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STUDIU DE FEZABILITATE 

 
 

   A. PIESE SCRISE  
   1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii  

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii  
«ACHIZITIE UTILAJ PENTRU DESZAPEZIRE IN COMUNA ALUNIS, JUDETUL PRAHOVA» 
 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor  
COMUNA ALUNIS 
 

1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar)  
COMUNA ALUNIS 

1.4. Beneficiarul investiţiei  
COMUNA ALUNIS 

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate  
MICO PROIECT S.R.L. , Nr. Inreg. Registrul Comertului: J15/28/2016, Cod Fiscal: 35401935 Str. 
Matei Basarab, Nr. 8, Dambovita 

 
2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiţii  

In vederea realizarii misiunii sale, S.C. MICO PROIECT S.R.L. propune administratiilor publice 

locale un sistem inovator de servicii integrate din momentul conceperii proiectului si pana la finalizarea 

implementarii acestuia. 

Servicii oferite: 

➢ Consultanta in vederea accesarii fondurilor nerambursabile; 

➢ Sprijin pentru intarirea capacitatii institutionale; 

➢ Proiectarea obiectivelor finantate; 

➢ Asistenta in implementarea proiectelor. 

Situatia existenta 
Transportul persoanelor şi marfurilor influenţează toate laturile vieţii economico-sociale. Odată 

cu sosirea sezonului rece, deplasarea autovehiculelor şi pietonilor în condiţii de siguranţă devine o 

prioritate, deci astfel deszăpezirea şi combaterea poleiului şi inghetului de pe suprafaţa carosabilului 

devin o prioritate. 

Tratamentul preventiv al suprafeţelor asfaltice prin împrăstiere de materiale antiderapante şi 

materiale pentru degrivare aduce mari beneficii prin evitarea producerii accidentelor ce au drept 

consecinta pagube materiale precum şi pierderi de vieţi omenesti.  

Comuna Alunis are in domeniul public cca. 24,196  km de drumuri si strazi comunale a caror 

lucrari de deszapezire si intretinere cade in sarcina Consiliului Local. 

Pana in prezent lucrarile de deszapezire au fost solutionate prin incheierea unor contracte de 

prstari servicii cu intreprinzatori particulari care au actionat cu diferite utilaje, neasigurand intotdeauna 

calitatea si eficienta corespunzatoare. Cosniliul Local Alunis nu are un control direct asupra acestori 

intreprinzatori fapt ce a condus deseori la intarzierea interventiilor. 

 

 

http://www.fonduristructurale.eu/Consultanta.html
http://www.fonduristructurale.eu/Sprijin.html
http://www.fonduristructurale.eu/proiectare.html
http://www.fonduristructurale.eu/servicii.html


 

Necesitatea si oportunitatea investitiei 
 

Comuna Alunis este situată în judeţul Prahova, iar atribuţiile prevăzute prin Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, se exercită la 

nivelul acesteia, prin intermediul consiliului local şi, respectiv al primarului. 

Potrivit dispoziţiilor art. 36 prin Legea nr. 215/2001 republicată cu modificările şi completările 

ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale din comuna Alunis exercită atribuţii în domenii 

precum dezvoltarea economico-socială şi de mediu, administrarea domeniului public şi privat al 

comunei, precum şi în ceea ce priveşte gestionarea serviciilor publice furnizate către cetăţeni. 

Astfel, pentru îndeplinirea corespunzătoare a tuturor aceste atribuţii şi furnizarea unor servicii 

publice de calitate pentru cetăţeni, comuna Alunis trebuie să dispună de utilaje şi echipamente 

adecvate pentru realizarea unei game variate de lucrări de amenajare tehnico-edilitară. 

 Prin prezentul proiect se doreste eficientizarea acţiunilor ce se impune a fi întreprinse la 

nivel local prin achizitionarea unei masini de împrăștiat nisip tractata, alimentata de la sistemul 

hidraulic al tractorului. Aceste mașini sunt proiectate pentru împrăștierea pe drumurile de iarnă 

cu nisip si va fi parcat in curtea primariei, amplasament inclus in inventarul domeniului public. 

Prin achizitionarea utilajului de deszapezire se urmareaste dezvoltarea serviciilor publice de 

administrarea a domeniului public si privat de interes local, oferite atat locuitorilor comunei Alunis cat si 

investitorilor ce pot crea noi locuri de munca si nu in ultimul rand turistilor care vin sa viziteze zona. 

Necesitatea si oportunitatea acestei investitii este sustinuta si de faptul ca in aceasta zona 

comparativ cu alte zone din tara, perioada de iarna este destul de lunga cu ninsoare abundenta si 

viscol, stratul de zapada atingand in unele ierni o grosime considerabila  ceea ce face necesara o 

deszapezire permanenta a drumurilor pentru asigurarea circulatie in aceasta perioada a anului. De 

asemenea temperaturile scazute favorizeaza formarea poleiului. 

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

situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării obiectivului de investiţii şi 
scenariile/opţiunile tehnico-economice identificate şi propuse spre analiză  
 

Nu exista studiu de prefezabiltate. 
 

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri 
instituţionale şi financiare  
 
Nu este cazul. 
 
 

2.3. Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor  
 
Transportul persoanelor şi marfurilor influenţează toate laturile vieţii economico-sociale. Odată 

cu sosirea sezonului rece, deplasarea autovehiculelor şi pietonilor în condiţii de siguranţă devine o 

prioritate, deci astfel deszăpezirea şi combaterea poleiului şi inghetului de pe suprafaţa carosabilului 

devin o prioritate. 

Tratamentul preventiv al suprafeţelor asfaltice prin împrăstiere de materiale antiderapante şi 

materiale pentru degrivare aduce mari beneficii prin evitarea producerii accidentelor ce au drept 

consecinta pagube materiale precum şi pierderi de vieţi omenesti.  



 

Comuna Alunis are in domeniul public cca. 24,196  km de drumuri si strazi comunale a caror 

lucrari de deszapezire si intretinere cade in sarcina Consiliului Local. 

Pana in prezent lucrarile de deszapezire au fost solutionate prin incheierea unor contracte de 

prestari servicii cu intreprinzatori particulari care au actionat cu diferite utilaje, neasigurand 

intotdeauna calitatea si eficienta corespunzatoare. Cosniliul Local Alunis nu are un control direct 

asupra acestori intreprinzatori fapt ce a condus deseori la intarzierea interventiilor. 

Achizitionarea sararitei contribuie la: 

 - intretinerea infrastructurii rutiere locale ce constituie element de bază pentru comunitatea 

periurbana;  

  - diminuarea tendințelor de declin social și economic și la îmbunătățirea nivelului de trai. 

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

evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului de investiţii  
 
Avand in vedere  specificul investitiei , consideram  cererea de bunuri si servicii consistenta si 

argumentata pentru a rezolva problema unei circulatii fluente pe perioada de iarna in zona studiata. 

 

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice  

 

Prin achizitionara sararitei  se va asigura circulatia rutiera in conditii de siguranta pe o lungime de 

24,196 km de drumuri de pe raza comunei Alunis. 

Obiectivul general al investitiei rezida din utilitatea echipamentului achizitionat care contribuie la  

asigurarea conditiilor de derulare normala a activitatilor economice de la nivelul comunei: 

- permite fluidizarea traficului auto pe drumurile comunale, satesti  si judetene care strabat comuna 

inclusiv prin interventii rapide pe perioada calamitatilor sau pe timpul iernii, asigurand astfel 

conditii optime de aprovizionare si desfacere a marfurilor agentilor economici care desfasoara 

activitati productive/servicii  pe raza comunei 

- permite accesul operatorilor economici care fac comert pe raza comunei si astfel se asigura 

accesul populatiei la marfurile de baza si venituri cel putin constante a acestor comercianti 

- investitia asigura reducerea cheltuielilor UAT Comuna Alunis pentru realizarea acestor actiuni 

prin faptul ca: 

- le executa cu forte proprii,  

- in mod eficient intrucat toate accesoriile au capacitate. 

