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A. Piese Scrise 

1. Date generale 

1.1. Denumirea obiectivului de investiții 

SISTEM SEMAFORIZARE INTERSECTIE DJ 709 CU DJ 708B ȘI 

SEMAFORIZARE TRECERE PIETONI CU BUTON PE DJ 709 

1.2. Amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul) 

JUDETUL ARAD, COMUNA SIRIA, INTERSECTIA DJ 709 ȘI DJ 708B ȘI 

TRECEREA DE PIETONI 

1.3. Titularul investiției 

CONSILIUL JUDETEAN ARAD 

1.4. Beneficiarul investiției 

CONSILIUL JUDETEAN ARAD 

1.5. Elaboratorul studiului 

S.C. URBAN CONTROL SYSTEMS S.R.L. 

1.6. Tema de proiectare și fundamentarea necesitații și oportunității investiției. 

Cerințe de proiectare. 

Dezvoltarea în ultimii ani a României prin alinierea la standardele europene a 

dus la creșterea accentuata a traficului urban, ceea ce a dus la necesitatea reorganizării 

urbanistice a conformațiilor intersecțiilor, a necesitații investițiilor în infrastructura și 

găsirii unor soluții eficiente pentru fluidizarea traficului la amenajarea intersecțiilor. 

Datorita modificărilor apărute în desfășurarea traficului rutier, determinate de 

creșterea continua a parcului de autovehicule, creșterea indicelui de mobilitate a 

parcului auto existent și a creșterii numărului de autovehicule ce tranzitează comuna 

Siria, s-a considerat necesar a se realiza acest proiect pentru a încerca să se 

îmbunătățească condițiile de trafic cat și creșterea  gradului de siguranța. 

Apariția aglomerărilor pune în evidenta faptul ca se tinde spre atingerea limitei de 

capacitate a rețelei, modificând-se intensitatea traficului, influențând negativ calitatea 

infrastructurilor pana în momentul apariției imposibilității de deplasare, deci a blocajului 

(ambuteiaj, străzi pline, mașini blocate). 
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Datorita modificărilor apărute în desfășurarea traficului rutier în intersecția dintre 

Drumul Județean 709 și Drumul Județean 708B (strada Tudor Vladimirescu), 

determinate de creșterea continua a parcului de autovehicule, creșterea indicelui de 

mobilitate a parcului existent și a creșterii numărului de autovehicule ce tranzitează 

comuna Siria, implementarea unor soluții eficiente pentru fluidizarea traficului la 

amenajarea intersecțiilor și a creșterii  gradului de siguranța se considera necesare 

pentru realizarea acestui proiect. 

Documentația se va întocmi conform standardelor în vigoare și va avea în vedere 

următoarele cerințe: 

 calitativ procesul de proiectare să se desfășoare la standardele impuse în 

condițiile actuale 

 prevederea elementelor de semnalizare verticala și orizontala pentru buna 

desfășurare a circulației rutiere, atât pe timpul execuției obiectivului, cat și după 

finalizarea acestuia conform reglementarilor de circulație 

 prevederea de masuri pentru prevenirea încălcării normelor și legii protecției 

mediului 

 prevederea de masuri de protecție a muncii în procesul de execuție a obiectivului 

de investiții 

 masuri de stingere a incendiilor atât în procesul de execuție cat și după 

finalizarea lucrărilor. 

1.7. Caracteristicile principale 

Acest proiect are ca principal obiectiv în intersecție și la trecerea de pietoni din 

imediata vecinătate a scolii generale: 

 creșterea gradului de siguranța a participanților la trafic (pietoni, conducători 

auto) 

 mai buna fluidizare a circulației auto și pietonale 

 îmbunătățirea mobilității în teritoriu 

Datorita fluxurilor pietonale importante atrase de zone cu funcții urbanistice 

dominante, a volumului total orar al traficului de autovehicule, cat și conform cerințelor 

Beneficiarului ,s-a propus ca dirijarea circulației, în acesta intersecție, să se realizeze 

prin semafoare și în cazul trecerii de pietoni a semaforizării pe baza de buton pietonal. 

1.8. Conținutul documentației 

Documentația s-a elaborat în conformitate cu conținutul cadru al Studiului de 

Fezabilitate și prezinta următoarea structuri: 
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PIESE SCRISE 

1.1. Borderou 

1.2. Lista semnături 

1.3. Memoriu tehnic 

1.4. Deviz general 

1.5. Deviz pe obiecte 

1.6. Indicatori tehnico - economici 

1.7. Deviz financiar 

1.8. Liste de cantități 

1.9. Grafic de execuție 

PIESE DESENATE 

Plan de încadrare în zona - Sc. 1:2000 

Plan reglementarea circulației - Soluția recomandata 

 

Astfel lucrarea se încadrează în categoria „C” - lucrări de importanta normala. 

Conform H.G. 925/1995. 

2. Date tehnice 

1.1. Suprafața și situația juridica a terenului care urmează a fi ocupat de 

obiectivul de investiții 

Toate instalațiile aferente sunt amplasate intravilan în perimetrul comunei Siria, 

rețeaua stradala fiind definita juridic ca domeniu public, ampriza străzilor rămânând 

nemodificata în urma procesului de amenajare cu instalații de semaforizare. 

Echipamentele și instalațiile ce reprezintă obiectul studiului sunt amplasate la 

suprafața și constituie mobilier urban funcțional. Cablurile electrice de alimentare și 

semnalizare sunt pozate subteran la o cota medie de 60 cm sub cota zero și deasupra 

pânzei apei freatice. 

Atât pe timpul execuției cat și după finalizarea acestora nu vor fi ocupate terenuri 

suplimentare. 

2.1. Scurta prezentare privind situația existenta, din care să rezulte necesitatea 

investiției 

Datorita configurației geometrice din zona ce cuprinde intersecția DJ 709 - DJ 

708B (str. Tudor Vladimirescu) și trecerea de pietoni din vecinătate, în vederea creșterii 

gradului de siguranța în teritoriu se propune implementarea sistemelor de dirijare a 

circulației rutiere prin semnale luminoase (semaforizare DJ 709 - DJ 708B și 
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semaforizare pe baza de cerere pietoni – buton pietoni la trecerea de pietoni din 

imediata vecinătate). 

Situația actuala în cele doua intersecții, care face obiectul prezentului proiect, 

este descrisa, din punct de vedere al semnalizării verticale și orizontale, mai jos. 

