
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
 PROIECT 
 
 

        HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii 

pentru obiectivul de investiţii “Modernizare depou de tramvaie” și 
cesionarea/vânzarea acesteia de către  R.A.T. SRL. 

 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

20.12.2018; 

          Având în vedere expunerea de motive nr.214605/2018, rapoartele 
nr.214607/2018 al Direcţiei Investiții, Achiziții și Licitații și nr.2146082018 al Direcţiei 
Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de 
investiţii “Modernizare depou de tramvaie” și cesionarea/vânzarea acesteia de către  
R.A.T. SRL.;   
 În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, 
Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al 
documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiții finanțate din fonduri 
publice și art.1315 şi urm. din Cod Civil; 
          În temeiul art.36 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.1, art.61 alin.2  şi 
art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală;  
 
 
     HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de 

investiţii “Modernizare depou de tramvaie” și cesionarea/vânzarea acesteia de 
către  R.A.T. SRL,  prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici pentru investiția prevăzută la 
art.1 din prezenta hotărâre, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă descrierea sumară a investiția prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, 
conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă cesionarea contractului de prestări servicii nr.17330/13.11.2018 
încheiat între R.A.T SRL, în calitate de achizitor şi S.C. RAY CONSULTING 
S.R.L., în calitate de prestator, având ca obiect prestarea serviciilor de proiectare-
realizare DALI „Modernizare depou tramvaie” în favoarea Municipiului Craiova. 

 



  

Art.5. Se aprobă împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul 
adiţional prin care se cesionează contractul de prestări servicii 
nr.17330/13.11.2018 încheiat între R.A.T SRL, în calitate de achizitor şi S.C. 
RAY CONSULTING S.R.L., în calitate de prestator, având ca obiect prestarea 
serviciilor de proiectare-realizare DALI „Modernizare depou tramvaie”. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații, R.A.T SRL 
și  S.C. RAY CONSULTING S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 

           INIŢIATOR, AVIZAT, 
              PRIMAR, 
         Mihail GENOIU 

SECRETAR,   
  Nicoleta MIULESCU 

           
 

 

 
 

  
  
  

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr. 214605/2018 
 
 

                                                               
EXPUNERE DE MOTIVE 

 
privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții  

pentru obiectivul de investiții “Modernizare depou tramvai”  
și preluarea acesteia de la SC RAT CRAIOVA SRL 

 
 

Având în vedere că sistemul de transport cu tramvaiul este în curs de reabilitare, este 
necesară și reabilitarea depoului de tramvaie pentru a fi adus la același nivel tehnic și de 
eficiență energetică și economică cu celelalte subsisteme reabilitate deja. 

Pentru municipiul Craiova a fost elaborat documentul strategic – planul de Mobilitate 
Urbană Durabilă (PMUD) al Polului de Creștere Craiova care include proiecte referitoare la 
modernizarea sistemului de transport în comun.  

 

În concluzie, considerăm că este oportună inițierea unui proiect de hotărâre pentru 
aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții 
“Modernizare depou tramvai” și preluarea acesteia de la SC RAT CRAIOVA SRL 

 

 
PRIMAR, 

MIHAIL GENOIU 

 
Director executiv, 

Maria Nuță 
  
 



Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii 
Serviciul Investiţii şi Achiziţii 
Nr.214607/2018                                                                            Se aprobă, 
           Primar, 
                  Mihail Genoiu 
 

RAPORT 
 

Pentru adoptarea  unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Craiova privind 
aprobarea  documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii  

pentru obiectivul de investiţii  „Modernizare depou tramvai”  şi preluarea acesteia de la SC RAT 

CRAIOVA SRL 
 
 

Prin adresa nr. 85913/30.07.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 
122426/31.07.2018 emisă de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, se solicita 
sa avem in vedere faptul ca pana la data de 31.12.2023, municipiul Craiova si/sau operatorul de 
transport trebuie sa asigure investiţiile necesare pentru gararea in bune condiţii a tramvaielor 
achiziţionate in cadrul POR 2014-2020. 

În acest context, operatorul de transport , în calitate de proprietar al bunurilor  ce compun 
depoul a desfăşurat o procedură de achiziţie publică având ca obiect servicii de proiectare – 
realizarea DALI „Modernizare depou tramvaie” motivat de împrejurarea că Municipiul Craiova a 
aprobat achiziţionarea prin POR 2014-2020 Axa 4.1 a unui număr de 17 tramvaie în parteneriat cu 
MDRAP.  

Astfel, a fost încheiat contractul de achiziţie publică de servicii nr. 17330/13.11.2018 între 
R.A.T SRL, în calitate de achizitor şi SC RAY CONSULTING SRL, în calitate de prestator, având 
ca obiect prestarea serviciilor de proiectare – realizare DALI „Modernizare depuo tramvaie”. 