- interventiile la timp in cazul situatiilor de urgenta  limiteaza  pagubele provocate 

domeniului public sau privat 

 

 
3. Identificarea, propunerea şi prezentarea a minimum două scenarii/opţiuni tehnico-

economice pentru realizarea obiectivului de investiţii2)  
 

   3.1. Particularităţi ale amplasamentului:  
a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, dimensiuni în 

plan, regim juridic - natura proprietăţii sau titlul de proprietate, servituţi, drept de preempţiune, 
zonă de utilitate publică, informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, 
după caz);  

 
Aşezată în partea central-nordică a judeţului  Prahova  din provincia istorică a Munteniei, 

comuna Aluniş se încadrează între coordonatele geografice de 45011’30”-45015’13” latitudine 

nordică şi 25049’30”-25054’ longitudine estică. 



 

Aceste coordonate localizează teritoriul comunei în partea nordică a Subcarpaţilor interni ai 

Teleajenului şi în apropierea (aproximativ 2 km) de munţii Grohotiş, apropiere ce are drept urmare 

existenţa  unui relief  frământat cu dealuri înalte şi  pante repezi, cu diferenţe accentuate  de nivel. 

În nordul  comunei se află  comuna Bertea, în vest se  învecinează cu comuna Brebu (sat 

Pietriceaua),  în sud se găseşte teritoriul comunei Cosminele (satul Cosmina de Sus), iar  la est  este 

despărţită  de pârâul Vărbilău de comuna Ştefeşti şi comuna Vărbilău (sat Livadea). 

Faţă de oraşul Ploieşti,  reşedinţa judeţului Prahova, se află la o distanţă de cca 45 km, iar faţă 

de oraşul Slănic  la o distanţă de 16 km. 

Extremitatea vestica locuită  a comunei  se  află la cca 4,5 km de centrul comunei. 

  

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

Faţă de municipiul Ploieşti, reşedinţa judeţului Prahova, comuna Aluniş se află la o 

depărtare de 40 km spre nord. 

Cel mai apropiat oraş este oraşul Slănic  la 12 km. 

 

c) orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes naturale sau 

construite;  

 

Teritoriul administrativ al orasului prezinta urmatoarele vecinatati: 

- la nord comuna Bertea; 

- la vest comuna Brebu-sat Pietriceaua; 

- la sud comuna Cosminele-sat Cosmina de sus; 

- la sud-est comuna Vărbilău-sat Livadea; 

- la est este despărţită de pârâul Vărbilău de comuna Ştefeşti. 

 
 

d) surse de poluare existente în zonă;  
Posibila sursa de poluare este reprezentată de scurgeri de carburanţi sau lubrefianţi provenite de 

la autovehicule si de spălarea  roţilor de noroiul depus pe suprafaţa drumurilor publice. 
 

e) date climatice şi particularităţi de relief;  
 
Nu este cazul. 

 
   f) existenţa unor:  
   - reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi 
identificate;  - nu este cazul 
 
   - 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 
sau de protecţie; - nu este cazul 
 
   - terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională;- nu este cazul 
 
   g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat 
conform normativelor în vigoare, cuprinzând:  

(i) date privind zonarea seismică;  
 

Nu este cazul. 

 



 

(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convenţională şi nivelul 
maxim al apelor freatice;  

 
Nu este cazul. 

 
 

(iii) date geologice generale;  
 

Clima zonei este temperat-continentală, subtipul dealurilor extracarpatice cu nuanţe de tranziţie 

la continentalism, caracterizat de următorii parametrii: 

 Temperatura medie anuală +10,9°C 

 Temperatura minimă absolută -30.0°C 

 Temperatura maximă absolută +41.1°C 

 

Precipitaţiile medii anuale au valoarea cuprinsă între 550-600 mm/m2. 

 

Repartiţia precipitaţiilor pe anotimpuri se poate prezenta astfel: 

 iarna 109.7 mm 

 primăvara 144.5 mm 

 vara 210.5 mm 

 toamna 124.3 mm 

Direcţia predominantă a vânturilor este cea estică (21.2%) și vestică (16.3%). Calmul 

înregistrează valoarea procentuală de 18.9%, iar intensitatea medie a vânturilor la scara Beaufort are 

valoarea 1.4 - 2.4 m/s. 

 

(iv) date geotehnice obţinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fişe complexe cu rezultatele 
determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările 
pentru fundare şi consolidări, hărţi de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz;  

 

Nu este cazul. 

 
(v) încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundaţii) în conformitate cu 

reglementările tehnice în vigoare; - nu este cazul 
 

(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a 
documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunţate bibliografic. – nu este cazul 

 
   3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural şi tehnologic:  
   - caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii;  
   - varianta constructivă de realizare a investiţiei, cu justificarea alegerii acesteia;  
   - echiparea şi dotarea specifică funcţiunii propuse.  
 

Prin prezentul proiect se doreste eficientizarea acţiunilor ce se impune a fi întreprinse la 

nivel local prin achizitionarea unei masini de împrăștiat nisip tractata, alimentata de la sistemul 

hidraulic al tractorului pe pneuri care va fi parcat in curtea primariei, amplasament inclus in 

inventarul domeniului public. 

Caracteristici tehnice: 

Sararita este o masina de împrăștiat nisip tractata alimentata de la sistemul hidraulic al 

tractorului. Aceste mașini sunt proiectate pentru împrăștierea pe drumurile de iarnă cu nisip și sare. 

Buncarul sararitei este armata cu grila de stabilizare interioara si profile laterale speciale. La interior 

sararita are montata o sită specială care împiedică pătrunderea materialului sau a pietrelor în cutia de 

încărcare. Protecția anticorozivă este asigurata de stratul de material de întărire chimică cu două 



 

componente. Saraita dispune de sisitem de reglare a lățimii de lucru, precum și viteza de alimentare. 

Aceste facilitati ajută la controlul precis al parametrilor de împrăștiere. 

• capacitate de transport  5.500 to 

• capacitatea buncarului 4 m3 

• latime de imprastiere 1,8  - 2,8 m 

• puterea minima a tractorului 70 (51) HP 

• presiunea sisitemului hidraulic 32 l/min 

• acoperis din panza pentru protectia incarcaturii 

• doua unitati de imprastiere din otel inoxidabil 

• banda rulanta 

• unitate hidraulica 

• sita de incarcare 

 

   3.3. 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;  
   - costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/de amortizare a investiţiei publice.  

 
Conform deviz general anexat 

 
   3.4. Studii de specialitate, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a construcţiilor, după caz:  
   - studiu topografic;  

Nu este cazul. 
 
   - studiu geotehnic şi/sau studii de analiză şi de stabilitate a terenului;  

Nu este cazul. 
 
   - studiu hidrologic, hidrogeologic; - nu este cazul 
 
   - studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru creşterea 
performanţei energetice; - nu este cazul 
 
   - studiu de trafic şi studiu de circulaţie; - nu este cazul 
 
   - raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiţii ale 
căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică; - nu este cazul 
 
   - studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiţii care se referă la amenajări spaţii verzi şi 
peisajere; - nu este cazul 
 
   - studiu privind valoarea resursei culturale; - nu este cazul 
 
   - studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei. - nu este cazul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
   3.5. Grafice orientative de realizare a investiţiei  
 

    Anul I 

Nr.crt Denumire activitate Nr luni 1 2 3 4 5 6 

1 
Managementul de proiect pentru obiectivul 
de investitii 

6              

2 Achizitie sararita 4   1         

3 Furnizare sararita 2             

 
Conform graficului de mai sus durata totala de realizare a investitiei este de 6 luni. 
 
4.Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opţiuni tehnico- economic(e) propus(e)  
 

3.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi prezentarea 
scenariului de referinţă  - nu este cazul 

 
3.2. Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de 

schimbări climatice, ce pot afecta investiţia  
 

Avand in vedere specificul lucrarilor din prezenta investitie, factorii de risc antropici si naturali 

inclusive schimbari climatice (inundatii, ingheturi) nu pot afecta aceste lucrari, cel putin din 

urmatoarele motive:  

- utilajul folosit - este rezistent la sarcini mecanice;  

- amplasamentul utilajului  - nu este in zona inundabila (parcarea primariei); 

    - terenul se afla amplasat intr-o zona fara riscuri . 