2.1.1. Intersecția: DJ 709 - DJ 708B (str. Tudor Vladimirescu) 

Elementele geometrice ale intersecției sunt prezentate în profil orizontal drept, 

intersectarea acestora făcându-se la un unghi de 90˚, în același timp existenta celor 

doua buzunare în intersecție pentru virajul la dreapta asigura o fluidizare a traficului.  

Aceasta, alături de calitatea parții carosabile, cat și de reglementarea circulației rutiere 

pe orizontala și pe verticala care vizează DJ 709 ca fiind drum cu prioritate, ii tentează 

pe participanții la trafic de pe drumul cu prioritate să nu se asigure corespunzător în 

intersecție factorul decisiv în producerea accidentelor de circulație. 

În prezent aceasta intersecție este nesemaforizata, dirijarea circulației se 

realizează prin indicatoare și marcaje rutiere. 

Secțiunile transversale ale arterelor care intra în intersecție se prezinta astfel: 

 DJ 709 (ramura de Nord): 

o Sensul de intrare – 1 banda de circulație de 3m 

o Sensul de intrare – 1 banda de circulație de 3m 

 DJ 709 – str. Tudor Vladimirescu (ramura de Vest): 

o Sensul de intrare – 1 banda de circulație de 3m 

o Sensul de intrare – 1 banda de circulație de 3m 

 DJ 708B – str. Tudor Vladimirescu (ramura de Sud) 

o Sensul de intrare – 1 banda de circulație de 3m 

o Sensul de intrare – 1 banda de circulație de 3m 
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Conform problemelor discutate în paragrafele anterioare consideram este 

necesara, revizuirea semnalizării rutiere, orizontala și verticala. 

Datorita fluxurilor pietonale importante atrase de zone cu funcții urbanistice 

dominante, cat și a volumului total orar al traficului de autovehicule, s-a propus ca 

dirijarea circulației să se realizeze prin semafoare. 

2.1.2. Semaforizarea trecerii de pietoni pe baza de buton pietonal 

Intersecția studiata este o trecere pietonala situata în apropierea Primăriei Siria 

și în apropierea scolii primare “Ioan Slavici” cu clasele I-VIII care are înscriși în anul în 

curs 401 elevi, cat și a muzeului Memorial Ioan Slavici și Emil Montia. 

În vecinătatea trecerii de pietoni exista o parcare publica și un acces cu strada 

Dorobanți. 

În prezent aceasta trecere pietonala este nesemaforizata, dirijarea circulației se 

realizează prin indicatoare și marcaje rutiere. 

Secțiunile transversale ale arterelor care intra în intersecție se prezinta astfel: 

 DJ 709 – str. Tudor Vladimirescu (ramura de Nord): 

o Sensul de intrare – 1 banda de circulație de 3m 

o Sensul de intrare – 1 banda de circulație de 3m 

 DJ 709 – str. Tudor Vladimirescu (ramura de Sud): 

o Sensul de intrare – 1 banda de circulație de 3m 

o Sensul de intrare – 1 banda de circulație de 3m 
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3. Considerații asupra soluției proiectate 

Aceasta documentație are ca principal obiectiv realizarea unui proiect care să 

permită realizarea semaforizării în intersecția  DJ 709 - DJ 708B (str. Tudor 

Vladimirescu) și pentru trecerea pietonala din comuna Siria, conform specificațiilor din 

caietul de sarcini și respectând obligațiile asumate în propunerea tehnica. 

Soluția propusa din prezentul proiect va conduce la următoarei avantaje: 

 reducerea timpilor de așteptare și a numărului de opriri 

 creșterea siguranței circulației auto și pietonale 

 reducerea punctelor de conflict 

 fluenta mai mare a circulației auto 

 simplificarea relațiilor în intersecție 

 reducerea poluării chimice și sonore 



Pag. 10 / 31 

 

Stâlpii pentru susținerea corpurilor de semafor vor fi proprii instalației, atât pentru 

asigurarea securității funcțional ei, cat și pentru protejarea cablajelor fata de acțiuni 

externe (intemperii, vandalisme etc). 

Stâlpii metalici cu protecție anticoroziva sunt cei mai adecvați atât ca rezistenta 

în timp cat și ca estetica stradala. 

În prezentul Studiu de Fezabilitate sunt prevăzute toate lucrările necesare pentru 

realizarea unei sincronizări și corelări a semafoarelor în aceeași intersecție, pentru 

realizarea unei circulații fluente pe tot parcursul unei zile (24 ore) în condițiile traficului 

concret desfășurat la fata locului pentru toate sensurile de circulație ce contribuie la 

realizarea traficului (atât auto cat și pietonal). 

Pentru optimizarea traficului și realizarea unei semaforizări conforme cu normele 

europene și care să permită identificarea în timp real a valorilor de trafic, modificarea în 

funcție de valorile de trafic a timpilor de semaforizare pentru o buna fluenta a circulației 

autovehiculelor și o echipare cu sisteme moderne și rezistente în timp s-au prevăzut 

următoarele lucrări valabile pentru aceasta intersecție, semaforizata: 

 Realizarea canalizației electrice subterane, trotuar și spațiu verde, eliminând 

astfel toate cablurile aeriene. 

 Realizarea a noi camere de tragere 

 Legătura semafoarelor cu Automatul de Dirijare a Circulației prin cabluri electrice. 

 Montare de semafoare noi cu tehnologie de tip LED, acestea având și o 

vizibilitate mai buna, și costuri de întreținere mai mici și o durata mult mai mare 

de viată decât semafoarele convenționale cu becuri cu incandescenta 

 Montare a automatului de dirijare cu echipamente care să permită introducerea 

de multiprograme sau posibilitatea de a adaugă echipamente noi sau cu alte 

caracteristici (bucle inductive, camere de video detecție etc) 

 Montare de stâlpi noi pentru semafoare, realizând o estetica unitara de-a-lungul 

DJ 709 - DJ 708B (str. Tudor Vladimirescu) și reducerea costurilor de întreținere 

Toate aceste lucrări vor conduce la realizarea unui acces modern și funcțional 

din punct de vedere al optimizării traficului, putând fi un model pentru alte lucrări 

similare. 

