63 cf. SR EN13242; 

Se aplica pe sectorul de drum proiectat de la km 40+776 la km 46+020. 

- Incadrarea partii carosabile se realizeaza cu benzi de incadrare. 

- Pentru realizarea fundatiilor s-a adoptat solutia sapaturilor de pamant cu excavator si 
manual langa retele utilitati; 
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Drumurile laterale se amenajeaza pe lungimea de 25 m cu latimi intre 3.00 si 4.00m in functie de 
latimea existenta;  

Se aplica structura rutiera urmatoare; 

- 6 cm beton asfaltic BA 16; AND 605/2016, SR EN 13108-1 

- 20 cm piatra sparta 63-80 impanata cu split 16-25 cf. SR EN13242; 

- 30 cm strat inferior de fundatie din balast 0-63 cf. SR EN13242; 

 

VARIANTA 2 

Soluția tehnică poate fi luată în considerare pe suprafețele cu grosimea pietruirii actuale de min. 
20…25 cm și are avantajul păstrării zestrei actuale, fără costuri suplimentare privind amenajarea 
stratului de formă. Pe de altă parte, soluția tehnică va conduce la ridicarea liniei roșii actuale cu 
cca 40…50 cm, cu implicații privind amenajarea acceselor la proprietăți, a intersecțiilor cu 
drumurile laterale și a modului de colectare și evacuare a apelor de suprafață. De asemenea, 
păstrarea pietruirilor actuale implică riscul menținerii în structura rutieră proiectată a unor 
suprafețe cu capacitate portantă redusă din cauza imposibilității cunoașterii grosimii totale a 
pietruirilor actuale pe întreaga suprafață proiectată. 

Se aplica structura rutiera urmatoare; 

- 4 cm beton asfaltic BA 16; AND 605/2016, SR EN 13108-1 

- 6 cm beton asfaltic deschis BAD 22,4; AND 605/2016, SR EN 13108-1 

- 20 cm piatra sparta 63-80 impanata cu split 16-25 cf. SR EN13242; 

- 20 cm strat inferior de fundatie din balast 0-63 cf. SR EN13242; 

- curatarea pitruirii existente de argila, unde este cazul; 

- scarificarea si reprofilarea pietruirii existente cu adaos de material pentru realizarea unui strat 
de forma de 25 cm din balast cf. SR EN13242; 

 

Costurile investitionale totale: 

Varianta 1. 

Costul total al investitiei conform devizului general este de 41.861.627,12 lei cu TVA, din care 
C+M 35.781.382,92 lei. 

Varianta 2. 

Costul total al investitiei conform devizului general este de 44.614.982,12 lei cu TVA, din care 
C+M 38.263.574,17 lei 

Valoarea reziduala 

Valoarea reziduala este prevazuta in ultimul an al previziunii financiare si a fost estimata la 
12.558.488 lei pentru varianta 1 si 13.384.495 lei pentru varianta 2, din valoarea investitiei 
initiale. 

Evolutia veniturilor 

Intrucat nu se vor percepe tarife pentru utilizarea drumurilor, proiectul nu se incadreaza in 
categoria investitiilor generatoare de venituri. Singurele asa-zise intrari de fluxuri de trezorerie 
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luate in considerare vor fi economiile la sumele alocate de catre Consiliul Judetean Hunedoara 
pentru acoperirea cheltuielilor de reparare si intretinere a drumurilor si drumlor in cazul 
scenariului “fara proiect” fata de scenariul “cu proiect”. 

Evolutia costurilor 

Costurile de intretinere in Varianta 0 -  „fara proiect”; costuri anuale de întreţinere şi proiecţia 
acestora pentru 25 ani 

Costurile suportate de UAT Hunedoara - Consiliul Judetean Hunedoara, pentru intretinerea celor 
5,244 km de drum judetean luat in considerare in prezentul proiect in fiecare an au fost 
determinate pe baza cheltuielilor specifice detaliate în cele ce urmează. 

Pentru intretinerea suprafetelor degradate la calea de rulare şi masuri de protecţie a acesteia, 
înlăturarea denivelărilor, gropilor şi făgaşelor prin asternere strat de piatra sparta se ia in calcul o 
cantitate de 300 mc/km de drum intr-un an. Pentru cei 5,244 km de drum judetean este nevoie o 
cantitate de patra sparta de 1573,20 mc. 

Pentru asigurarea scurgerii apelor din zona drumului, precum şi prevenirea efectelor inundaţiilor 
ce cuprind lucrari de întreţinerea şanţurilor şi a rigolelor: curăţirea şanţurilor, a rigolelor, a 
canalelor şi a podeţelor; pentru îndepărtarea apelor din zona drumului, decolmatarea 
/desfundarea şanţurilor, rigolelor, şanţurilor de garda, canalelor de scurgere se considera o 
lungime totala de 5244 m. 

Alte cheltuieli anuale sunt necesare pentru intreţinerea mijloacelor pentru siguranţa circulaţiei 
rutiere şi de informare ce cuprind lucrari pentru întreţinerea semnalizării verticale, îndreptarea, 
întreţinerea, spălarea şi vopsirea portalelor, a indicatoarelor de circulaţie, a stâlpilor  şi a altor 
mijloace de dirijare a circulaţiei, recondiţionarea tablelor indicatoare, inclusiv pentru semnalizarea 
punctelor de lucru şi a sectoarelor cu pericole, a portalelor şi a consolelor; remontarea acestora. 

Deasemenea, pentru perioada de iarna trebuie asigurata aprovizionarea cu materiale pentru 
combaterea poleiului ce cuprinde: aprovizionări cu materiale chimice şi antiderapante (nisip, 
pietriş, zgură, sare, soluţii etc.) pentru combaterea gheţii şi a poleiului; amestecul materialelor 
antiderapante cu substanţe antiaglomerante, transportul materialelor in depozite, magazii, 
silozuri, in puncte periculoase; întreţinerea depozitelor pentru materiale chimice şi antiderapante. 

Pentru un km de drum trebuie asigurata o cantitate de 30 mc material antiderapant anual. 

Drumul judetean fiind amplasat la o altitudine destul de mare (300 - 700 m), pentru perioada de 
iarnă trebuie asigurată deszăpezirea drumului, folosindu-se un utilaj care se consideră că va 
lucra pentru tot anul un numar de  90 zile, cu 6 h /zi. Numărul total de ore va fi: 

1 utilaj x 6 ore / zi x 90 zile / an = 540 ore 

Calculele valorice pentru cheltuielile de întreţinere anuale se regăsesc în tabelul din Anexa 5.1.1. 

Previzionarea cheltuielilor de întreţinere a drumurilor pentru o perioadă de 25 ani se regăsesc în 
tabelul din Anexa 5.1. S-a luat in considerare o crestere a cheltuielilor cu 15% dupa primii 10 ani, 
si o noua crestere a valorilor cu 15% dupa urmatorii 20 ani. 

Costurile de intretinere in Varianta 1 - „cu proiect” in preturi minime; costuri anuale de întreţinere 
şi proiecţia acestora pentru 25 ani.  