Principalele vulnerabilitati care pot influenta investitaia sunt: 

- dificultatea obtinerii resurselor financiare necesare pentru finantare 

- reducerea sprijinului prin programe cu fonduri europene nerambursabile 

- instabilitatea economica. 

 
   4.3. Situaţia utilităţilor şi analiza de consum:  
 
   - necesarul de utilităţi şi de relocare/protejare, după caz; - nu este cazul 
   - soluţii pentru asigurarea utilităţilor necesare.  

NU este cazul. 
 
   4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii:  
 

a) impactul social şi cultural, egalitatea de şanse;  
Investitia propusa este completa si va fi pe deplin eficienta , influenteaza in mod pozitiv calitatea 

vietii  si a mediului. 
 

b) estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în faza de 
operare;  
In faza de realizarea a investitiei – nu este cazul  
In faza de operare  - o persoana 

 
c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor protejate, 

după caz; - nu este cazul 
 

d) impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care acesta se 
integrează, după caz.  

 



 

Avand in vedere functiunile propuse prin proiect si anume: degivrarea si imprastierea de 

material antiderapant – nisip –  pe strazile comunai Alunis,  impactul obiectivului de investitie 

este unul pozitiv. 

 

   4.5. Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiţii  
- realizarea acestui spatiu nu genereaza bunuri si servicii. 

   4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul 
cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară  
 
 

Demonstrarea obiectiva, cuantificabila a oportunitatii si necesitatii socio-economica a 
proiectului, se realizeaza efectuand analiza cost-beneficiu. 

In  cadrul  analizei  se  vor  descrie  metodele  ce  conduc  la  obtinerea  rezultatelor si  se  vor  

prezenta modalitatile de estimare  a impacturilor posibile ale implementarii proiectului, precum si 
mentionarea surselor de informare folosite. 

Cand analiza impacturilor posibile al proiectului (economice, sociale si de mediu) va identifica 
si efecte negative, se vor prezenta masurile care duc la minimizarea lor. 

Analiza Financiară reflectă viabilitatea financiară a proiectului, capacitatea de generare a 

veniturilor şi nevoia de asistenţă a granturilor. 

Scopul analizei financiare este acela de a evalua costurile şi beneficiile directe cuantificabile 

implicate de proiectul de investiţii. Aceasta va furniza informaţii relevante pentru analiza impactului 

investiţiei asupra mediului economic şi social. 

Datele de intrare ale acestei analize constau în proiecţii pentru fiecare intrare şi ieşire de 

numerar a proiectului pe perioada de previziune, detaliate pe activităţi de investiţie, exploatare, 

întreţinere şi reparaţii. 

 Analiza cost - beneficiu este un cadru conceptual aplicat oricărei evaluări cantitative, sistematice 

a unui proiect investiţional public / privat sau a unei politici guvernamentale din perspectiva publică sau 

socială. 

 De asemenea analiza cost - beneficiu este o metodologie de estimare a dezirabilităţii unui 

proiect investiţional pe baza calculului raportului (economic – social - ecologic) dintre costurile şi 

beneficiile viitoare. 

 Analiza cost - beneficiu este componenta esenţială de fundamentare a fezabilităţii unui proiect 

investiţional din punct de vedere al impactului asupra mediului economic, social sau al mediului 

ambiental şi reflectă valorile pe care societatea este dispusă să le plătească pentru un bun sau serviciu, 

respectiv costurile de oportunitate pentru societate. 

Analiza cost,-,beneficiu şi de senzitivitate (sensibilitate) permite, pe baza unor indicatori 

ecomomico - financiari (RIRE, RIR - rate interne de rentabilitate economice sau financiare, TR - 

termenul de recuperare al capitalurilor investite), determinarea eficienţei (rentabilităţii) proiectelor 

investiţionale. 

Elementele de bază ale analizei cost – beneficiu sunt de definire a obiectivelor, identificarea şi 

definirea proiectului, analiza opţiunilor, analizele economico – financiare, analizele multicriteriale 

(senzitivitate şi risc). 

Metodele de lucru cele mai cunoscute în analiza cost - beneficiu sunt: 

• metoda comparaţiei costurilor cu beneficiile (metoda comparaţiei fluxurilor de 

numerar cash - flow); 

• metoda valorilor de contingenţă; 

• metoda preţurilor hedonice; 

• metoda costurilor de transport; 

• metoda funcţiei de producţie. 



 

Pentru implementarea proiectului s-au avut în vedere mai multe scenarii care au la baza 

evoluţiile factorilor ce pot influenţa direct sau indirect proiectul: factori politici, legislativi, financiari, 

economici (inflaţia, cursul valutar, rata de referinţă a dobânzii, preţurile bunurilor şi serviciilor). 

Ipotezele  prezentate în continuare sunt construite atât pe baza informaţiilor de natură socio - 

economică înregistrate până în prezent cât şi pe baza previziunilor macroeconomice. 

 

Factorul politic 

Una din ipotezele de la care s-a plecat în conturarea scenariilor a fost aceea referitoare la mediul 

politic din România. Aceasta ipoteză presupune că următorii ani România va fi caracterizată de un 

cadru politic favorabil implementării proiectelor de infrastructură, această stabilitate politică fiind 

datorată în mare masură integrării în Uniunea Europeană. Disputele politice sunt relativ normale şi în 

limitele democraţiei europene. 

 

Factori legislativi 

Ipoteza referitoare la influenţa factorilor legislativi asupra derulării acestui proiect de investiţii 

presupune existenţa unui cadru legislativ solid care să încurajeze absorbţia fondurilor structurale şi de 

coeziune  în următorii ani. Integrarea în Uniunea Europeană presupune alinierea legislaţiei româneşti 

la legislaţia europeană (adoptarea legilor şi normelor cu privire la: procedurile de achiziţii, gestionarea 

şi utilizarea fondurilor comunitare, etc.). 

 

Factori economici 

În cadrul acestui subcapitol vor fi enunţate ipotezele referitoare la variabilele ce pot avea un 

impact semnificativ asupra scenariilor proiectului. 

 

Cursul valutar 

Atât în cazul previziunilor financiare, cât şi în cel al estimării costurilor investiţionale  

s-a folosit cursul valutar al ECB din data de 17.05.2019 de  

4,7626  RON/Euro. 

 

Factorul financiar de actualizare 

Conform recomandărilor Ghidului Solicitantului, factorul de actualizare în termeni reali 

recomandat pentru analiza financiară este de 5% pentru ţările de coeziune. 

Factorul economic de actualizare 

Factorul economic de actualizare (rata economică de actualizare) reprezintă rata la care 

costurile şi beneficiile economice viitoare sunt ajustate atunci când sunt comparate cu cele din prezent. 

Conform recomandărilor “Ghidului Solicitantului”, factorul de actualizare în termeni reali recomandat 

pentru analiza economică este de 5% pentru ţările de coeziune. 

 

Valoarea reziduală a investiţiei 

Valoarea reziduală a investiţiei, la sfârşitul perioadei de analiză, a fost estimată la aproximativ 

18% din valoarea iniţială. 

 

Factori de mediu 

Factorul de mediu poate avea un rol semnificativ în cadrul acestui proiect de investiţii, fapt 

evidenţiat în cadrul analizei riscului şi senzitivităţii. 

 

Orizontul de analiză 



 

Având în vedere atât caracteristicile proiectului de investiţii propus cât şi principiul de 

prudenţialitate care impune alegerea unei perioade rezonabile de analiză, previziunile noastre vor 

acoperi o perioadă de 8 ani. 

Analiza cost - beneficiu reprezintă principalul instrument de estimare şi evaluare  economică a 

proiectelor de investiţii. 

 

Analiza financiară utilizează o metodologie specifică determinată de faptul că deszapezirea 

drumului nu generează intrări financiare directe, ci ieşiri (reprezentate de întreţinerea  curentă şi 

periodică). 