3.1. Lucrări de drum, proiectate 

3.1.1. Profil transversal – parte carosabila 

 În profil transversal, strada prezinta în principal o parte carosabila cu lățime de 

7m încadrata de trotuare cu lățimi cuprinse intre 2.50 - 3.00m, zone cu alveole pentru 

pomi. În același timp în intersecție exista și doua buzunare pentru virajul la dreapta care 
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asigura o fluidizare a traficului, integrata în aceste doua buzunare fiind și un refugiu 

pentru pietonii care traversează carosabilul. Trecerea de pietoni aflata în arealul 

primăriei Siria nu prezinta modificări în partea carosabila. 

Sistemul rutier al parții carosabile este cu o îmbrăcăminte din mixturi asfaltice pe 

o fundație din beton de ciment și prezinta o stare tehnica apreciata ca “bun”. 

Datorita modificărilor apărute în desfășurarea traficului rutier, determinate de 

creșterea indicelui de mobilitate a parcului auto existent și a creșterii numărului de 

autovehicule ce tranzitează intersecția DJ 709 - DJ 708B (str. Tudor Vladimirescu) cat și 

zona pietonala, planurile de dezvoltare a localității: posibil supermarket în vecinătate s-a 

considerat necesar a se realiza acest proiect pentru a încerca să se îmbunătățească 

condițiile de trafic. 

Apariția aglomerărilor pune în evidenta faptul ca se tinde spre atingerea limitei de 

capacitate a rețelei, modificând-se intensitatea traficului, influențând negativ calitatea 

infrastructurilor pana în momentul apariției imposibilității de deplasare, deci a blocajului 

(ambuteiaje, străzi pline, mașini blocate). 

3.1.2. Soluții de amenajare a intersecției 

Pentru amenajarea intersecției dintre DJ 709 - DJ 708B (str. Tudor Vladimirescu) 

și a trecerii de pietoni prin semaforizare se propun următoarele 2 soluții de amenajare: 

a) Soluția 1 

Se propune amenajarea unei benzi speciale pentru mișcarea la stânga pe 

direcția DJ 709 dinspre DJ 708B, prin reamenajarea intersecției dintre DJ 709 - DJ 

708B (str. Tudor Vladimirescu). 

Aceasta banda semnalizata cu marcaj, pe DJ 708B, din direcția DJ 708B spre DJ 

709 (direcția Arad) va fi compusa dintr-un sector de preselecție a traficului precedat de 

o zona de încetinire și stocaj fără a diminua circulația prioritara. 

De asemenea aceasta măsura necesita desființarea refugiilor actuale, create de 

buzunarele pentru virajul la dreapta și reamenajarea intersecției în concordanta cu noua 

măsura. 

Trecerea de pietoni din vecinătatea Primăriei Siria și Teatrul de Vara ”Ioan 

Slavici” se va reamenaja prin lămpi intermitente poziționate în consola. 
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b) Soluția 2 

Datorita configurației geometrice din zona ce cuprinde intersecția DJ 709 - DJ 

708B (str. Tudor Vladimirescu), în vederea creșterii gradului de siguranța în teritoriu se 

propune implementarea sistemelor de dirijare a circulației rutiere prin semnale 

luminoase (semaforizare DJ 709 - DJ 708B). 

La trecerea de pietoni din vecinătatea Primăriei Siria și Teatrul de Vara ”Ioan 

Slavici”, pentru creșterea gradului de siguranța, implementa sistem de semaforizare cu 

acționare buton pietoni. Acest sistem va avea pentru vehicule culoarea ”verde” tot 

timpul. Trecerea pietonilor va fi realizata la cere pe baza de buton pietonal. 

Întregul sistem de semaforizare a traficului este coordonat și controlat de către 

automatul de trafic, sistem flexibil de înaltă calitate și de la distanță prin tehnologie 

GPRS. 

Instalația de semaforizare din intersecție va fi formată din:  

automat de dirijare a circulației rutiere  1 bucată 

corpuri de semafoare cu trei lămpi LED, pentru vehicule  8 bucăți 

corpuri de semafoare cu două lămpi LED, pentru pietoni  8 bucăți 

corpuri de semafoare galben intermitent pietoni LED 4 bucăți 

corpuri de semafoare verde intermitent dreapta 2 bucăți 

stâlp semafor vertical 7 bucăți 

stâlp semafor în consolă 2 bucăți 

lucrări de construcție și montaj aferente 1 set 

 

Instalația de semaforizare pentru trecerea de pietoni va fi formată din: 

automat de dirijare a circulației rutiere  1 bucată 

corpuri de semafoare cu trei lămpi LED, pentru vehicule  4 bucăți 

corpuri de semafoare cu două lămpi LED, pentru pietoni  2 bucăți 

buton de pietoni 2 bucăți 

stâlp semafor vertical 2 bucăți 

lucrări de construcție și montaj aferente 1 set 

 

Semnalizarea pe verticală – indicatoare rutiere,  va fi compusă din următoarele 

indicatoarele rutiere: 

Indicatorul Oprire 2 bucată 

Indicatorul Drum cu prioritate 2 bucăți 

Indicatorul Presemnalizare trecere pietoni 5 bucăți 

Indicatorul Copii 5 bucăți 
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Indicatorul Semafoare 6 bucăți 

Indicatorul Oprirea interzisa 5 bucăți 

Indicatorul Ocolire 4 bucăți 

Indicatorul Trecere de pietoni 6 bucăți 

Indicatorul Direcția drumului cu prioritate 3 bucăți 
 

Proiectantul recomanda soluția 2, pentru creșterea gradului de siguranța a 

participanților la trafic, soluție care nu presupune modificări ale geometriei 

intersecției și a trecerii de pietoni din apropiere. 

Creșterea gradului de siguranța și fluidizarea circulației rutiere va fi data de 

către sistemele de semaforizare și ciclurilor de funcționare ale acestora. 

3.1.3. Semnalizare și marcaje rutiere 

Semnalizarea punctelor de lucru, precum și asigurarea circulației pe timpul 

execuției lucrărilor se vor face în conformitate cu „Nomele metodologice privind 

condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație în vederea 

executării de lucrări în zona drumului public și /sau pentru protejarea drumului” - emise 

de Ministerul de Interne și Ministerul Transporturilor în octombrie 2000 și constau din 

masuri privind siguranța și controlul circulației rutiere prin dirijarea temporara a traficului. 

După terminarea lucrărilor, pentru siguranța circulației s-au prevăzut marcaje 

longitudinale și transversale din vopsea termoplast, precum și masuri de semnalizare 

rutiera verticala prin înlocuirea sau repoziționarea indicatoarelor existente și 

completarea, unde apare ca necesar, cu panouri noi pe stâlpi metalici. 