Regimul de intretinere anuala a drumurilor modernizate va incepe in anul ce urmeaza 
implementării. Perioada de implementare a proiectului a fost stabilita la 36 luni, astfel ca perioada 
de intretinere se considera incepand cu anul 2022. Pentru primii 10 ani drumurile modernizate 
vor ramane in conditie buna (B), in urmatorii 10 ani conditia acestora va continua sa scada la un 
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nivel mediu (M), ceea ce implica costuri mai mari de intretinere, pentru ca in urmatorii 5 ani sa 
scada la nivel slab (S), costurile de intretinere crescand din nou.  

Costurile suportate de UAT Judetul Hunedoara pentru intretinerea celor 5,244 km de drum 
judetean luat in considerare in prezentul proiect pe perioada de 25 ani luata in calcul in Varianta 
1 „cu proiect” sunt prezentate in Anexa 5.2. 

Costurile anuale de intretinere pe km in varianta „cu proiect” 

Moneda 
Conditie 
buna 

Conditie 
medie 

Conditie 
slabă 

LEI/KM 39.428,09 46.480,60 53.653,88 

Costurile anuale de intretinere pe km in varianta „cu proiect”, sunt prezentate in tabelele din 
Anexele 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3. 

În aceste anexe se regăsesc valorile cheltuielilor de întreţinere pentru cele 3 perioade descrise 
anterior. 

S-a considerat ca treptat, drumurile construite/modernizate se vor deteriora, asa cum am arătat 
mai sus, fiind necesare lucrări de reparaţii şi întreţinere.  

Costurile de intretinere in Varianta 2 - „cu proiect” in preturi minime; costuri anuale de întreţinere 
şi proiecţia acestora pentru 25 ani  

Regimul de intretinere anuala a drumurilor-drumlor modernizate va incepe in anul ce urmeaza 
implementării. Perioada de implementare a proiectului a fost stabilita la 36 luni, astfel ca perioada 
de intretinere se considera incepand cu anul 2022. Pentru primii 10 ani drumurile modernizate 
vor ramane in conditie buna (B), in urmatorii 10 ani conditia acestora va continua sa scada la un 
nivel mediu (M), ceea ce implica costuri mai mari de intretinere, pentru ca in urmatorii 5 ani sa 
scada la nivel slab (S), costurile de intretinere crescand din nou.  

Costurile suportate de UAT Judetul Hunedoara pentru intretinerea celor 5,244 km de drum luat in 
considerare in prezentul proiect pe perioada de 25 ani luata in calcul in Varianta 2 „cu proiect” 
sunt prezentate in Anexa 5.3. 

Costurile anuale de intretinere pe km in varianta „cu proiect” 

Moneda 
Conditie 
buna 

Conditie 
medie 

Conditie 
slabă 

LEI/KM 44.752,53 51.899,64 59.870,27 

În cele ce urmează vom detalia modul de calcul al cantităţilor utilizate în tabelele din Anexele 
5.3.1., 5.3.2., 5.3.3. 

În aceste anexe se regăsesc valorile cheltuielilor de întreţinere pentru cele 3 perioade descrise 
anterior. 

S-a considerat ca treptat, drumurile construite/modernizate se vor deteriora, asa cum am arătat 
mai sus, fiind necesare lucrări de reparaţii şi întreţinere.  

Durabilitatea financiara a proiectului 

Este evidentiata prin fluxul net de numerar cumulat si este pozitiv pentru fiecare an al perioadei 
de referinta, dupa cum se poate observa din tabelul CASH FLOW pentru varianta V1 si pentru 
varianta V2 din Anexa 5.5. 
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Calculul indicatorilor de performanta 

Pentru varianta 1 indicatorii de performanta sunt prezentati in Anexa 5.4.1. dupa cum urmeaza: 

VNAF/C    - 38.055.762 < 0   

RIRF/C:     - 5,962 < 5% 

RCB /C(Cost/Beneficiu):  11,262 > 1 

Pentru varianta 2 indicatorii de performanta sunt prezentati in Anexa 5.4.2. dupa cum urmeaza: 

VNAF/C    - 40.968.701 < 0   

RIRF/C:     - 6,107 < 5% 

RCB /C(Cost/Beneficiu):  11,365  > 1 

Analiza economica; Analiza cost-eficacitate  

Metodologie 

Obiectivul analizei economice este de a demonstra că proiectul are o contribuţie pozitivă netă 
pentru societate şi, în consecinţă, merită să fie finanţat. Pentru alternativa selectată beneficiile 
proiectului trebuie să depăşească costurile proiectului şi, mai specific, valoarea actualizată a 
beneficiilor economice ale proiectului trebuie să depăşească valoarea actualizată a costurilor 
economice ale proiectului. 

În practică, acesta se exprimă ca VNA E pozitivă, un raport Beneficii/Costuri (B/C) mai mare ca 1 
şi o RIR E a proiectului care sa depăşească rata de actualizare utilizată pentru calcularea VNA E. 

În scopul prezentului proiect, se recomandă utilizarea unei rate de actualizare socială de 5,5%. 

Costurile proiectului economic (faţă de cel financiar) sunt măsurate din punct de vedere al 
costurilor lor de ‘resursă’ sau ‘oportunitate’; acesta reprezintă beneficiul care poate fi 
predeterminat (pierderea de oportunitate) de societate prin utilizarea în proiect a resurselor 
economice limitate comparativ cu o utilizare alternativă a fondurilor în alte scopuri. 

În mod similar, beneficiile economice ale proiectului pot fi măsurate din punct de vedere al 
costurilor evitate ca rezultat al implementării proiectului, sau din punct de vedere al beneficiilor 
externe care rezultă din implementarea proiectului şi care nu sunt incluse în analiza financiară. 

Punctul de start în analiza economică este fluxul de numerar calculat pentru analiza financiară la 
care, sunt introduse două tipuri de corecţii. Aceste corecţii se reflectă în fluxurile economice de 
numerar: (i) corecţia fiscală şi conversia preţurilor (ii) monetizarea externalităţilor. 

Intrucat autoritatile locale nu sunt platitoare de TVA si nu isi pot deduce aceste taxe, care vor 
reprezenta astfel un cost pentru ele, toate proiectiile financiare vor include si TVA. 

Corectiile fiscale 

Preturile de piata includ uneori impozite, subventii si alte transferuri, care pot afecta nivelul lor 
relativ. Corectiile fiscale se vor efectua cu luarea in considerare a urmatoarelor principii: 

Preturile aferente fluxurilor de intrare si iesire nu vor include TVA si nici alte impozite indirecte; 

Preturile aferente fluxurilor de intrare vor include impozitele directe; 

Transferurile catre indivizi, cum ar fi cele pentru asistenta sociala, nu vor fi incluse. 
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Referitor la TVA, trebuie mentionat faptul ca fluxurile de intrari si iesiri in perioada operationala, 
considerate in cadrul analizei financiare, includ TVA, intrucat autoritatile locale nu sunt platitoare 
de TVA si nu isi pot deduce aceste taxe, care vor reprezenta astfel un cost pentru ele. 