În consecinţă, analiza financiară se concentrează asupra demonstrării faptului că 

implementarea proiectului generează beneficii directe pentru entităţile implicate, exprimate prin costuri 

de întreţinere. 

Rezultatele analizei financiare sunt semnificative doar în măsura în care sunt completate de 

cele economice. 

 

Analiza economică evaluează proiectul din punct de vedere al societăţii, urmărind estimarea 

contribuţiei proiectului la bunăstarea economică a localităţii  sau a regiunii. 

 

În cazul analizei cost - beneficiu economice vom completa beneficiile rezultate în cadrul 

analizei cost - beneficiu financiar cu alte efecte neutre pentru proiect în sine, dar importante pentru 

societate. Printre aceste efecte amintim: economiile la la costurile de operare a vehiculelor (costuri 

medii pe km pentru diferite tipuri) şi economii legate de timpul călătoriei. 

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

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

Obiectul analizei noastre financiare îl reprezintă evaluarea beneficiilor şi cheltuielilor produse 

de implementarea proiectului de investiţii propus, independent de destinaţia/sursa lor contabilă. 

Metodologia folosită în analiza financiară este cea recomandată de Comisia Europeană în 

“Ghidul analizei cost - beneficiu a proiectelor de investiţii” pregătit de Direcţia Generală pentru Politici 

Regionale. 

Modelul teoretic aplicat este Modelul DCF (Discounted Cash Flow = Cash Flow Actualizat) care 

cuantifică diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile generate de proiect pe durata sa de funcţionare, 

ajustând această diferenţă cu un factor de actualizare, operaţiune necesară pentru “a aduce” o valoare 

viitoare în prezent. 

Principalul obiectiv al analizei financiare este de a calcula următorii indicatori de evaluare a 

performanţei financiare a proiectului. 

Valoarea actuală netă (VAN) 

După cum o va demonstra matematic formula de mai jos, VAN indică valoarea actuală – la 

momentul zero – a implementării unui proiect ce va genera în viitor diverse fluxuri de venituri şi cheltuieli 

în baza factorului (ratei) de actualizare selectat (k). 

VAN = 0
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unde: CFt = cash flow-ul generat de proiect în anul t – diferenţă dintre veniturile şi cheltuielile 

efective 

          VRn = valoarea reziduală a investiţiei în ultimul an de analiză 

          I0     = investiţia necesară pentru implementarea proiectului 

Cu alte cuvinte, un indicator VAN pozitiv arată că veniturile viitoare vor excede cheltuielile, şi 

toate aceste diferenţe anuale “aduse” în prezent – cu ajutorul ratei de actualizare k – şi însumate 

reprezentând exact valoarea pe care o furnizează indicatorul. 



 

 

Rata internă de rentabilitate (RIR) 

 

RIR reprezintă rata de actualizare la care VAN este egală cu zero. Adică, aceasta este rata 

intenă de renatabilitate minimă acceptată pentru proiect, o rată mai mică indicând faptul că veniturile 

nu vor acoperi cheltuielile. 

Cu toate acestea, o RIR negativă poate fi acceptată pentru anumite proiecte datorită faptului ca 

acest tip de investiţii reprezintă o necesitate stringentă, fără a avea însă capacitatea de a genera 

venituri (sau generează venituri foarte mici): drumuri. staţii de epurare, reţele de canalizare, de 

alimentare cu apa, etc. Acceptarea unei RIR financiară negativă este totuşi condiţionată de 

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

beneficiilor şi costurilor socio - economice. 

 

Raportul Cost/Beneficiu (RCB) 

 

RCB este un indicator complementar al VAN, comparând valoarea actuală a beneficiilor viitoare 

cu costurile viitoare, incluzând valoarea investiţiei: 

RCB = 
0

0

I
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Singurul neajuns al acestui indicator este acela că, atunci când se compară două proiecte, este 

preferat cel care presupune o investiţie iniţială mai mică, chiar dacă celălalt proiect are VAN mai mare. 

Indicatorii financiari ai proiectului,  (VAN; RIR).   

Principalii indicatori ai analizei financiare se referă la calculul Ratei Interne de Rentabilitate 

Financiară (RIR), Valoarea Actuală Netă Financiară (VAN) şi Raportul Cost – Beneficiu al investiţiei. 

lpotezele care au stat la baza elaborarii analizei financiare sunt urmatoarele: 

•   Perioada de referinta 8 ani; 

•   Rata de actualizare 5% 

Cheltuielile previzionate dupa implementarea proiectului sunt de mai multe categorii: 

- cheltuieli materiale 

- cheltuieli de consum 

- cheltuieli cu intretinerea curenta 

Avand in vedere faptul ca este vorba despre o investitie publica deservind domeniul public,  

proiectul nu va genera venituri. Cheltuielile de operare vor fi suportate de catre beneficiar. 

Costuri estimate 

Estimarea costurilor sunt calculate in mod  pesimist,  pentru  a imita o imagine cat mai reala 

privind exploatarea bunurilor. 

Costuri de combustibil - Luand in calcul faptul ca consumul medie a tractorului este de 

aproximativ - 25 litri I ora, cheltuielile cu combustibilul sunt: 

lucrari 500ore/an X 25 lei*6 lei/l = 75000 lei cheltuieli cu combustibil anual 

Rezultatele sunt prezentate în tabelele de mai jos. 

 



 

                      Tabel Calculul indicatorilor financiari ai investiţiei 

 

   

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Din tabelul de sustenabilitatea financiara rezulta un flux de numerar cumulat mai mare ca zero. Acest lucru inseamna ca din punct de vedere al 

sustenabilitati financiare, proiectul are capacitatea genereze o auto-finanţare suficientă pentru a continua activităţile după finalizarea investitiei. 

 

 

 

 

Indicator UM 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cheltuieli de investitii mii lei 83.697,420      

Cheltuieli de intretinere si operare mii lei -                  75,000        75,00   75,00   75,00   75,00   75,00   75,00   75,00   

Total cheltuieli mii lei 83.697,420      75,000        75,00   75,00   75,00   75,00   75,00   75,00   75,00   

Situatia centralizatoare a cheltuielilor totale

Evolutia Prezumata a veniturilor

Venituri UM 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sume alocate mii lei 0 75,00        75,00        75,00        75,00        75,00        75,00        75,00        75,00        

Total venituri mii lei 0 75,00        75,00        75,00        75,00        75,00        75,00        75,00        75,00        

Tabelul sustenabilitatii financiare

Indicator UM 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Total intrari mii lei 83.697,42  75,00       75,00    75,00    75,00    75,00    75,00    75,00    75,00    

Total iesiri mii lei 83.697,42  75,00       75,00    75,00    75,00    75,00    75,00    75,00    75,00    

Total intrari-Total iesiri mii lei -             -           -         -         -         -         -         -         -         



 

 

 

 Costuri de 

operare 
Costuri totale

Costuri totale 

actualizate
Total Actualizate Numerar net

Numerar 

actualizat
VAN

an mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei

1 5% 0,95 83.697,42       83.697,42   79.711,83  0 0,00 83.697,42 - 83.697,42 -   

2 5% 0,91 -                 75,00       75,00         68,03        75,00    68,03 -             -               

3 5% 0,86 75,00       75,00         64,79        75,00    64,79 -             -               83.697,42 - 

4 5% 0,82 75,00       75,00         61,70        75,00    61,70 -             -               83.697,42 - 

5 5% 0,78 75,00       75,00         58,76        75,00    58,76 -             -               83.697,42 - 

6 5% 0,75 75,00       75,00         55,97        75,00    55,97 -             -               83.697,42 - 

7 5% 0,71 75,00       75,00         53,30        75,00    53,30 -             -               83.697,42 - 

8 5% 0,68 75,00       75,00         50,76        75,00    50,76 -             -               83.697,42 - 

9 5% 0,64 15.000,00 -      75,00       14.925,00 -  9.620,79 -   75,00    48,35 15.000,00  9.669,13      74.028,29 - 

600,00     9.275,50 -   461,66     68.697,42 - 74.028,29 -   

74.028,29 -     

-23,65%

20,09 -            

TOTAL

VAN

RIR

C/B

Costuri Venituri Flux

An Rata Coeficient
 Costuri totale 

cu investitia 



 

Rata Internă de Rentabilitate financiară a investiţiei este calculată luând în considerare 

costurile totale ale investiţiei ca o ieşire (împreună cu costurile de exploatare), iar veniturile ca o 

intrare. Ea măsoară capacitatea veniturilor din exploatare de a susţine costurile investiţiei. Aşa 

cum se observă din tabelul de mai sus (tabelul 6.) rezultă următoarele: 

Rata Internă de Rentabilitate Financiară este negativă (-23,65%) deci, mai mică ca 5%, 

rată de actualizare recomandată în cadrul analizei financiare. 