3.2. Lucrări de semaforizare și detecție, proiectate 

3.2.1. Intersecția DJ 709 - DJ 708B (str. Tudor Vladimirescu) 

S-a refăcut planul de semnalizare și marcaje, prin eliminarea unor indicatoare 

existente și amplasarea altora noi, inclusiv repoziționarea liniilor de oprire pentru 

autovehicule, conform planului de reglementarea circulației, proiectat. 

S-au prevăzut montarea a 2 stâlpi cu consola pentru a dubla semafoarele de 

vehicule astfel fiind vizibile de la min. 50.00m (conform STAS 1848/4 ) precum și 

montarea a 7 stâlpi simpli pentru celelalte semafoare. 

Trecerile de pietoni proiectate vor fi prevăzute cu semafoare pentru pietoni. 

Pentru a marii siguranța pietonilor, la trecerea de pietoni, s-a prevăzut montarea 

a 4 semafoare de tip GIP ( galben intermitent pietoni). 
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Legăturile intre stâlpii de susținere a semafoarelor cu automatul de dirijare se vor 

realiza printr-o canalizație, canalizație care se va realiza prin forare pentru a nu afecta 

sistemul partea carosabila 

 Pe restul zonelor canalizația se va realiza prin săpătura deschisa, respectând 

cotele minime de 0.75 m, sub cota superioara a parții carosabile sau a trotuarului, și de 

0.45 m sub cota superioara a spațiului verde. 

Pentru traseele principale de canalizație se vor folosi tuburi PVC d=110mm 

În punctele de traversare a parții carosabile și la schimbarea de direcție a 

traseului ,canalizația este prevăzută cu camere de tragere, din beton de ciment, 64x64, 

cat și camere de tragere din PVC, 64x64, pentru spatii verzi. 

3.2.1.1. Date tehnice 

Principalele elemente de semnalizare (automate, semafoare,...) sunt: 

 Automat de dirijarea circulației  

 Semafoare de vehicule cu LED 

 Semafoare pietoni cu LED 

 Semafoare GIP 

 Stâlpi de semafoare cu consola 

 Stâlpi de semafoare simpli 

Principalele lucrări de construcții – montaj: 

 Canalizația electrica de semaforizare în lungime de 150÷200m și o medie de 2 

tuburi în șanț (tuburi PVC,diam.110mm). 

 Sântul va avea o deschidere variabila în medie de 0,5m în funcție de numărul de 

tuburi pozate în sânt și o adâncime de 0.75m. 

3.2.2. Trecerea pietonala 

S-a refăcut planul de semnalizare și marcaje, prin eliminarea unor indicatoare 

existente și amplasarea altora noi, inclusiv repoziționarea liniilor de oprire pentru 

autovehicule, conform planului de reglementarea circulației, proiectat. 

S-au prevăzut montarea a 2 stâlpi simpli pentru semafoare (conform STAS 

1848/4 ). 

Trecerea de pietoni proiectata va fi prevăzută cu semafoare pentru pietoni. 
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Legăturile intre stâlpii de susținere a semafoarelor cu automatul de dirijare se vor 

realiza printr-o canalizație, canalizație care se va realiza prin forare pentru a nu afecta 

sistemul partea carosabila 

 Pe restul zonelor canalizația se va realiza prin săpătura deschisa, respectând 

cotele minime de 0.75 m, sub cota superioara a parții carosabile sau a trotuarului, și de 

0.45 m sub cota superioara a spațiului verde. 

Pentru traseele principale de canalizație se vor folosi tuburi PVC d=110mm 

În punctele de traversare a parții carosabile și la schimbarea de direcție a 

traseului ,canalizația este prevăzută cu camere de tragere, din beton de ciment, 64x64, 

cat și camere de tragere din PVC, 64x64, pentru spatii verzi daca este cazul. 

3.2.2.1. Date tehnice 

Principalele elemente de semnalizare (automate, semafoare,...) sunt: 

 Automat de dirijarea circulației  

 Semafoare de vehicule cu LED 

 Semafoare pietoni cu LED  

 Stâlpi de semafoare simpli 

Principalele lucrări de construcții – montaj: 

 Canalizația electrica de semaforizare în lungime de 50÷100m și o medie de 2 

tuburi în șanț (tuburi PVC,diam.110mm). 

Șanțul va avea o deschidere variabila în medie de 0,5m în funcție de numărul de 

tuburi pozate în șanț și o adâncime de 0.75m. 

3.3. Instrucțiuni tehnice de execuție 

a) Instalațiile electrice se amplasează astfel încât să fie asigurata respectarea 

distantei minime fata de alte elemente de instalații, elemente de construcție sau 

echipamente și cabluri TV. 

b) Legăturile electrice intre conductoarele izolate pentru îmbinări sau derivații se fac 

numai cu accesoriile special prevăzute în acest scop (doze, cutii de legătura, 

etc.) Cu grad de protecție IP54. 

c) Se interzice executarea legăturilor electrice intre conductoare în interiorul 

tuburilor sau țevilor de protecție, golurilor din elementele de construcție. 

d) Legăturile conductoarelor izolate se acoperă cu material electroizolant (tub 

varniș, banda izolatoare, etc.) Care trebuie să asigure legăturilor același nivel de 

izolație ca la izolația conductorilor. 
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e) Legăturile pentru îmbinări sau derivații intre conductoarele de cupru se fac prin 

răsucire și matisare, prin cleme speciale sau prin presare cu scule 

corespunzătoare. 

f) Legăturile conductorilor de protecție se executa în condiții prevăzute în STAS 

12604/4.5. 

g) Dozele și cutiile de derivație se instalează cu prioritate pe suprafețele verticale 

ale elementelor de construcție. 

h) Corpurile de iluminat se montează respectându-se prevederile Normativului 17 și 

STAS 6646/1.2.3. 

i) Pozarea cablurilor se face respectând normativul PE 107. 

j) Pentru prevenirea accidentelor se va organiza următoarea ordine de execuție a 

lucrărilor: 

a. Se executa instalațiile electrice conform proiectului, detaliilor tehnice 

furnizate de furnizorul de echipamente, etc. 

b. Se verifica instalațiile electrice fără punere sub tensiune: 

i. Continuitatea conductoarelor de protecție; 

ii. Rezistenta de izolație a conductoarelor; 

iii. Separarea circuitelor; 

iv. Protecția prin întreruperea automata a alimentarii; 

v. Încercări funcționale pentru echipamente neasamblate în fabrica. 