Pentru categoria de transferuri vor fi eliminate contributiile pentru asistenta sociala si contributii 
similare – insumate la 85% - care au fost luate in calcul in cadrul analizei financiare (pentru 
componenta “forta de munca” a costurilor investitionale si operationale). 

Aceste ajustari se vor aplica atat costurilor investitionale, cat si celor operationale (in bazele 
conceptului incremental – asupra diferentelor dintre scenariul “cu proiect” si “fara proiect”). 

Corectii privind externalitatile 

Obiectivul acestei etape este acela de a dimensiona beneficiile si costurile externe (indirecte) ce 
nu au fost incluse in analiza financiara. 

Desi impactul infrastructurii de transporturi (noua sau reabilitata) este unul cert, efectele pe 
termen lung asupra economiei locale sunt dificil de evaluat, iar o astfel de evaluare este 
considerata in studiile stiincifice si empirice ca fiind usor controversata. 

Un alt factor important care trebuie avut in vedere, pentru a nu distorsiona rezultatele analizei 
economice, este “evidentierea dubla”. Exista posibilitatea ca anumite efecte sa fie luate in calcul 
de doua sau chiar mai multe ori. Spre exemplu, impactul unei infrastructuri de transport poate fi 
reducerea timpului calatoriei. Impactul secundar il reprezinta accesul mai usor la locurile de 
munca, serviciile de educatie, magazine, facilitati de recreere. Impactul tertiar ar consta in 
cresterea economica pe care infrastructura a indus-o, in conditiile in care traficul a fost corect 
previzionat, toate efectele secundare si tertiare nu reprezinta decat o manifestare a impactului 
primar, ele putand fi puse pe seama efectului multiplicator. 

Prin urmare, am decis sa includem in analiza socio-economica doar efectele primare, si anume: 

- reducerea costurilor interne (suportate de catre utilizatorii drumului): reducerea duratei 
calatoriei, reducerea costurilor de operare (COV-uri); 

- reducerea/cresterea costurilor externe (nu sunt suportate de catre utilizatorii drumului): 
accidente, zgomot,  poluarea aerului, schimbarile climatice, natura si peisajul. 

Transformarea in preturi umbra 

Preturile curente aferente fluxurilor de intrare si de iesire nu reflecta cu acuratete valoarea lor 
sociala, datorita distorsiunilor pietei, cum ar fi regimul de monopol, ingradirea schimburilor, 
inegalitatea dintre cerere si oferta etc. Distorsiunile preturilor sunt corectate cu ajutorul factorilor 
de conversie. 

Metodologia de aproximarea factorilor de conversie urmareste regulile impuse in Ghidul analizei 
Cost-Beneficiu a proiectelor de investitii. 

Factorul standard de conversie (FSC)  

Acest factor va fi folosit atunci cand estimarea cu ajutorul factorilor specifici de conversie nu este 
posibila sau ar necesita perioade mari de timp. Formula este urmatoarea: 

      xm TXTMXMFSC  /
 

Unde: M     = importuri totale CIF 

           X     = exporturi totale FOB 

           mT
   = taxe de import 
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           xT
    = taxe de export 

Folosind formula de mai sus si datele disponobile din Anuarul Statistic al Romaniei, FSC pentru 
Romania este SCF  = 0,99 . 

Factorul de conversie pentru materialele de constructii: 

Luand in considerare faptul ca toate materialele importate – ce vor fi utilizate in cadrul proiectului 
– au ca tara de origine Uniunea Europeana, pentru care nu se percep taxe de import, factorul de 
conversie este 1. 

Pentru materialele locale se poate aplica factorul de conversie standard, si anume 0,99. 

Prin urmare, nu consideram ca este necesara corectarea costurilor aferente componentei 
“materiale” a cheltuielilor de operare si intretinere. 

Factorul de conversie pentru forta de munca: 

Piata fortei de munca calificata a fost considerata ca nefiind distorsionata. Deci, factorul de 
conversie este 1: FSC = 1 

Factorul de conversie pentru cursul valutar 

Luand in considerare integrarea tarii noastre in Uniunea Europeana, precum si trendul actual al 
cursului de schimb LEI/EUR, nu consideram ca piata valutara este distorsionata si, prin urmare, 
nu este necesara ajustarea componentei de curs valutar. 

Corectiile fiscale si preturile “umbra” 

Conform metodologiei prezentate anterior, costurile investitionale si cele operationale vor fi 
ajustate astfel incat sa se excluda contributiile si taxele aferente salariilor, precum si 
imperfectiunile pietei. 

Costurile marginale: beneficii pentru beneficiar din economia de fonduri in situatia „fara proiect” 
fata de situatia „cu proiect” 

Operatorii de vehicule - sunt toti cetatenii, toate institutiile si toate societatile comerciale ale caror 
vehicule circula pe drumurile modernizate. 

Pentru determinarea costurilor operatorilor de vehicule pentru situatia „fara proiect” si „cu proiect” 
este necesara evaluarea traficului rutier. 

Pentru drumul judeţean DJ 672C: Valea de Pesti, Recensământul General al Circulaţiei din 2015 
a prevăzut 1 post  de recenzare, poziţionat astfel: 

- km 41+000 pentru sectorul cuprins între km 40+776 - km 50+309, 

Rezultatele recensământului pentru sectorul cuprins între km KM 40+776 - KM 50+309 sunt 
sintetizate în tabelul următor: 

 

biciclete, 

motociclete 

turisme, 

utilitaremin

ibus 

camioane 

2 axe 

camioane 3 si 4 

axe 

autoveh 

articulat 

Autobuze
, autocare 

tractoare 

veh spec 

Autocamioane 
cu remorci 

veh tract 

animala 

TOTAL 

vehicule 

11 39 1 3 0 0 1 1 3 59 

 

Trafic recenzat 2015 transpus in vehicule etalon: 

biciclete, 

motociclete 

turisme, 

utilitareminibus 

camioane 

2 axe 

camioane 3 si 

4 axe 

autoveh 

articulat 

Autobuze, 

autocare 
tractoare 

veh spec 

Autocamioane 

cu remorci 
veh tract 

animala 

TOTAL 

vehicule 
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6 39 2 8 0 0 2 3 9 69 

 

Prognoza traficului de perspectiva in vehicule etalon si osii standard 115 KN pâna in anul 2040. 
Nr 

post 

Lung. 

sect. (m) 

 

          Autoturisme etalon 

0sii 115 KN 

Ranforsari sisteme rutiere suple si rigide 

3616 9533  

 

2020 

 

2025 

 

2030 

 

2035 

 

2040 

 

2020 

 

2025 

 

2030 

 

2035 

 

2040 

 

43 

 

47 

 

58 

 

72 

 

88 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

2 

 

2 

 

Pentru previzionarea traficului pentru perioada 2015 – 2040 se folosesc urmatorii coeficienti de 
echivalare in vehicule etalon: 

 

Nr. 
crt. 