Datorită faptului că investiţia în reteaua de apa nu este generatoare de profit, VAN financiară are 

o valoare negativă (-74.028,29     RON ). Aceasta se datorează fluxului de numerar negativ în 

timpul primului an, care pentru procedura de actualizare, cântăreşte mai mult decât restul anilor 

pozitivi.  

Fluxul de numerar cumulat este pozitiv. 
 
   4.7. Analiza economică3), inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: 
valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu sau, 
după caz, analiza cost-eficacitate  
 

Înainte de elaborarea analizei economice, anumite ipoteze de cuantificare a costurilor şi 

beneficiilor socio - economice trebuie analizate. Aceste elemente sunt prezentate în continuare.  

Beneficiile socio - economice luate în considerare pentru realizarea analizei cost -

beneficiu sunt beneficiile realizate prin implementarea proiectului: 

permite fluidizarea traficului auto pe drumurile comunale, satesti  si judetene care strabat 

comuna inclusiv prin interventii rapide pe perioada calamitatilor sau pe timpul iernii, asigurand 

astfel conditii optime de aprovizionare si desfacere a marfurilor agentilor economici care 

desfasoara activitati productive/servicii  pe raza comunei 

permite accesul operatorilor economici care fac comert pe raza comunei si astfel se 

asigura accesul populatiei la marfurile de baza si venituri cel putin constante a acestor comercianti 

investitia asigura reducerea cheltuielilor UAT Comuna Alunis pentru realizarea acestor 

actiuni prin faptul ca: 

le executa cu forte proprii,  

in mod eficient intrucat toate accesoriile au capacitate. 

interventiile la timp in cazul situatiilor de urgenta  limiteaza  pagubele provocate 

domeniului public sau privat 

 

Rezultatele analizei economice sunt prezentate în tabelul următor (valori calculate numai 

pentru total investiţie RIRE/c si VANE/c): 



 

 

 

 Costuri de 

operare 
Costuri totale

Costuri totale 

actualizate
Total Actualizate Numerar net

Numerar 

actualizat
VAN

an mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei

1 5% 0,95 83.697,42       83.697,42   79.711,83  0 0,00 83.697,42 - 83.697,42 -   

2 5% 0,91 -                 75,00       75,00         68,03        75,00    68,03 -             -               

3 5% 0,86 75,00       75,00         64,79        75,00    64,79 -             -               83.697,42 - 

4 5% 0,82 75,00       75,00         61,70        75,00    61,70 -             -               83.697,42 - 

5 5% 0,78 75,00       75,00         58,76        75,00    58,76 -             -               83.697,42 - 

6 5% 0,75 75,00       75,00         55,97        75,00    55,97 -             -               83.697,42 - 

7 5% 0,71 75,00       75,00         53,30        75,00    53,30 -             -               83.697,42 - 

8 5% 0,68 75,00       75,00         50,76        75,00    50,76 -             -               83.697,42 - 

9 5% 0,64 15.000,00 -      75,00       14.925,00 -  9.620,79 -   75,00    48,35 15.000,00  9.669,13      74.028,29 - 

600,00     9.275,50 -   461,66     68.697,42 - 74.028,29 -   

74.028,29 -     

-23,65%

20,09 -            

TOTAL

VAN

RIR

C/B

Costuri Venituri Flux

An Rata Coeficient
 Costuri totale 

cu investitia 



 

 

 

 

Beneficiile socio - economice luate în considerare pentru realizarea analizei cost -beneficiu 

sunt cele realizate prin implementarea proiectului. 

Costurile economice sunt reprezentate de costurile de investiţie, costurile de întreţinere şi 

reabilitarea curentă. 

Analiza cost - beneficiu a proiectului presupune determinarea următorilor indicatori: 

• Valoarea Actuală Netă Economică (VANE) 

• Rata Internă de Rentabilitate Economică (RIRE) 

• Raportul Beneficiu/Cost 

• Rata de actualizare utilizată în analiză are valoarea 5%. 

Din analiza valorilor furnizare în tabelul urmator rezultă următoarele: 

• Valoarea Actuală Netă Economică este negativa: -74.028,29 RON 

• Rata Internă de Rentabilitate Economică este de -23,65%, mai mica decat rata 

socială de actualizare 5%. 

Raportul beneficiu/cost este -20,09. 

 
   4.8. Analiza de senzitivitate  
Scopul analizei de senzitivitate este de a selecta variabile critice si parametri ale caror variatii, 

pozitive sau negative comparate cu valoarea de baza are efectul cel mai mare asupra valorii IRI si 

VNA care pot cauza schimbari semnificative a acestor parametri.  Se recomanda considerarea 

acelor parametri pentru care variatia pozitiva sau negativa cu 1% produce o variatie corespunzatoare 

de 1% in RIR sau 5% in valoarea de baza a VNA.  

 

Analiza de senzitivitate financiara 

Analiza de senzitivitate are ca obiectiv identificarea variabilelor critice şi impactul potenţial al 
variaţiei acestor variabile asupra indicatorilor de performanţă financiară şi economică.  
 Indicatorii de performanţă financiară şi economică relevanţi, care se vor considera în toate cazurile, 
sunt rata internă de rentabilitate financiară a investiţiei şi valoarea financiară actuală netă. 
  Pentru realizarea analizei de senzitivitate se vor parcurge paşii următori:  
identificarea variabilelor care sunt considerate critice pentru durabilitatea beneficiilor proiectului.  
Acest lucru se realizează prin analiza comparata a marimii variatiei indicatorilor de performanţă ca 
urmare a modificărilor induse unui set de variabile ale investitiei.  
calculul "valorilor de comutare" pentru variabilele critice identificate (reprezintă modificarea 
procentuală a variabilei critice care determină ca valoarea indicatorului de performanţă analizat să 
ajungă sub un nivel minim de acceptabilitate)  

Analiza de senzitivitate (de sensibilitate) in cazul proiectelor de investitie in domeniul 
protectiei mediului, permite aprecierea efectelor pe care le au variatiile anumitori factori critici asupra 
parametrilor tehnico-economici ai investitiei. 
 Printre acesti factori de risc care influenteaza investitia la nivel de rentabilitate, amintim: 
-orice eveniment neasteptat, care poate schimba considerabil costul investitiei in curs; 
-costurile de exploatare ( intretinere, administrare ) si dinamica lor in timp; 

Analiza de senzitivitate consta in determinarea variatiei indicatorilor de profitabilitate in 
conditiile modificarii nivelurilor diferitelor variabilelor cheie. 
 Se vor determina variabilele critice ale caror variatii vor determina cele mai semnificative 
variatii asupra principalilor indicatori ai rentabilitatii, respectiv RIR si VAN. Intervalul pentru care vom 
stabili variatiile este de +/- 1%. 
 Selectarea variabilelor cheie ale modelului 
 Pentru determinarea variabilelor cheie se vor lua in considerare urmatorii indicatori: 
Valoarea investitiei 
Costurile de intretinere si operare 
 Acesti indicatori au fost modificati cu -1% si 1% obtinandu-se urmatoarele valori pentru 
indicatorii de performanta: 



 

 

 
 

 

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

Proiectul de investiţii are o “lume” proprie reprezentată de elementele concrete care concură la 

realizarea lui, adică participanţi (consultanţi, ingineri, constructori, tehnologi, finanţatori, beneficiari 

ai rezultatelor, etc.) şi cadrul economic, juridic, politic, social de dezvoltare.  