3.4. Acte normative de referința 

STAS 6865 Conducte cu izolație PVC pentru instalații electrice fixe. 
Catalog de detalii, elemente, subansambluri tip de detalii comune 
pentru instalații - grupa E - instalații electrice. 

STAS 6116 Instalații electrice pana la 1000 V 

STAS 2612-87 Protecția împotriva electrocutărilor. Limite admise. 

N17-2002 Normativ pentru proiectarea și execuția lucrărilor de joasa tensiune 
1000 Vcc și 1500 Vca. 

PE 107 Normativ pentru proiectarea și execuția rețelelor de cabluri electrice. 

STAS 8778/1 Cabluri de energie cu izolație și manta de PVC 

I 18 Normativul pentru proiectarea instalațiilor interioare de telecomunicații 
în clădiri civile și industriale. 

PE 116 Normativ de încercări și măsurători la echipamente și instalații 
electrice. 

STAS 8779 Cabluri de semnalizare cu izolație și manta de PVC. 

STAS 1724 Conductoare de cupru pentru conducte și cabluri electrice 

GP 052-2000 Ghid pentru instalații electrice cu tensiuni pana la 1000Vcc și 1500 
Vca 

C 56-2000 Normativ pentru verificarea calității lucrărilor de construcții și 
instalațiilor aferente 

Legea 90/1996 Norme generale de protecție a muncii 
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3.5. Criterii de evaluare a dirijării circulației 

Se vor urmării următoarele criterii de evaluare a dirijării circulației: 

 Randamentul energetic asociat timpilor de așteptare acesta influențând: 

o Gradul de poluare chimica și sonora 

o Gradul de confort al participant lor la trafic 

 Gradul de siguranța rutiera din punct de vedere al: 

o Vehiculelor 

o Pietonilor 
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3.6. Performantele echipamentelor 

Principalele performante ale echipamentelor propuse pentru aceasta doua 

intersecții, sunt următoarele: 

Automatul de trafic: 

 Tensiune de alimentare: 220 V ±20%, 50 Hz ±2 Hz 

 Comanda semafoarelor în curent alternativ: 220 Vac 

 Modul de funcționare: 

o Spațiu deschis (aer liber) 

o Gama de temperaturi: - 40ºc ÷ + 70ºc  

 Umiditate maxima: 5% - 90% 

 Număr maxim de intersecții care pot fi controlate de un automat: 3 

 Monitorizarea lămpilor prin măsurarea puterii 

 Alarma programabila: 

o Prima lampa defecta 

o Ultima lampa defecta 

 Număr ieșiri: 72 

 Intrări digitale: minim 16 

 Ieșiri digitale: minim 8 

 Port programare: RS 232 

 Port comunicare: RS 232 / RS 485 / RJ 45 (disponibile); ADSL / GPRS / 

WCDMA / FIBER OPTIC (opțional) 

 Protocol: TCP/IP, Jetfile 

 Interfață interna pentru conectare la centrul de management trafic 

 Configurare variabila funcție de aplicație 

 Posibilitatea utilizării butoanelor de pietoni 

 Ieșire / grup semafor de confirmare a luării în considerare a cererii de emise de 

pietoni U = 220 V ac 

 Siguranța circulației: 

o Comanda de la distanta: Afișare on-line starea fiecărei faze, eroare, 

stabilirea planului de semnal de trafic de la centrul de control. 

Managementul de trafic ar putea stabili optimizarea timpilor de 

semaforizare, presetarea multi-timp fixata, controlul uman, și stabilirea de 

download și upload pentru parametrii caracteristici planului de control. 

o Control reglare: poate calcula timpii de semaforizare pentru următorul 

ciclu pe baza detectorilor de trafic și a fluxului de trafic curent. Timp verde 

minim la care se mai adaugă în cazul în care exista vehicule care trebuie 

să treacă. 
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o Timpi multiplii: ziua și noaptea sun divizate în mai multe cadrane astfel 

încât să poată fi implementate planuri de control trafic cat mai bune. 

o Editarea parametrilor automatului de trafic de la distanta prin software: se 

poate donwlod-a programe noi, simula în condițiile de trafic curente, se 

pot verifica parametrii de stare ai automatului, printa și salva informațiile 

din el. 

o Detectează tensiunea nominala și temperatura, conexiunea la internet cat 

și parametrii funcționali 

 Protecții la: 

o „roșu defect” = arderea unei lămpi corespunzător unui semafor (grup) 

independent de vehicule și la arderea oricăreia din lămpile de roșu 

corespunzător unui semafor (grup) independent de pietoni 

o „verde antagonist” 

o Blocare pe o faza de circulație 

 matrice intergreen 

 separare de la rețeaua de alimentare pe verde și roșu prin relee independente 

 posibilitatea realizării funcțiilor de monitorizare și comanda de la distanta 

centralizata a semaforizării de la Centrul de Monitorizare și Comanda – Control – 

Postul Central: 

 telecomandarea planurilor de semaforizare 

 teleîncărcarea planurilor de semaforizare 

 monitorizarea și diagnosticarea funcționarii echipamentelor de dirijare 

 reglarea circulației 

 algoritmi de macro reglare (funcționare adaptiva) care permite selecția planurilor 

de semaforizare funcție de datele de trafic de la detectoare 

 algoritmii de micro reglare (funcționare cu detectoare locale) care permit 

optimizarea dirijării circulației în intersecții prin înlăturarea verzilor neutilizați, a 

blocajelor și congestiilor 

 algoritmi multiprogramare – care permit alegerea programului de dirijare dintr-o 

bibliotecă de planuri prestabilite funcție de ora din zi, zi din săptămâna, sau 

funcție de producerea unui anumit scenariu de trafic sau printr-o comanda 

expresa de la Postul central 

 jurnal intern circular cu înregistrarea 

 avariilor 

 parametrilor din trafic 

 intervențiilor în parametrii echipamentului 

 Conținutul jurnalului poate fi lecturat de la distanta de la Postul Central 

 realizarea oricărei succesiuni de culori și durate permise de reglementările de 

circulație 

 garantarea timpilor de verde minimi pe fiecare faza 
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 pornire / oprire semaforizare 

 sincronizare automata la reapariția tensiunii în cazul unor pene de alimentare 

 memorarea programelor de semaforizare și a protecțiilor în memorii nevolatile 

 monitorizarea erorilor 

 protecție împotriva încărcărilor accidentale de programe greșite 

 interfața MMI cu display LCD și tastatura pentru: 

o diagnoza 

o programare 

o simularea intersecțiilor în timp real 

Semafoare LED: 