Grupa de vehicule fizice 
Coeficientul de echivalare in 

vehicule etalon 

1 Biciclete, motorete scutere, motociclete 0.5 

2 Autoturisme,microbuze, autocamionete, cu 
sau fara remorca 

1.0 

3 Autocamioane si derivate cu 2-4 osii 2.5 

4 Autovehicule articulate 3.5 

5 Autobuze 2.5 

6 Tractoare si vehicule speciale 2.0 

7 Remorci la autocamioane si tractoare 1.5 

8 Vehicule cu tracţiune animala 3.0 

 

Costurile operatorilor de vehicule (COV) – reprezinta costurile  pe care le suporta operatorii de 
vehicule circuland pe drumurile publice. Aceste costuri includ cheltuielile suportate de acestia 
pentru mijloacele de transport ce le folosesc: amortismente, cheltuieli de exploatare, de reparatii, 
salarii, etc. 

Aceste costuri sunt strans legate de tipul suprafetei de drum avute in vedere, de starea acesteia.  

In conformitate cu Metodologia de calcul a pierderilor anuale ce se produc prin circulatia pe 
drumuri cu imbracamintea degradata fata de circulatia pe drumuri modernizate, se pot evalua 
aceste pierderi anuale pe drumurile publice -  care fac obiectul prezentului studiu. 

Cheltuielile de transport ale autovehiculelor se compun din: 

cheltuieli variabile (Cv) care curind cheltuieli precum combustibil, lubrifianti, anvelope, 
amortismente, intretinerea si repararea autovehiculelor (exprimate in lei/vehicule/km); 

cheltuieli fixe (Cf) corespunzatoare regiei unitatilor de transport si pentru retributia conducatorilor 
auto (exprimate in lei/vehicul/ora). 

Pentru calculul pierderilor variabile se ia in calcul o structura medie a traficului si cheltuieli 
variabile medii exprimate in lei/veh/km prezentate in tabelul urmator. 

 

Categorii de 
vehicule 

Cv + Cf 
degradat 

Cv + Cf 
modernizat 

Diferenta 
Cv+Cf 
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biciclete 0,710 0,23 -0,480 

autoturisme 3,110 1,98 -1,130 

autocamioane 
2 osii 5,87 4,83 -1,040 

remorci 2,86 2,16 -0,700 

tractorare 6,14 4,63 -1,510 

carute 2,370 1,66 -0,710 

 

Prin modernizarea drumurilor, aceste pierderi anuale se transforma in economii anuale (E). Ca 
urmare, investitia necesara pentru modernizarea drumurilor se va amortiza in 22 ani pentru 
varianta cu proiect. 

COV in situatia „fara proiect” pentru suprafata rulanta din balast cu pamant deteriorat  

Datorita cresterii continue a numarului de vehicule si a COV in conditiile de degradare continua a 
drumurilor, costurile proiectate cresc constant pana la finalul perioadei de analiza (25 ani). 

Costurile operatorilor de vehicule in situatia „fara proiect” sunt prezentate in Anexa 5.6. 

COV in situatia „cu  proiect” 

Lungime totala a drumlor modernizate: 5,244 km 

Conditia drumurilor dupa modernizare: foarte buna in primii 10 ani, medie in urmatorii 10 ani, 
slaba in ultimii 5 ani. 

Costurile operatorilor de vehicule in situatia „cu proiect” sunt prezentate in Anexa 5.7.  Pentru 
varianta 2 costurile operatorilor de vehicule sunt aceleasi ca si pentru varianta 1. 

Beneficiile operatorilor de vehicule: 

Pe varianta „cu proiect” calitatea drumurilor va fi mai buna decat in situatia „fara proiect”, ceea ce 
implica si costuri mai scazute pentru operatorii de vehicule. De aici rezulta beneficii generate de 
reducerea costurilor suportate de operatorii de vehicule. 

Beneficiile operatorilor de vehicule sunt prezentate in Anexa 5.8. pentru varianta V1. Pentru 
varianta 2 beneficiile operatorilor de vehicule sunt aceleasi ca si pentru varianta 1. 

Alte beneficii 

Beneficii din sporul valorilor imobiliare 

S-a considerat ca modernizarea drumurilor nu va conduce  la o crestere semnificativa a valorii 
terenurilor si a caselor adiacente drumului modernizat.  

Beneficii din reducerea numarului de accidente 

Modernizarea drumurilor publice va avea ca efect diminuarea riscului de producere a 
accidentelor.  

Beneficii din reducerea timpului de parcurs 

Modernizarea drumurilor va avea ca efect scurtarea timpului de parcurs de catre vehicule, prin 
cresterea vitezei de parcurgere. 

Beneficii din dezvoltarea activitatilor agricole 
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Investitia va usura accesul la terenurile agricole din zona a persoanelor, serviciilor si bunurilor, 
realizandu-se astfel conditiile necesare cresterii productiei agricole, care va avea ca efect 
cresterea sumelor platite de catre producatorii agricoli. 

Beneficii din imbunatatirea sanatatii populatiei 

Prin reducerea noxelor de esapament datorate circulatiei pe drumurile modernizate se asteapta o 
crestere a sanatatii populatiei. 

Aspecte legislative 

Proiectul poate fi implementat din punct de vedere legislativ, fiind în concordanţă cu politicile de 
mediu, cu strategiile locale de dezvoltare. 

Aspecte de mediu 

Lucrările propuse prin prezentul proiect vizează modernizarea drumului judetean DJ672C , 
impactul lucrărilor propuse asupra mediului va fi minim. 

Impactul potenţial asupra mediului este redus şi acceptabil în perioada de execuţie a lucrărilor 
datorită anumitor factori cum ar fi: zgomot, vibraţii, poluare atmosferică, scurgeri accidentale de 
combustibili cauzate de mijloacele de transport şi de execuţie a  lucrării. 

La acestea se pot adăuga factorii de stres cauzaţi de sistarea temporară a accesului auto şi 
pietonal, pe anumite portiuni de drum si disconfort în zonele rezidenţiale. 

Acest impact asupra mediului şi asupra factorului uman este însă de scurtă durată, adică pe 
perioada de execuţie a lucrărilor. La finalizarea acestora, cadrul natural şi zonele sistematizate 
vor fi refăcute si vor contribui la realizarea unei mediu confortabil pentru populatie, detinatorii de 
autovehicule si viitoarele dezvoltari economice ale zonei. 

Veniturile generate pe întreaga durată de viaţă a proiectului, calculul indicatorilor de performanta 
economica VAN E, RIR E. 

Proiecţia veniturilor pentru anii 2022÷2046  

În tabelele din Anexa 5.10.1. pentru varianta V1, respectiv Anexa 5.10.2. pentru varianta V2 sunt 
prezentate fluxul de venituri si cheltuieli pentru o perioada de 25 ani. Rata de actualizare 
economica folosita este de 5,5%. 

Rezultatele analizei si prezentarea indicatorilor de performanta economica: 

VARIANTA 1 

VNA E = 37.539.787 lei > 0   RIR E =   -8,965% < 5,5% 

VARIANTA 2 

VNA E = 40.460.105 > 0   RIR E =   -9,102% < 5,5% 

Aceste rezultate duc la concluzia ca investitia in varianta 1 este fezabila din punct de vedere 
economic, inregistrand valori bune ale indicatorilor de performanta economica. Valoarea 
cumulata a beneficiilor nete depaseste costurile totale. 