In acelaşi timp, fiecare proiect se derulează in “lumea organizaţiei” care construieşte sau 

achiziţionează activul (denumit generic “investiţie”), iar aceasta işi desfăşoară activitatea intr-o 

economie şi a unui mediu ambiant marcat de neprevăzut.  

In mediul economic şi de afaceri actual, orice decizie de investiţii este puternic marcată de 

modificările imprevizibile - uneori in sens pozitiv, dar de cele mai multe ori in sens negativ – ale 

factorilor de mediu. Aceste evoluţii imprevizibile au stat in atenţia specialiştilor in domeniu mai mult 

sub aspectul impactului lor negativ asupra rentabilităţii proiectului şi au primit denumirea de risc al 

proiectului. 

Principalele riscuri care pot afecta proiectul pot fi de natura interna si externa: 

• Interna – pot fi elemente tehnice legate de indeplinirea realista a obiectivelor si care se pot 

minimiza printr-o proiectare si planificare riguroasa a activitatilor 

• Externa – nu depind de beneficiar, dar pot fi contracarate printr-un sistem adecvat de 

management al riscului 

 

In perioada de execuţie a proiectului, factorii de risc sunt determinaţi de caracteristicile 

tehnice ale proiectului, experienţa şi modul de lucru al echipei de execuţie, parametrii exogeni (in 

principal macro-economici) ce pot să afecteze sumele necesare finanţării in această etapă. 

Principalele riscuri de natura interna ce apar sunt:  

• riscul tehnologic care apare in cazul unor investiţii cu grad ridicat de noutate tehnologică. In 

general, investitorii se simt mai in siguranţă dacă tehnologia a fost probată in alte proiecte, folosirea 

unei tehnologii probate fiind o condiţie de a se acorda un imprumut.  

• riscul de depăşire a costurilor ce apare in situaţia in care nu s-au specificat in contractul de 

execuţie sau in bugetul investiţiei actualizări ale costurilor sau cheltuieli neprevăzute.  

• riscul de intarziere (depăşire a duratei stabilite) poate conduce, pe de o parte la creşterea 

nevoii de finanţare, inclusiv a dobanzilor aferente, iar pe de altă parte la intarzierea intrării in 

exploatare cu efecte negative asupra respectării clauzelor faţă de furnizori şi de clienţi.  

Factori

-1% 0% 1%

Valoarea investitiei 82.934,70 83.772,42 84.610,14

VAN -4.910,00 -74.028,29 -5.023,00

RIR -11,02% -23,65% -11,58%

Factori

-1% 0% 1%

Costurile de operare 82.934,70 83.772,42 84.610,14

VAN -4875,45 -74.028,29 -5.089,00

RIR -11,07% -23,65% -11,64%

Variatii

Variatii

Senzitivitate cheltuieli de operare

Senzitivitate Valoarea investitiei



 

 

• riscul de interfaţă este generat de intercondiţionarea dintre diferiţi executanţi pe care participă 

la realizarea proiectului şi derivă din coordonarea executanţilor sau din incoerenţa intre clauzele 

diferitelor contracte de execuţie.  

• riscul de indexare a costurilor proiectului apare in situaţia in care nu se prevăd in contract 

clauze ferme privind finalizarea proiectului la costurile prevăzute la momentul semnării acestuia, 

beneficiarul fiind nevoit să suporte modificările de preţ.  

Intre metodele ce pot fi utilizate pentru prevenirea sau diminuarea efectelor unor astfel de riscuri, 

se enumeră:  

 transferul riscului, către o terţă parte ce poate prelua gestiunea acestuia precum companiile 

de asigurări şi firmele specializate in realizarea unor părţi din proiect (outsourcing);  

 diminuarea riscului prin programarea corespunzătoare a activităţilor, instruirea personalului 

sau prin reducerea efectelor in cazul apariţiei acestuia formarea de rezerve de costuri sau de timp;  

 selectarea ştiinţifică a subcontractorilor (folosind informaţii din derularea unor contracte 

anterioare) şi negocierea atentă a contractelor.  

 

De asemenea pentru minimizares riscurilor se poate apela la sistemele cheie (consacrate) ale  

managementului de proiect. 

Sistemul de monitorizare 

Esenta acestuia consta in compararea permanenta a situatiei de fapt cu planul 

acestuia: evolutie fizica, cheltuieli financiare, calitate (obiectivele proiectului sunt congruente cu 

activele create). 

O abatere indicata de sistemul de monitorizare (evolutie programata/stare de fapt) 

conduce la un set de decizii a managerilor de project care vor decide daca sunt posibile si/sau 

anumite masuri de remediere. 

Sistemul de control 

Acesta va trebui sa intre in actiune repede si eficient cand sistemul de monitorizare indica 

abateri. 

Membrii echipei de project au urmatoarele atributii principale: 

• a lua decizii despre masurile corective necesare (de la caz la caz) 

• autorizarea masurilor propuse 

• implementarea schimbarilor propuse 

• adaptarea planului de referinta care sa permita ca sistemul de monitorizare sa 

ramana eficient 

Sistemul informational 

Va sustine sistemele de control si monitorizare, punand la dispozitia echipei de proiect (in timp 

util) informatiile pe baza carora ea va actiona. 

Pentru monitorizarea proiectului (primul sistem cheie al managementului de proiect) informatiile 

strict necesare sunt urmatoarele: 

• masurarea evolutiei fizice 

• masurarea evolutiei financiare 

• controlul calitatii 

alte informatii specifice care prezinta interes deosebit. 

Mecanismul de control financiar 

Intelegem prin mecanism de control financiar prin care se va asigura utilizarea optima a 

fondurilor, un sistem circular de reguli care vor ajuta la atingerea obiectivelor proiectului evitand 

surprizele si semnalizand la timp pericolele care necesita masuri corective. 

Global, acest concept se refera la urmatoarele: 

• stabilirea unei planificari financiare 

•confruntarea la intervale regulate (doua luni) a rezultatelor efective ale acestei planificari 

• compararea abaterilor dintre plan si realitate 



 

 

Impiedicarea evolutiilor nedorite prin luarea unor decizii la timpul potrivit 

Principalele instrumente de lucru operative se vor baza in principal pe analize cantitative si 

calitative a rezultatelor. 

Contabilitatea si managementui financiar 

Va fi asigurata de un specialist contabil care va contribui la indeplinirea a trei sarcini 

fundamentale: 

1. planificarea, controlul si inregistrarea operatiunilor 

2. prezentarea informatiilor (primele doua puncte sunt sarcini ale specialistului 

contabil) 

3. decizia in chestiuni financiare (atributii ale conducerii) 

• Planificarea, controlul si inregistrarea operatiunilor 

Presupun operatiuni cum ar fi platile pentru bunuri si servicii, materiale, plata salariilor, cat si 

efectuarea incasarilor din vanzari. Planificarea tranzactiilor este necesara. Managementul 

proiectului trebuie sa autorizeze aceste tranzactii si disponibilizarea fizica a fondurilor prin 

proceduri de autorizare a platilor si de depunere a fondurilor in contul bancar al proiectului. 

Controlul financiar se refera la armonizarea evidentelor fizice ale operatiunilor cu bugetele 

aprobate. 

• Prezentarea informatiilor 

Va fi necesara unificarea rezultatelor diferitelor operatiuni, evaluand implicatiile acestuia si 

rezumandu-le in rapoarte regulate si dare care vor oferi informatii despre evolutia pe nivele de 

cheltuieli, vor include prognoze ale situatiilor financiare viitoare si vor identifica zonele 

problematice  

• Activitatea de decizie la nivel financiar 

Sistemul va combina elementele esentiale ale functiei de inregistrare si control logic cu procesul 

de raportare metodica. Succint, prin activitatea decizionala intelegem urmatoarele: alegerea 

strategiilor, alocarea intre activitati, revizuirea bugetului, verificarea contabila interna. 