 Tensiune de lucru: 220v curent alternativ 

 Temperatura de lucru: -40 C÷+80 C 

 LED: 3 LED pentru fiecare culoare 

 Certificări: En12368 

 Grad protecție: Ip65 

 Consum: ≤ 10W pe fiecare culoare în parte 

 Durata de viată: 50000h ÷ 80000h 

 Construcție: LED-uri de mare putere 

 Distanta de vizibilitate: ≥ 500m 

 Lungime de unda 

o roșu - 625nm±5nm 

o galben - 590±5nm 

o verde - 505±5nm 

Buton pietonal 

 Tensiune de lucru: 12V - 24V curent continuu 

 Temperatura de lucru: -40 C÷+80 C 

 Certificări: EN12368 

 Grad protecție: Ip55 

 Consum: ≤ 10W 

 Durata de viață: ≥ 80000h 

 Distanta de vizibilitate: mare 

4. Organizarea de șantier și protecția muncii 

Pe zona afectata de lucrările proiectate., constructorul va identifica înainte de 

începerea lucrărilor traseele și adâncimea de pozare a cablurilor, conductelor sau 

galeriilor edilitare existente, în vederea evitării deteriorării acestora. 
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Identificarea se va face împreuna și în prezenta reprezentanților autorizați ai 

deținătorilor de asemenea rețele. 

Pe durata execuției lucrărilor și în mod special la realizarea canalizației electrice 

subterane în carosabil, se vor lua masuri de semnalizare și iluminare a punctelor de 

lucru, asigurându-se continuitatea circulației și evitarea accidentelor de munca. 

la terminarea lucrărilor se va degaja locul de materiale și mijloace de lucru 

folosite. 

În conformitate cu Hotărârea Guvernului României 300/2006 privind cerințele 

minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile coordonarea 

în materie de securitate și sănătate trebuie să fie organizata atât în baza unui studiu, 

concepție și elaborare a proiectului, cat și în perioada de execuție a lucrărilor. 

Planul de securitate și sănătate va face parte din proiectul elaborat al lucrării și 

va fi adaptat conținutului acestuia. 

Acesta va preciza: 

 Cerințe de securitate și sănătate aplicabile pe șantier; 

 Masuri de prevenire necesare pentru reducerea sau eliminarea riscurilor; 

 Masuri specifice de securitate în munca pentru lucrările care prezinta riscuri; 

masuri de protecție colectiva și individuala. 

Planul va conține cel puțin următoarele : 

 Informații de ordin administrativ care privesc șantierul; 

 Masuri generate de organizare a șantierului stabilite de comun acord de 

managerul de proiect și coordonatorii în materie de securitate și sănătate. 

 Identificarea riscurilor și descrierea lucrărilor care pot prezenta riscuri, masuri de 

protecție colectiva și individuala. 

 Amenajarea și organizarea șantierului, modalități de depozitare a materialelor, 

amplasarea echipamentelor de munca prevăzute de executanți pentru realizarea 

lucrărilor. 

 Masuri generate pentru asigurarea menținerii șantierului în ordine și în stare de 

curățenie. 

 Condițiile de manipulare a diverselor materiale 

 Limitarea manipulării manuale a sarcinilor. 

 Condiții de depozitare eliminare sau evacuare a deșeurilor și a materialelor 

rezultate din frezari, spargeri betoane, etc. 
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Angajatorul are obligația generală de a asigura starea de securitate și de a 

proteja sănătatea muncitorilor; evaluarea riscurilor are drept obiectiv să permită 

angajatorului adoptarea masurilor de prevenire/protecție adecvate, cu referire la: 

 prevenirea riscurilor profesionale; 

 formarea muncitorilor; 

 informarea muncitorilor; 

 implementarea unui sistem de management care să permită aplicarea efectiva a 

masurilor necesare. 

Evaluarea riscurilor trebuie să fie structurata astfel încât să permită muncitorilor 

și persoanelor care răspund de protecția muncii: 

 să identifice pericole existente și să evalueze riscurile asociate acestor pericole, 

în vederea stabilirii masurilor destinate protejării sănătății și asigurării securității 

muncitorilor, în conformitate cu prescripțiile legale; 

 să evalueze riscurile în scopul selectării optime, în cunoștința de cauza, a 

echipamentelor, substanțelor sau preparatelor chimice utilizate, precum și a 

amenajării și a organizării locurilor de munca; 

 să verifice daca masurile adoptate sunt adecvate; 

 să stabilească atât prioritățile de acțiune, cat și oportunitatea de a lua masuri 

suplimentare, ca urmare a analizării concluziilor evaluării riscurilor; 

 să confirme angajatorilor, autorităților competente, muncitorilor și/sau 

reprezentanților acestora ca toți factorii relevanți, legați de procesul de munca, 

au fost luați în considerare; 

Contractorul are obligația, ca pe întreaga perioada de execuție a lucrărilor, să 

respecte prevederile privind asigurarea protecției muncii, în conformitate cu 

Regulamentul pentru protecția muncii și igiena în construcții, care a intrat în vigoare prin 

Ordinul nr. 9/N/15.03.1993 și 90/12.07.1996. emis de MLPTL. 

Prevederile acestui regulament sunt obligatorii pentru lucrările de construcție și 

instalațiile aferente, pentru instalarea echipamentului tehnologic și pentru folosirea 

echipamentului de construcție. 

Pentru a preveni accidentele trebuie respectate următoarele reglementari: 

 Normele specifice de protecția muncii pentru exploatarea și întreținerea 

drumurilor și podurilor, aprobate prin Ordinul MMPS nr. 357/1998; 

 Norme republicane de protecția muncii aprobate prin ordinul MMPS nr. 34/1997 

și 60/1997; 



Pag. 23 / 31 

 

 Norme privind protecția muncii în construcții și lucrări de montare, Aprobate de 

Ministerul Industriilor și Construcțiilor, ordinul nr. 1233/d/1980; 

 Normativul 17-2002 pentru joasa tensiune; 

 Normativul PE 107-95 pentru rețele de cabluri electrice de joasa și medie 

tensiune; 

 Legea nr. 319/2006 Legea securității și sănătății în munca; 

 Ordinul MMPS 578-1996 și Ordinul MS 5840-1996 Norme generate de protecția 

muncii. 