Calculul ratei interne de rentabilitate  economica 

Beneficii pentru beneficiar rezultate din diferenta  intre costurile totale in varianta „cu proiect” cat 
si cele „fara proiect”. 

Beneficii din costuri ale operatorilor de vehicule mai scazute in varianta „cu proiect” 

Beneficii generate de cresterea pretului terenurilor si a caselor adiacente drumurilor modernizate 
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In concluzie proiectul este fezabil din punct de vedere economic. 

In concluzie, putem afirma faptul ca analiza economica prezinta cel mai puternic argument in 
favoarea implementarii proiectului de modernizare a drumului judetean, investitie care va 
imbunatati cu siguranta atat tranzitul turistic si mobilitatea populatiei, cat si situatia economica si 
nivelul de trai din regiune, construind astfel un model de urmat si in alte regiuni ce beneficiaza de 
potential. 

Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor. 

Asemenea oricarui proiect, si proiectul investitional analizat este supus amenintarii unor riscuri de 
natura tehnica, financiara, institutionala si legala. Descrierea acestor riscuri, consecintele si 
modalitatile de eliminare a acestora, precum si alocarea responsabilitatilor in gestionarea 
acestora sunt prezentate in tabelul urmator: 

Riscurile se pot defini ca şi probabilitaţi de producere a unor pierderi în proiect. 

Categoria de 

risc 
Descriere Consecinte Eliminare 

Cine este 

responsabil 

de 

gestiunea 

riscului 

Constructie Riscul de aparitie a 

unui eveniment pe 

durata realizarii 

investitiei, eveniment 

care conduce la 

imposibilitatea 

finalizarii acesteia in 

timp si la costul 

estimat 

Intarzierea in 

implementare 

si majorarea 

costurilor de 

executie a 

lucrarilor de 

reabilitare  a 

drumului 

Investitorul, in 

general, va 

intra intr-un 

contract cu 

durata si 

valoare fixe. 

Constructorul 

trebuie sa aiba 

resursele si 

capacitatea 

tehnica de a se 

incadra in 

conditiile de 

executie. 

Investitorul 

Receptie 

investitie 

Riscul este atat fizic 

cat si operational si 

se refera la 

intarzierea efectuarii 

receptiei investitiei 

Consecinte 

pentru ambele 

parti. Pentru 

executantii 

lucrarii venituri 

intarziate si 

profituri 

pierdute. 

Pentru 

beneficiari 

UAT 

Hunedoara nu 

va efectua plata 

intregii 

contravalori a 

lucrarii pana la 

receptia 

investitiei. 

Investitorul 
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intarzierea 

inceperii 

utilizarii 

drumului 

modernizat, cu 

toate 

consecintele ce 

decurg din 

acestea 

Resurse la 

intrare 

Riscul ca resursele 

necesare reabilitarii 

drumului sa coste 

mai mult decat s-a 

anticipat, sa nu aibă 

o calitate 

corespunzatoare sau 

sa fie indisponibile in 

cantitatile necesare 

Cresteri de 

cost si in unele 

cazuri efecte 

negative 

asupra calitatii 

serviciilor 

furnizate. 

Executantul 

poate gestiona 

riscul prin 

contracte de 

aprovizionare 

pe termen lung 

cu clauze 

specifice privind 

asigurarea 

calitatii 

furniturilor. In 

parte aceasta 

poate fi 

rezolvata si din 

faza de 

proiectare 

Executantul  

Intretinere si 

reparare 

Calitatea proiectarii 

si/sau a lucrarilor sa 

fie 

necorespunzatoare 

avand ca rezultat 

cresterea peste 

anticipari a costurilor 

de intretinere si 

reparatii 

Efecte negative 

asupra utilizarii 

drumului 

reabilitat 

Investitorul 

poate gestiona 

riscul prin 

clauze 

contractuale de 

garantie a 

lucrarilor 

efectuate de 

executant 

Investitorul 

Capacitate 

tehnica 

Executantul nu are 

capacitatea tehnica 

necesara pentru 

executarea lucrarilor 

de realizare a 

Imposibilitatea 

investitorului de 

a reabilita 

drumul 

Investitorul 

examineaza in 

detaliu 

capacitatea 

tehnica si 

financiara a 

Executantul 
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investitiei executantului 

Solutii tehnice 

vechi sau 

inadecvate 

Solutiile tehnice 

propuse nu sunt 

corespunzatoare din 

punct de vedere 

tehnologic 

Toate 

beneficiile 

estimate sunt 

mult diminuate 

Investitorul 

poate gestiona 

riscul prin 

clauze 

contractuale 

referitoare la 

calitatea lucrarii 

 

Investitorul  

Riscuri financiare 

Finantare 

indisponibila 

Riscul ca finantatorul 

sa nu poata asigura 

resursele financiare 

atunci cand trebuie 

si in cuantumuri 

suficiente 

Lipsa finantarii 

pentru 

continuarea 

sau finalizarea 

investitiei 

Investitorul va 

analiza cu mare 

atentie 

angajamentele 

financiare ale 

sale si 

concordanta cu 

programarea 

investitiei 

Investitorul  

Evaluarea 

incorecta a 

valorii 

investitiei si a 

costurilor de 

operare 

Valoarea investitiei 

si costurile de 

operare sunt 

subevaluate 

Investitorul nu 

poate asigura 

finantarea 

investitiei si 

intretinerea 

drumului 

Investitorul 

poate sa isi 

utilizeze 

propriile 

resurse 

financiare (daca 

acestea sunt 

disponibile) 

pentru a 

acoperi 

costurile 

suplimentare. 

De asemenea, 

investitorul 

poate cauta si 

alte surse de 

finantare. 

Investitorul 
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Plata Valoarea reala a 

platilor, in timp, este 

diminuata de inflatie 

Diminuarea in 

termeni reali a 

veniturilor 

realizate de 

executant 

Executarea va 

cauta un 

mecanism 

corespunzator 

pentru 

compensarea 

inflatiei. 

Investitorul va 

accepta clauze 

de indexare in 

contract. 

Investitorul. 

Executantul 

Riscuri institutionale 

Modificarea 

regimului 

impozitelor  si 

taxelor 

Riscul ca pe 

parcursul proiectului 

regimul de 

impozitare general 

sa se schimbe in 

defavoarea 

investitorului 

Impact negativ 

asupra 

veniturilor 

financiare ale 

investitorului 

Veniturile 

investitorului 

trebuie sa 

permita 

acoperirea 

diferentelor 

nefavorabile, 

pana la un 

cuantum stabilit 

intre parti prin 

contract. 