 

Riscurile externe (care nu depind de beneficiar) 

 

SECTOR RISCURI 
EVITARE/ PREVENIRE/ REDUCERE 

RISCURI 

POLITIC 

 

 

 

     -      reorientarea politicii interne a 

Romaniei spre un model economic de tip 

inchis 

-         reoritentarea politicii spre un 

sistem administrativ centralizat 

-     imbunatatirea mediului legal si 

institutional in Romania 

-        extinderea descentralizarii in 

toate sectoarele de activitate 

-        stabilitate politica interna 

PATRIMONIAL 

- Daune directe produse bunurilor din 

diverse cauze: incendiu, explozie, 

cutremur, inundatie, intemperii 

atmosferice, furt, vandalism etc; 

-Pierderi financiare indirecte din 

intreruperea activitatii (intrerupere 

cauzata de producerea riscurilor 

asigurate); 

-Avarii accidentale la echipamente si 

utilaje, precum si pierderi financiare 

indirecte, aferente intreruperii activitatii 

din astfel de cauze; 

-Avarii la lucrarile de constructie, 

instalare si punere in functiune; 

-asigurarea bunurilor (utilaje, 

instalatii, materiale, materii prime)  pentru 

incendiu, cutremur, furt); 

 

-gasirea unor solutii rapide de 

inlocuire a bunurilor care au suferit avarii 

astfel incat lucrarile sa  poata continua 



 

 

SECTOR RISCURI 
EVITARE/ PREVENIRE/ REDUCERE 

RISCURI 

FINANCIAR/ ECONOMIC 

 

-Riscuri legate de piata financiara- 

fluctuatiile de curs valutar 

- inasprirea procedurilor vamale 

-retragerea sprijinului financiar din 

partea unor organisme financiare 

internationale 

- dezvoltarea economiei subterane 

-  scaderea ritmului de privatizare 

-  acordarea unor facilitati altor centre 

din regiune si Euroregiune 

-in cazul cresterii cursului valutar la 

Euro iar finantarea  primita sa fie in lei, 

acest lucru poate duce la imposibilitatea 

continuarii lucrarii. Se poate evita prin 

incheierea contractelor in lei cu 

anteprenorii. 

Pentru a face fata fluctuatiilor de pe 

piata valutara se pot incheia contracte  pe 

piata financiara a derivatelor. 

RELATII REGIONALE, 

EUROREGIONALE, 

INTERNATIONALE 

 

 

 

 

 

-  instabilitate politica internationala 

- accentuarea unor conflicte in zona 

noastra geografica 

- aparitia unor conflicte in interiorul 

comunitatii ; 

- conflicte de interese intre diferite 

centre economice din regiune 

- conflicte de interese intre diferite 

nivele decizionale (local, judetean, 

national) 

-imbunatatirea mediului legal si 

institutional in Romania 

 

- obtinerea tuturor aprobarilor pentru 

derularea investittiei inainte de inceperea 

lucrarilor. 

 

RASPUNDEREA CIVILA 

-Raspunderea civila generala fata de 

terti 

-Raspunderea manageriala; 

 

RISCURI DE MEDIU SI DE 

CLIMA 

 

-cele climaterice sunt legate de 

existenta unor precipitatii abundente care 

ar putea intrerupe lucrarile , cat si 

existenta unor temperaturi scazute care 

ar duce la inghet  si ar inreuna executarea 

lucrarilor. 

 

-In zonele cu riscuri naturale se vor 

autoriza numai constructiile care au drept 

scop limitarea acestor riscuri; alte 

categorii de constructii pot fi autorizate 

doar dupa eliminarea factorilor naturali de 

risc si cu respectarea prevederilor legale 

in vigoare; 

-Urmarirea comportarii si intretinerea 

lucrarilor de regularizare si desecare, 

precum si a celor de aparare impotriva 

inundatiilor; 

-Imbunatatirea planurilor de actiune 

si interventie in caz de calamitati naturale. 

 

 
4. Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)  
 

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

 
Scenariul 1 – Pastrarea situatiei existente (varianta fara investitie) 
 Pastrarea situatiei existente pastreaza gradul de disconfort al populatiei din zona. 
 In cazul pastrarii situatiei existente nu se fac eforturi financiare dar gradul de confort al 
populatiei si conditiile de circulatie pe  sunt necorespunzatoare pentru o zona in continua dezvoltare. 
 
Scenariul 2 - Achizitionarea sararitei (varianta cu investitie) 

Achizitia acestuia va fi benefica pentru localitate atat din punct de vedere economic cat si din 

punct de vedere social. In acest fel, implementarea proiectului va contribui la scaderea costurilor 

primariei pentru deszapezirea drumurilor comunale si va putea interveni  in timpul cel mai scurt in 

caz de necesitate, limitand in acest fel pagubele produse de accidentele naturale (de mediu): 

inundatii, incendii, caderi masive de zapada etc. 

 
4.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e)  



 

 

 

Prin achizitionarea sararitei se urmareaste dezvoltarea serviciilor publice de administrarea a  

domeniului public si privat de interes local, oferite atat locuitorilor comunei Alunis cat si investitorilor 

ce pot crea noi locuri de munca si nu in ultimul rand turistilor care vin sa viziteze zona. 

Necesitatea si oportunitatea acestei investitii este sustinuta si de faptul ca in aceasta zona 

comparativ cu alte zone din tara, perioada de iarna este destul de lunga cu ninsoare abundenta si 

viscol, stratul de zapada atingand in unele ierni o grosime considerabila  ceea ce face necesara o 

deszapezire permanenta a drumurilor pentru asigurarea circulatie in aceasta perioada a anului. De 

asemenea temperaturile scazute favorizeaza formarea poleiului. 

-extinderea serviciilor locale de baza  destinate populatiei prin faptul ca locuitorii comunei 

Alunis vor avea un utilaj cu care sa actioneze rapid pentru siguranta cetatenilor si revenirea rapida 

la o viata normala in urma confruntarii cu situatii de urgenta. 

-dezvoltarea comunitatii locale ca urmare a asigurarii unor cai de acces curate, pe tot parcursul 

anului, cu influenta pozitiva asupra operatorilor economici care isi pot desfasura activitatea fara 

perturbari pe tot parcursul anului 

 

   5.3. Descrierea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) privind:  
a) obţinerea si amenajarea terenului;  

NU este cazul.  

 
b) asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului; - nu este cazul. 

  
c) soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, 

funcţional-arhitectural şi economic, a principalelor lucrări pentru investiţia de bază, corelată cu 
nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuşi;  

 

Sararita este o masina de împrăștiat sare tractata alimentata de la sistemul hidraulic al 

tractorului. Aceste mașini sunt proiectate pentru împrăștierea pe drumurile de iarnă cu nisip și sare. 

Buncarul sararitei este armata cu grila de stabilizare interioara si profile laterale speciale. La interior 

sararita are montata o sită specială care împiedică pătrunderea materialului sau a pietrelor în cutia 

de încărcare. Protecția anticorozivă este asigurata de stratul de material de întărire chimică cu două 

componente. Saraita dispune de sisitem de reglare a lățimii de lucru, precum și viteza de alimentare. 

Aceste facilitati ajută la controlul precis al parametrilor de împrăștiere. 

• capacitate de transport  5.500 to 

• capacitatea buncarului 4 m3 

• latime de imprastiere 1,8  - 2,8 m 

• puterea minima a tractorului 70 (51) HP 

• presiunea sisitemului hidraulic 32 l/min 

• acoperis din panza pentru protectia incarcaturii 

• doua unitati de imprastiere din otel inoxidabil 

• banda rulanta 

• unitate hidraulica 

• sita de incarcare 

 

d) probe tehnologice şi teste.  
 
Nu este cazul. 

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

a) 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;  



 

 

 

TOTAL GENERAL lei 

Valoare fără TVA 70.413,80 

Valoare TVA 13.283,62 

Valoare inclusiv TVA 83.697,42 

Din care: 

Valoare C+M fără TVA 0 

Valoare C+M – TVA 0 

Valoare C+M inclusiv TVA 0 

 
b) 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 în vigoare;  

 

Nr. Crt. DENUMIRE U.M. CANTITATE 

1 Sararita tractabila Pronar T132 buc 1 

 
c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de 

specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii;  
 

În unități valorice: 

- Valoare investiție: 70.413,80 RON (valoare fără TVA)  

- Lucrări de construcții (C+M): 0,00 RON (valoare fără TVA)  

 
d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.  