 Ordinul MMPS 275-2002 Norme specifice de protecția muncii pentru transport și 

distribuția energiei electrice. 

 Ordinul MMPS 153-2002 Lista standardelor romane privind asigurarea securității 

utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune. 

5. Masuri pentru protecția mediului 

La elaborarea proiectului se vor lua în considerare și se vor respecta următoarele 

norme: 

> Ordonanța de urgenta nr.195/2005 privind protecția mediului 

> H.G. 321/2005 evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental 

> Legea 137/1995 Legea privind protecția mediului 

> Legea 294/2003 cu completări la Legea 137/1995 

În timpul lucrărilor de construcție nu se vor înregistra creșteri ale poluării aerului. 

Se va acorda o atenție prioritara aspectelor de mediu, se vor analiza datele 

existente de evaluare a efectelor asupra mediului și se va verifica daca acestea 

respecta legislația României. Identificarea posibilelor conflicte de mediu generate de 

soluțiile tehnice adoptate vor fi transpuse în masuri de protecția mediului care să nu 

genereze constrângeri de mediu prin aplicarea lor. 

6. Concluzii 

Aceasta necesitate de creștere a gradului de siguranță la trecerea de pietoni din 

imediata vecinătate  și în intersecția DJ 709 - DJ 708B (str. Tudor Vladimirescu) se 

datorează: 

 existenta scolii primare “Ioan Slavici” cu clasele I-VIII care are înscriși pentru 

401. Neacordarea de prioritate de către conducătorii auto cat și de neatenția la 

traversare a pietonilor sunt factorii de risc în creșterea incidentelor și accidentelor 

în jos. 
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 existenta locului de joaca pentru copiii atrage foarte mulți copii în zona, crescând 

riscul accidentelor de circulație 

 punct de convergenta DJ-uri trafic 

 planuri de dezvoltare a localității: posibil supermarket în vecinătate va conduce la 

scăderea gradului vizibilitate în arealul de studiu 

Soluțiile prevăzute în aceasta documentație vor asigura condiții tehnice necesare 

desfășurării circulației rutiere în siguranță, precum și menținerea patrimoniului public 

stradal în stare permanenta de curățenie și aspect estetic, cu influente benefice în zona, 

atât din punct de vedere ambiental, cat și din punct de vedere socio-economic. 

Prin modernizarea acestui acces, se va realiza o mai buna fluenta a circulației de 

vehicule și pietoni cu consum minim de energie și timp, în condiții de siguranță și 

confort. 

La începere lucrărilor se va stabili de către Beneficiar, Consultant și Executant, 

modalitatea de recuperare și depozitare în zona a materialelor recuperabile provenite 

din dezafectări. 
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7. Deviz general sistem de semaforizare intersecția DJ 709 și DJ 708B și trecerea 

de pietoni 

7.1. Deviz financiar – Soluția 1 

7.1.1. Lucrări de semaforizare trafic 

În mii lei/mii euro la cursul 4,4166 

 

TVA

Lei Euro Lei Lei Euro

1 2 3 4 5 6 7

1 Obtinerea terenului - - - - -

2 Amenajarea terenului - - - - -

3
Amenajari pentru protectia mediului, inclusiv

refacerea cadmlui natural dupa terminarea lucrarilor
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor (mutari si 

protejari instalatii)
- - - - -

1 Studii de teren 2,000.00 452.84 480.00 2,480.00 561.52

2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 1,500.00 339.63 360.00 1,860.00 421.14

3 Proiectare si inginerie 30,000.00 6,792.56 7,200.00 37,200.00 8,422.77

4
Cheltuieli privind organizarea licitatiilor pentru 

executia lucrarilor
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 Consultanta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 Asistenta tehnica din partea proiectantului 3,000.00 679.26 720.00 3,720.00 842.28

36,500.00 8,264.28 8,760.00 45,260.00 10,247.70

1 Constructii si instalatii 275,000.00 62,265.09 66,000.00 341,000.00 77,208.71

2 Lucrari de semaforizare trafic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 Montaj utilaj tehnologic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 Utilaje, echipamente teh.si functionale cu montaj 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 Dotari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

275,000.00 62,265.09 66,000.00 341,000.00 77,208.71

1 Organizare de santier 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Lucrari de constructii 10,000.00 2,264.19 2,400.00 12,400.00 2,807.59

3 Cheltuieli conexe organizarii de santier 40.00 9.06 9.60 49.60 11.23

4 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare 5,500.00 1,245.30 1,320.00 6,820.00 1,544.17

5 Alte taxe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 Cheltuieli diverse si neprevazute 35,000.00 7,924.65 8,400.00 43,400.00 9,826.56

50,540.00 11,443.19 12,129.60 62,669.60 14,189.56

1 Pregatirea personaiului de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Probe tehnologice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

362,040.00 81,972.56 86,889.60 448,929.60 101,645.97

285,000.00 64,529.28 68,400.00 353,400.00 80,016.30

Total Capitol 6

TOTAL GENERAL

Din care C+M

Partea I 

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

Capitolul 2

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

Capitolul 5 - Alte cheltuieli

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru darea in exploatare

Total Capitol 3

Total Capitol 4

Total Capitol 5

Valoare (inclusiv TVA)

Total Capitol 1

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Valoare (exclusiv TVA)Nr. 

Crt.
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7.1.2. Indicatori tehnica economici privind cheltuielile de capital 

1) Total investiție 

 

2) Durata de realizare a investiției: 6 luni 

 

3) Eșalonarea investiției 

 

7.1.3. Cheltuieli necesare realizării obiectivului 

 

Nr. Crt. TVA

Lei Euro Lei Lei Euro

1 2 3 4 5 6 7

1 Lucrari de semaforizare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Lucrari de drum 260,000.00 58,868.81 62,400.00 322,400.00 72,997.33

3 Reglementarea circulatiei 15,000.00 3,396.28 3,600.00 18,600.00 4,211.38

275,000.00 62,265.09 66,000.00 341,000.00 77,208.71

1 Montaj utilaje si echipamente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 Utilaje si echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Utilaje si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 Dotari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

275,000.00 62,265.09 66,000.00 341,000.00 77,208.71

Denumire
Valoarea pe categorii Valoarea pe categorii 

Total

I Lucrari de constructie

II Montaj

III Procurare

Total II

Total I

Total II

Lei (cu TVA) Euro (cu TVA)