Investitorul 

Riscuri legale 

Schimbari 

legislative/de 

politica 

Riscul schimbarilor 

legislative si al 

politicii autoritatilor 

guvernamentale 

care nu pot fi 

anticipate la 

semnarea 

contractului si care 

sunt adresate direct, 

specific si exclusiv 

proiectului ceea ce 

conduce la costuri 

de capital sau 

operationale 

suplimentare din 

O crestere 

semnificativa in 

costurile 

operationale 

ale 

investitorului si 

/ sau 

necesitatea de 

a efectua 

cheltuieli de 

capital pentru a 

putea raspunde 

acestor 

schimbari 

Lobby politic pe 

langa 

autoritatile 

publice de la 

niveluri 

superioare cu 

scopul  ca 

actele 

normative cu 

impact asupra 

proiectului sa 

ramana 

neschimbate. 

Urgentarea 

executiei 

Investitorul 

Executantul 
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partea investitorului lucrarii care sa 

evite modificari 

ale legislatiei 

 
Riscurile se pot defini ca şi probabilitaţi de producere a unor pierderi în proiect. 
Pentru a proteja rezultatele proiectului de acţiunea riscurilor, se impune parcurgerea urmatoarelor trei 
etape: 
» identificarea riscurilor pe baza surselor de risc 
» estimarea şi evaluarea riscurilor pe baza matricei impact/ probabilitate  
» gestionarea riscului şi îmbunataţirea conceptului proiectului, pe baza Graficului de Management al 
Riscului 
Identificarea riscurilor se realizeaza prin: 
 analiza planului de implementare 
 brainstorming 
 experienţa specialiştilor şi a echipei de implementare 
 metode analitice (acolo unde este posibil) 
Se identifica în structura proiectului doua mari surse de risc şi anume : 
 risc de realizare a proiectului cu efecte directe asupra implementarii proiectului 
 risc privind beneficiile scontate cu efecte asupra duratei de viaţa a investiţiei 
Riscurile identificate în cadrul prezentului proiect prin metodele mai sus menţionate de identificare a 
riscurilor sunt: 
1. Riscuri comerciale şi strategice: 
» schimbarile tehnologice 
» proprietatea asupra utilitaţilor 
2. Riscuri economice: 
» creşterea ratei de actualizare 
» creşterea preţului la energie 
» schimbarea ratelor de schimb 
» creşterea accelerata a inflaţiei 
» creşterea costului celorlalte utilitaţi 
» descreşterea demografica 
3. Riscuri contractuale: 
» întârzieri în executarea lucrarilor 
» lipsa de forţa majora 
» probleme neprevazute ale furnizorilor de materiale şi echipamente 
4. Riscuri financiare : 
» modificarea ratelor dobânzii 
» lipsa surselor interne de finanţare 
» lipsa surselor externe de finanţare 
» majorarea impozitelor 
» scaderea ratei de colectare a taxelor 
» creşterea cheltuielilor de capital 
» dificultaţi la rambursare a împrumutului 
5. Riscuri de mediu 
» întârzieri ale proceselor de avizare 
6. Riscuri politice 
» retragerea sprijinului politic local 
» schimbari politice majore 
» renunţarea la derularea proiectului în urma presiunilor politice sau a reorientarii investiţionale  
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7. Riscuri sociale : 
» apariţia grupurilor de presiune 
» înşelarea aşteptarilor comunitaţii 
» raspuns negativ la consultarea comunitaţii 
8. Riscuri naturale : 
» cutremure 
» alunecari de teren 
» incendii 
» inundaţii 
9. Riscuri instituţionale şi organizaţionale: 
» management de proiect neadecvat 
» greve 
» retragerea sprijinului acordat de catre Consiliul Local 
» angajarea celor interesaţi în alte imprumuturi 
» lipsa de resurse şi de planificare 
10. Riscuri operaţionale şi de sistem: 
» probleme de comunicare 
» estimari greşite ale pierderilor 
11. Riscuri determinate de factorul uman: 
» erori de estimare 
» erori de operare 
» sabotaj 
» vandalism 
12. Riscuri tehnice: 
» lipsa de personal specializat şi calificat 
» nerespectarea reglementarilor şi standardelor tehnice de execuţie 
» erori în documentaţia de licitaţie 
» evaluari geotehnice neadecvate 
» control defectuos al calitaţii 
» lipsa de ritmicitate în livrarea de utilaje 
» întârzieri de finalizare 
Dupa identificarea riscurilor pe baza surselor de risc se pune problema evaluarii impactului pe care l-ar 
avea riscurile respective asupra proiectului în cazul producerii lor precum şi a estimarii probabilitaţii 
producerii riscurilor. Evaluarea riscurilor ofera soluţii în ceea ce priveşte masurile care trebuiesc luate 
pentru gestionarea riscurilor. 
Abordarea analizei riscurilor se bazeaza astfel pe: 
 dimensionarea riscului – se determina impactul, marimea riscului 
 masurarea riscului – se determina probabilitatea producerii riscului 

Abordarea riscurilor pe baza matricei Impact / Probabilitate 

Impact 

Probabilitate 
Scazut Mediu Mare 

Scazuta 1 2 3 

Medie 4 5 6 

Mare 7 8 9 
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Evaluarea riscurilor: 

Risc 

Punctaj 
conform 

matrice de 
evaluare 

schimbarile tehnologice 2 

proprietatea asupra utilitaţilor 3 

creşterea ratei de actualizare 3 

creşterea preţului la energie 2 

schimbarea ratelor de schimb 6 

creşterea accelerata a inflaţiei 3 

creşterea costului celorlalte utilitaţi 2 

creşterea demografica 1 

întârzieri în executarea lucrarilor 6 

forţa majora 3 

probleme neprevazute ale furnizorilor de 
echipamente 

2 

modificarea ratelor dobânzii 3 

lipsa surselor interne de finanţare 6 

lipsa surselor externe de finanţare 3 

majorarea impozitelor 2 

scaderea ratei de colectare a taxelor 2 

creşterea cheltuielilor de capital 2 

dificultaţi la rambursarea imprumutului 3 

retragerea sprijinului politic local 3 

întârzieri ale proceselor de avizare 2 

schimbari politice majore 3 

renunţarea la derularea proiectului în urma 
presiunilor politice sau a reorientarii 
investiţionale 

2 

apariţia grupurilor de presiune 2 

înşelarea aşteptarilor comunitaţii 2 

raspuns negativ la consultarea comunitaţii 3 

cutremure 1 

alunecari de teren 3 
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Risc 

Punctaj 
conform 

matrice de 
evaluare 

incendii 1 

inundaţii 1 

management de proiect neadecvat 2 

greve 1 

retragerea sprijinului acordat de catre Consiliul 
Local 

3 

angajarea celor interesaţi în alte împrumuturi 1 

lipsa de resurse şi de planificare 1 

probleme de comunicare 1 

estimari greşite ale pierderilor 2 

erori de estimare 2 

erori de operare 2 

sabotaj 2 

vandalism 2 

lipsa de personal specializat şi calificat 2 

nerespectarea reglementarilor şi standardelor 
tehnice de execuţie 

3 

evaluari geotehnice neadecvate 1 

control defectuos al calitaţii 3 

lipsa de ritmicitate în livrarea de utilaje 3 

întârzieri de finalizare 2 

erori în documentaţia de licitaţie 2 

 