Durata de executie este estimata la  6 luni . 

 
4.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice 

funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor 
fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor 
tehnice  

- Nu este cazul. 

 

 

 
4.5. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare 

şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul 
local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, 
alte surse legal constituite.  

Proiectul va fi finantat integral din FEADR si alte fonduri legal constituite. 

 
   6. Urbanism, acorduri şi avize conforme  
 
   6.2. Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege -  nu 
este cazul 
 



x. LUCRART NECESARE ORGANEARil DE $ANTIER:
- Nu este cazul.

xl. LUCMRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUT LA FTNALTZAREA lNVESTtTlEt, iN CAZ DE ACCIDENTE

$usAU LA 1NcETAREA AcnvtrATu, iN MASURA irrt cRRe AcESTE INFoRMATII suNT DtspoNIBlLE:

Xl.l.lucrdrile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiliei, in caz de accidente gi/sau la
in c eta re a a ctiv itdli i ;

Dupi finalizarea lucririlor - din perioada de iama - se va proceda la curatarea tuturor drumurilor afectate.

Folosirea materialului antiderapant - nisipul - nu introdrc efecte negative suplimentare fata de situatia existenta asupra

solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafata, faunei. lmpactul asupra nediului pe perioada de fdosire a sararitei

este minim, av6nd un caracter limitat in timp.

, XII. ANEXE. PIESE DESENATE

l.planul de incadrare in zoni a obiectivului gi planul de situafie, cu modul de planificare a

utilizirii suprafetelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clidiri, alte structuri, materiale de construcfie gi altele);
plange reprezentind limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafafi de teren solicitati pentru a fi
folositi temporar (planuri de situafie 9i amplasamente);

- Nu este cazul

2. schemele-flux pentru procesultehnologic Aifazele activititii, cu instalafiile de depoluarei. nu este cazul

3. schema-flux a gestionirii degeurilor;- nu este cazul

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publici pentru protec{ia mediului;- nu este cazul

intoomit

lng. Mereu Corina

t2



 VALOARE (fara 
TVA) 

 TVA 
 VALOARE 

(inclusiv TVA) 
 LEI  LEI  LEI 

1 2 3 4 5

1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajãri pentru protectia mediului si aducerea la 0.00 0.00 0.00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00

Total cap. 1 0.00 0.00 0.00

2.1 ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA 0.00 0.00 0.00
Total cap. 2                       -                        -                           -       

3.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00
 3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00
 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
 3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

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

500.00 0.00 500.00

3.3 Expertiza tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul 

energetic al cladirilor
0.00 0.00 0.00

3.5 Proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 
lucrarilor de interventii si deviz general

0.00 0.00 0.00

3.5.4. Documentatii tehnice in vederea obtinerii 
avizelor/acordurior/autorizatiilor

0.00 0.00 0.00

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

0.00 0.00 0.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 0.00 0.00 0.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultantã 8000.00 1520.00 9520.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de 
investitii

8000.00 1520.00 9520.00

3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistentã tehnica 0.00 0.00 0.00

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 0.00 0.00 0.00
3.8.1.1.  pe perioada de executie a lucrarilor 0.00 0.00 0.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele 
incluse in programul de control al lucrarilor de 
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in 
Constructii

0.00 0.00 0.00

3.8.2. Dirigentie de santier 0.00 0.00 0.00
Total cap. 3 8500.00 1520.00 10020.00

4.1 Constructii si instalatii 0.00 0.00 0.00
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 

functionale
0.00 0.00 0.00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 
care necesita montaj

0.00 0.00 0.00

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

0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 61913.80 11763.62 73677.42
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

Total cap. 4 61913.80 11763.62 73677.42

5.1 Organizare de santier 0.00 0.00 0.00
5.1.1  Lucrari de constructii si instalatii aferente 
organizarii de santier

0.00 0.00 0.00

5.1.2  Cheltuieli conexe organizarii de santier 0.00 0.00 0.00

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii 

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

«Achizitie utilaj pentru deszapezire in comuna Alunis, judetul Prahova» 

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnicã

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea  utilitãtilor necesare obiectivului de investitii

Capitolul 1-  Cheltuieli pentru obtinerea  si amenajrea terenului

Capitolul 5 - alte cheltuieli

Capitolul 4-Cheltuieli pt. investitia  de baza



Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea

2.4. Cola aferenta Gasei Sociale a Constructorilor -

Si nepfaVaZUte p,o%x(ap1 + cap2+cap 3+ €p4I

f n preturi la data de 17.05.2019 ; 1 euro = 4,7626 lei

DATA 17.05.2019

BEN EFICIAR/I NVESTITOR



VALOARE   
 (FARA TVA)

TVA
VALOARE CU TV)

LEI LEI LEI

1 2 3 4 5

 4.1 Constructii si instalatii 0.00 0.00 0.00
 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
 4.1.2 Imprejmuire 0.00 0.00 0.00
 4.1.3 Retea canalizare 0.00 0.00 0.00
 4.1.4 Instalatii electrice 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
Montaj SP 1 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 
montaj 0.00 0.00 0.00

 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 
montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00

 4.5 Dotări 61,913.80 11,763.62 73,677.42
 4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

61,913.80 11,763.62 73,677.42

61,913.80 11,763.62 73,677.42

 

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

TOTAL II - subcap. 4.2
III - PROCURARE

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III )

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

TOTAL I  - subcap. 4.1

DEVIZUL OBIECTLUI 1: Achizitie utilaj pentru deszapezire 



 VALOARE   
 (FARA TVA) 

TVA
VALOARE CU TV)

 LEI LEI LEI

1 2              3.00     4 5

3.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00
 3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00
            Studii topo 0.00 0.00 0.00
            Studii geo 0.00 0.00 0.00
 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
 3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

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

500.00 0.00 500.00

3.3 Expertiza tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul 

energetic al cladirilor
0.00 0.00 0.00

3.5 Proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 
lucrarilor de interventii si deviz general

0.00 0.00 0.00

3.5.4. Documentatii tehnice in vederea obtinerii 
avizelor/acordurior/autorizatiilor

0.00 0.00 0.00

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

0.00 0.00 0.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 0.00 0.00 0.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultantã 8000.00 1520.00 9520.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de 
investitii

8000.00 1520.00 9520.00

3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistentã tehnica 0.00 0.00 0.00

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 0.00 0.00 0.00
3.8.1.1.  pe perioada de executie a lucrarilor 0.00 0.00 0.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse 
in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de 
catre Inspectoratul de Stat in Constructii

0.00 0.00 0.00

3.8.2. Dirigentie de santier 0.00 0.00 0.00
8,500.00 1,520.00 10,020.00

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

TOTAL cap. 3

DEVIZUL FINANCIAR



VALOARE   
 (FARA TVA)

TVA VALOARE 
(INCLUSIV TVA)

MII LEI MII LEI MII LEI

1 2 3 5 6

2.1 ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA 0.00 0.00 0.00
2.1.1. Alimentare cu energie electrica 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

5.1 Organizare de santier 0.00 0.00 0.00
5.1.1  Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 
santier

0.00 0.00 0.00

5.1.2  Cheltuieli conexe organizarii de santier 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.00 0.00 0.00

5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 
finantatoare

0.00 0.00 0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controluL calitatii lucrarilor de 
constructii

0.00 0.00 0.00

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului în 
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 
lucrarior de constructii

0.00 0.00 0.00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 
construire/desfiintare

0.00 0.00 0.00

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00
Diverse si nepravazute [2,0% X (cap 1 + cap 2 + cap 3+ cap 4)] 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

Total cap. 2
Capitolul 5 - Alte cheltuieli

Total cap. 5

Deviz cheltuieli capitolele 2 si 5

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Total cap. 2+5