Valoarea totala a investitiei: 448,929.60 101,645.97

din care constructii montaj: 353,400.00 80,016.30

Mii lei (cu TVA) Mii euro (cu TVA)

Esalonarea investitie 448,929.60 101,645.97

AN 1 353,400.00 80,016.30

Lei Euro

1 Obtinerea terenului - -

2 Amenajarea terenului - -

3
Amenajari pentru protectia mediului, inclusiv refacerea cadmlui

natural dupa terminarea lucrarilor
- -

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
Valoare (inclusiv TVA)
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Lei Euro

1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor (mutari si protejari instalatii)
- -

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor (mutari si protejari 

instalatii)

Valoare (inclusiv TVA)

Lei Euro

1 Studii de teren 2,480.00 561.52

2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 1,860.00 421.14

3 Proiectare si inginerie 37,200.00 8,422.77

4 Cheltuieli privind organizarea licitatiilor pentru executia lucrarilor 0.00 0.00

5 Consultanta 0.00 0.00

6 Asistenta tehnica din partea proiectantului 3,720.00 842.28

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Valoare (inclusiv TVA)

Lei Euro

1 Constructii si instalatii 341,000.00 77,208.71

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
Valoare (inclusiv TVA)

Lei Euro

1 Organizare de santier 0.00 0.00

2 Lucrari de constructii 12,400.00 2,807.59

3 Cheltuieli conexe organizarii de santier 49.60 11.23

4 Comision pentru Casa Sociala a Constructorilor 6,820.00 1,544.17

5 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare 0.00 0.00

6 Alte taxe 43,400.00 9,826.56

7 Cheltuieli diverse si neprevazute 62,669.60 14,189.56

Capitolul 5 - Alte cheltuieli
Valoare (inclusiv TVA)
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7.2. Deviz financiar – Soluția 2 

7.2.1. Lucrări de semaforizare trafic 

În mii lei/mii euro la cursul 4,4166 

 

TVA

Lei Euro Lei Lei Euro

1 2 3 4 5 6 7

1 Obtinerea terenului - - - - -

2 Amenajarea terenului - - - - -

3
Amenajari pentru protectia mediului, inclusiv

refacerea cadmlui natural dupa terminarea lucrarilor
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor (mutari si 

protejari instalatii)
- - - - -

1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 1,000.00 226.42 240.00 1,240.00 280.76

3 Proiectare si inginerie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4
Cheltuieli privind organizarea licitatiilor pentru 

executia lucrarilor
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 Consultanta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 Asistenta tehnica din partea proiectantului 500.00 113.21 120.00 620.00 140.38

1,500.00 339.63 360.00 1,860.00 421.14

1 Constructii si instalatii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Lucrari de semaforizare trafic 103338.71 23,397.80 24,801.29 128,140.00 29,013.27

3 Montaj utilaj tehnologic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 Utilaje, echipamente teh.si functionale cu montaj 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 Dotari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

103,338.71 23,397.80 24,801.29 128,140.00 29,013.27

1 Organizare de santier 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Lucrari de constructii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 Cheltuieli conexe organizarii de santier 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 Alte taxe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 Pregatirea personaiului de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Probe tehnologice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

104,838.71 23,737.42 25,161.29 130,000.00 29,434.41

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Capitol 6

TOTAL GENERAL

Din care C+M

Partea I 

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

Capitolul 2

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

Capitolul 5 - Alte cheltuieli

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru darea in exploatare

Total Capitol 3

Total Capitol 4

Total Capitol 5

Valoare (inclusiv TVA)

Total Capitol 1

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Valoare (exclusiv TVA)Nr. 

Crt.
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7.2.2. Indicatori tehnica economici privind cheltuielile de capital 

1) Total investiție 

 

2) Durata de realizare a investiției: 2 luni 

 

3) Eșalonarea investiției 

 

7.2.3. Cheltuieli necesare realizării obiectivului 

 

Nr. Crt. TVA

Lei Euro Lei Lei Euro

1 2 3 4 5 6 7

1 Lucrari de semaforizare 101338.71 22,944.96 24,321.29 125,660.00 28,451.75

2 Lucrari de drum 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 Reglementarea circulatiei 2,000.00 452.84 480.00 2,480.00 561.52

103,338.71 23,397.80 24,801.29 128,140.00 29,013.27

1 Montaj utilaje si echipamente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 Utilaje si echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Utilaje si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 Dotari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

103,338.71 23,397.80 24,801.29 128,140.00 29,013.27

Denumire
Valoarea pe categorii Valoarea pe categorii 

Total

I Lucrari de constructie

II Montaj

III Procurare

Total II

Total I

Total II

Lei (cu TVA) Euro (cu TVA)

Valoarea totala a investitiei: 130,000.00 29,434.41

din care constructii montaj: 0.00 0.00

Mii lei (cu TVA) Mii euro (cu TVA)

Esalonarea investitie 130,000.00 29,434.41

AN 1 0.00 0.00

Lei Euro

1 Obtinerea terenului - -

2 Amenajarea terenului - -

3
Amenajari pentru protectia mediului, inclusiv refacerea cadmlui

natural dupa terminarea lucrarilor
- -

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
Valoare (inclusiv TVA)
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Lei Euro

1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor (mutari si protejari instalatii)
- -

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor (mutari si protejari 

instalatii)

Valoare (inclusiv TVA)

Lei Euro

1 Studii de teren 0.00 0.00

2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 1,240.00 280.76

3 Proiectare si inginerie 0.00 0.00

4 Cheltuieli privind organizarea licitatiilor pentru executia lucrarilor 0.00 0.00

5 Consultanta 0.00 0.00

6 Asistenta tehnica din partea proiectantului 620.00 140.38

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Valoare (inclusiv TVA)

Lei Euro

1 Constructii si instalatii 0.00 0.00

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
Valoare (inclusiv TVA)

Lei Euro

1 Organizare de santier 0.00 0.00

2 Lucrari de constructii 0.00 0.00

3 Cheltuieli conexe organizarii de santier 0.00 0.00

4 Comision pentru Casa Sociala a Constructorilor 0.00 0.00

5 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare 0.00 0.00

6 Alte taxe 0.00 0.00

7 Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00

Capitolul 5 - Alte cheltuieli
Valoare (inclusiv TVA)
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B. Piese desenate 

Piesele desenate se pot vedea în Anexa 1 atașata acestui studiu de fezabilitate. 

 

 

 

 

 

 

 