Ca o concluzie generala a evaluarii riscurilor, se pot afirma urmatoarele : 

riscurile care pot aparea în derularea proiectului au în general un impact mare la producere, dar o 
probabilitate redusa de apariţie şi declanşare 

riscurile majore care pot afecta proiectul sunt riscurile financiare şi economice. Ele nu pot aparea 
in conditiile dezvoltarii actuale a societatii si a sprijinului acordat de CEE 

probabilitatea de apariţie a riscurilor tehnice a fost puternic contrata prin contractarea lucrarilor de 
consultanţa (şi ulterior de execuţie) cu firme de specialitate si cu experienta in domeniu 
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Gestionarea riscurilor 

In funcţie de structura riscurilor se vor lua masurile necesare unei gestionari eficiente şi corecte a 
riscurilor. Gestionarea riscurilor se realizeaza pe baza a patru operaţiuni distinte: 
 planificarea (operaţiune care intra în sarcina Consiliului Judetean Hunedoara şi a 
consultantului desemnat în urma licitaţiei de prestari servicii pentru aceasta etapa) 
 monitorizare (operaţiune care intra în sarcina Consiliului Judetean Hunedoara) 
 alocarea resurselor necesare prevenirii sau înlaturarii efectelor riscurilor produse (operaţiune 
care intra în sarcina Consiliului Judetean Hunedoara direct implicat în proiect şi alte instituţii 
financiare sau politice a caror rol este de sprijinire a proiectului) 
 control (operaţiune care intra în sarcina Consiliului Judetean Hunedoara) 
Pentru a determina resursele necesare prevenirii producerii riscurilor de proiect, pentru a realiza 
o gestionare eficienta a riscurilor se impune realizarea unor analize complexe: 
» analiza factorilor interesaţi – factorii interesaţi sunt: Consiliului Judetean Hunedoara 
» analiza sociala – analiza a fost realizata de catre Consiliului Judetean Hunedoara, iar în urma 
acestei analize s-a determinat gardul de suportabilitate a populaţiei, gradul de implicare civica a 
cetaţenilor, reacţia sociala la obiectivele investiţionale ale proiectului, creerea de noi locuri de 
munca. 
» analiza instituţionala – proiectul poate fi implementat din punct de vedere legislativ, dar în 
funcţie de evoluţia proiectului trebuie reglementat modul de funcţionare. Pot fi facute de 
asemenea modificari de reglementare la nivel local pentru îmbunataţirea capacitaţii instituţionale 
şi manageriale. 
» analiza tehnica – analiza care în prezent se regaseşte în documentatia de avizare a lucrarilor 
de interventii şi furnizeaza informaţii cu privire la calculul şi dimensionarea sistemului rutier, soluţii 
tehnice necesare în atingerea obiectivelor. 
» analiza economica – analiza care se regaseşte tot în documentatia de avizare a lucrarilor de 
interventii şi furnizeaza informaţii legate de rentabilitatea proiectului, gradul de acoperire a 
creditului (daca este cazul), structura şi evoluţia costurilor şi a tarifelor. În analiza economica s-au 
luat în considerare costuri pentru fiecare etapa a ciclului de viaţa (planificare, proiectare, 
construcţie, operare şi întreţinere ) 
» analiza de mediu – realizata în strânsa legatura cu Agenţia de Protecţie a Mediului furnizeaza 
informaţii cu privire la integrarea prezentului proiect în stategia naţionala şi regionala de mediu, 
masuri de respectare a reglementarilor de mediu naţionale şi internaţionale.  
Toate aceste analize dimensioneaza soluţii şi implicit obiective, dar acestea la rândul lor sunt 
însoţite de riscuri. Pentru gestionarea riscurilor se impun, înca din faza de elaborare a proiectului, 
luarea unor masuri de prevenire şi protecţie a proiectului: 
» includerea de cheltuieli neprevazute în bugetul proiectului, masura care poate soluţiona 
apariţia unor riscuri naturale, tehnice şi chiar financiar – economice (surpari de teren, inundaţii, 
forţa majora, erori de execuţie, întârzieri, modificari ale ratei dobânzii, modificari ale cursului 
valutar, etc) 
» includerea în proiect a activitaţilor de atenuare a riscurilor (un exemplu ar fi pregatirea şi 
specializarea operatorului în vederea obţinerii unui management de monitorizare şi control 
adecvat) 
» proiecte complementare, susţinute din fonduri locale sau din alte surse, care au ca şi obiectiv 
consolidarea rezultatelor prezentului proiect 
» corelarea obiectiva între obiectivele, scopurile şi rezultatele proiectului 
» atenuarea riscurilor pe perioada de implementare printr-o atenta monitorizare  
» angrenarea factorilor interesaţi în toate etapele de derulare a proiectului. 
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Pentru o mai buna evidenţiere şi urmarire a riscurilor la care proiectul este supus, precum şi 
pentru o corecta selectare a acţiunilor de gestionare a riscurilor, se va folosi Graficul de 
Management al Riscului: 

 

Evaluare risc 

(conform matrice cadru logic) 

Management risc 

(masuri de prevenire ) 

Observaţii 

(probabilitate 
impact-rating ) 

Inflaţia este mai mare decât cea 
pronosticata 

Aprovizionare ritmica, contracte 
ferme cu furnizorii 

M 

Modificarile legislative sunt altele 
decât cele pronosticate 

Implicare Serviciul specializat din 
cadrul UAT Judetul Hunedoara în 
dezbateri de legi şi norme 
legislative, lobby, advocacy 

M 

Se întârzie armonizarea legislaţiei 
României cu legislaţia Uniunii 
Europene 

Sprijinirea implementarii legislaţiei 
la nivel local şi regional 

H 

Condiţiile de mediu îngreuneaza 
realizarea fizica a lucrarilor 

Reprogramarea activitaţilor, 
corelarea lor cu prognozele INMH 

M 

Planul de finanţare va fi modificat Cautarea unor surse alternative L 

Lipseşte personalul specializat 
instruit 

Organizare de programe şi cursuri 
de instruire 

H 

Nu exista o continuare a dezvoltarii 
strategiei lucrarilor 

Refacerea startegiei în 
concordanţa cu dezvoltarea socio 
– economica locala şi regionala 

L 

Scaderea încrederii în calitatea 
serviciilor 

Creşterea transparenţei activitaţii 
operatorului.  

Îmbunataţirea comunicarii cu 
consumatorii 

M 

Managementul neperformant al 
operatorului 

Program de instruire adecvat 
pentru top management 

M 

Legenda : H- RIDICAT, M- MEDIU, L – SCAZUT 

Din analiza mai sus menţionata, factorii critici care pot influenţa durabilitatea şi viabilitatea 
beneficiilor proiectului sunt: 

managementul operatorului de utilitaţi ( M ) 

suportabilitatea consumatorilor ( H ) 

co-interesarea şi implicarea factorilor locali (instituţii, administraţie, asociaţii, oameni politici) ( M ) 

transparenţa şi comunicarea între principalii factori locali implicaţi: administraţie, operator, utilitaţi 
şi populaţie ( L ) 

sinergia cu programele locale, regionale şi naţionale ( L ). 
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6. SCENARIUL / OPŢIUNEA TEHNICO-ECONOMICĂ OPTIMĂ, RECOMANDATĂ 

6.1. Comparaţia scenariilor / opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, 
al sustenabilităţii şi riscurilor 

Scenariul  (varianta ) 1  propusa :  

In urma efectuarii calculelor de dimensionare conform Normativului de dimensionare PD177-
2001 si a verificarilor complexului rutier la inghet-dezghet (STAS 1079/1-90 și STAS 1709/3-90), 
A rezultat 1 tip principal de structura rutiera supla.  

 
A1.  Structura rutiera supla, noua:  

- 4 cm beton asfaltic BA 16; AND 605/2016, SR EN 13108-1 

- 6 cm beton asfaltic deschis BAD 22,4; AND 605/2016, SR EN 13108-1 

- 20 cm piatra sparta 63-80 impanata cu split 16-25 cf. SR EN13242; 

- 20 cm strat inferior de fundatie din balast 0-63 cf. SR EN13242; 

- 25 cm strat de forma din balast 0-63 cf. SR EN13242; 

Se aplica pe sectorul de drum proiectat de la km 40+776 la km 46+020. 

- Incadrarea partii carosabile se realizeaza cu benzi de incadrare. 

Pentru realizarea fundatiilor s-a adoptat solutia sapaturilor de pamant cu excavator si 
manual langa retele uilitat; 

Este mai avantajoasa din punct de vedere tehnic si economic, deoarece costurile sunt mult mai 
reduse. Durata de realizare este mai scurta  fata de varianta cu balast stabilizat cu ciment, 
mixtura atingand parametrii calitativi standardizati intr-un timp mult mai rapid. 

 

Scenariu ( varianta) 2:  

In aceasta varianta se pastreaza in general toate lucrarile prevazute in scenariul 1 , diferenta 
consta in alegerea diferita a  structurii de rezistenta a complexului rutier. In aceasta varianta s-a 
optat pentru solutia in care stratul superior de fundatie din piatra sparta este inlocuit cu balast 
stabilizat cu ciment de aceeasi grosime. 

S cenariu ( varianta) 2: cuprinde ranforsarea complexului rutier actual cu noi straturi bituminoase, 
soluție tehnică care în situația actuală presupune următoarele operații principale: 

A2.  Structura rutiera mixta, noua:  
- 4 cm beton asfaltic BA 16; AND 605/2016, SR EN 13108-1 

- 6 cm beton asfaltic deschis BAD 22,4; AND 605/2016, SR EN 13108-1 

- 20 cm strat fundatie superior din balast stabilizat cu ciment, conf. STAS  
183; NP 081-2002; 

- 20 cm strat inferior de fundatie din balast 0-63 cf. SR EN13242; 

             -   25 cm strat de forma din balast 0-63 cf. SR EN13242; 
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 Scenariu Varianta 1 Scenariu Varianta 2 

T
E

H
N

IC
 

se alege varianta 1 deoarece este 
necesara o imbunatatire a capacitatii 
portante  a drumului 

rezulta un cost mai ridicat al lucrarilor, 
neasigurand o capacitate optima a drumului. 

E
C

O
N

O
M

IC
 

Analiza economica se realizeaza doar 
in cazul investitiilor majore.  

Deoarece costurile sunt mai mici in 
variant 1 fata de varianta 2, se propune 
alegerea variantei 1. 

 

Analiza economica se realizeaza doar in cazul 
investitiilor majore.  

F
IN

A
N

C
IA

R
 

VNAF/C - 38.055.762 < 0    

RIRF/C: - 5.982 < 5% 

RCB /C(Cost/Beneficiu):11,262 > 1 

Se poate observa ca in varianta 2 
costurile raportate la beneficii sunt mai 
mari decat in varianta 1.  

Se propune alegerea variantei 1. 

VNAF/C - 40.968.701 < 0   

RIRF/C: - 8,107 < 5% 

RCB /C(Cost/Beneficiu): 11,365  > 1 

S
U

S
T

E
N

A
B

IL
IT

A
T

E
 

U.A.T. JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA 
se va obliga prin hotararea de consiliu 
local privind implementarea proiectului 
sa asigure veniturile necesare 
acoperirii cheltuielilor de functionare la 
paramentrii proiectati si intretinerea 
investitiei pe o perioada de 5 ani.  

U.A.T. JUDETUL HUNEDOARA CONSILIUL 
JUDETEAN HUNEDOARA se va obliga prin 
hotararea de consiliu local privind 
implementarea proiectului sa asigure veniturile 
necesare acoperirii cheltuielilor de functionare 
la paramentrii proiectati si intretinerea investitiei 
pe o perioada de 5 ani.  

 

R
IS

C
U

R
I 

Riscul cel mai important in acest caz si 
care merita mentionat este cel al 
pierderii finantarii. Astfel se face o 
comparatie a costurilor totale ale 
proiectului: 

Valoare totala  cu TVA = 41.861.627,12 
lei   

Avand in vedere cheltuielile mai mici 
din varianta 1 fata de varianta 2, se 
recomanda varianta 1. 

Riscul de pierdere a finantarii este mai mare 
fata de cel din varianta 1,  deoarece costul 
proiectul este mai mare , si nu se incadreaza in  
standardul de cost.  

Astfel se face o comparatie a costurilor totale 
ale proiectului: 

Valoare totala  cu TVA = 44.614.982,12 lei 
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6.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e). 

 

S-a ales Scenariul (varianta) 1 optim deoarece are un cost mai redus si durata de executie mai 
mica, asa cum reiese mai jos la pct.6.3. 

 

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:  

indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, 
respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general; 

Pentru varianta 1 propusa : 

- Devizul general estimativ al investiţiei, întocmit conform HG907/2016, devizele pe obiecte şi 
evaluările pe obiecte se prezintă în anexe- varianta I. 

 

Valoare  investitie 
(faraT.V.A.) 

Valoare investitie 
(inclusiv T.V.A.) 

LEI LEI 

TOTAL GENERAL 35.233.763,84 
41.861.627,12  

 

din care: C + M 
30.068.389,00 

 

35.781.382,92 

 

Pentru varianta 2: 

- Devizul general estimativ al investiţiei, întocmit conform HG907/2016, devizele pe obiecte şi 
evaluările pe obiecte se prezintă în anexe- varianta II. 

 

Valoare  investitie 
(faraT.V.A.) 

Valoare investitie 
(inclusiv T.V.A.) 

LEI LEI 

TOTAL GENERAL 
37.551.170,96  

 

44.614.982,12  

 

din care: C + M 
32.154.264,00 

 

38.263.574,17 

 

 

indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să 
indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu 
standardele, normativele şi reglementările tehnice in vigoare; 

Indicatorul minimal este suprafata totala de lucrari  modernizare drum : 

Lungime drum  = 5,244 km 




























































