Prin HCL Nr 423 din 25.10.2018 s-a aprobat cuprinderea in bugetul de venituri si cheltuieli a 
Municipiului Craiova a achiziţiei depou tramvaie din Municipiul Craiova şi DALI. 

 Prin HCL nr.501 din data de 17.12.2018 s-a aprobat achiziţionarea de la SC RAT SRL a unor 
bunuri imobile din capitalul social, bunuri ce se constituie în ansamblul care defineşte depoul de 
tramvaie situat în Craiova, b.dul Dacia nr. 3 şi preluarea acestora de către asociatul unic Municipiul 
Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, în domeniul public. 

Ţinând seama de valoarea devizului rezultat precum şi de oportunitatea ca această investiţiei 
să poată fi finanţată în cadrul Axei prioritare 4 a P.O.R. 2014-2020 figurand în Lista fişelor de 
proiecte prioritare din cadrul Axei 4, Prioritatea de investiţii 4.1 a POR 2014-2020, anexa 1 la 
Documentul Justificativ, la poziţia 3, prin adresa înregistrată sub nr. 208920/17.12.2018, RAT 
Craiova a inaintat către Primaria Craiova Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii documentaţia de 
avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii  „Modernizare depou tramvai”  

în vederea avizării acesteia de către Comisia Tehnico – Economică din cadrul Primăriei 

Municipiului Craiova şi suspunerii aprobării consiliului local. 
Mentionam ca acest proiect a fost identificat in cadrul Planului de Mobilitate Urbana Durabila 

al polului de crestere Craiova, aprobat prin HCL nr. 412/2017 
 
 În ceea ce priveşte documentaţia transmisă facem urmatoarele menţiuni: 
 

Situatia existenta  



Constructiile cu regimul de inaltime PARTER si P+1Esituate in  Bd. DACIA, nr.3, Mun. , 
Jud. Dolj, pe un teren in suprafaţa de 40159,49 mp, proprietate a Mun. Craiova, au fost realizate in  
anul 1987 conform unui proiect care nu a putut fi consultat. Normele de proiectare in vigoare in 
perioada proiectarii si realizarii cladirilor erau Normativul P 100/82 – norme de proiectare seismica 
abrogate. Sase dintre aceste cladiri se vor moderniza si reabilita astfel: 

1. Construcţia C1 cu regim de înălţime P+1E şi functiunea de BIROURI. 
2. Construcţia DECANTOR + STATIE POMPE cu regim de înălţime S+P şi functiunea de 

DECANTOR. 
3. Construcţia C5  cu regim de înălţime PARTER şi functiunea de SPALATORIE si 

VOPSITORIE 
4. Construcţia C6 -  cu regim de inaltime P+1E si functiunea HALA INTRETINERE 
5. Construcţia C8 – cu regim de inaltime PARTER si functiunea ATELIERE  
6. Construcţia C9 – cu regim de inaltime PARTER si functiunea MAGAZIE  
Pe parcursul existentei cladirillor s-au realizat sporadic doar lucrari de intretinere curenta care 

nu au afectat structura de rezistenta a constructiilor. 
În conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat prin HG nr.766/1997 şi Legii 50/1991 

republicată, Anexa 2, pct. 6, cladirea C1 si C6 se incadreaza incategoria de importanţă a 
obiectivului este „C” - NORMALA iar conform prevederilor Normativului P100/2013, tab. 4.3, 
in clasa de importanţă a obiectivului este III. 

În total depoul este deservit de 37 de piese de cale conventionale, mai exact 37 schimbatori 
simpli de cale. 

În Municipiul Craiova funcţionează o reţea de transport în comun deservită de tramvaie. 
Reţeaua de transport a fost pusă în funcţiune în 1987. 
• Reţeaua de transport face legătura între Termocentrala Işalniţa şi Fabrica de automobile Ford. 
• Lungimea reţelei de transport este de 34,2 Km pe două fire de câte 17,2 Km 
Reţeaua de transport în comun este deservită de Depoul de tramvaie din 1987.  
În perioada 2007-2013 au fost efectuate investiţii în reţeaua de transport în comun cu tramvaiul. 

Au fost realizate reabilitări parţiale ale sistemului de transport cu tramvaiul, respectiv: 
• Înlocuirea căii de rulare tramvai  
• Înlocuirea cablurilor de alimentare între staţia de redresare şi linia de contact 
• Înlocuirea cablurilor între staţia distribuitorului de energie electrică şi staţia de redresare 
Desi au fost făcute investiţii importante, depoul de tramvaie nu a fost reabilitat. Instalaţiile 

electrice ale depoului au fost puse în funcţiune în 1987 şi au fost realizate în tehnologia anilor 
respectivi. 

Având în vedere că sistemul de transport cu tramvaiul este în curs de reabilitare, este necesară şi 
reabilitarea depoului de tramvaie pentru a fi adus  la acelaşi nivel tehnic şi de eficienţă energetică şi 
economică cu celelalte subsisteme reabilitate deja. 

 În consecinţă este necesar ca instalaţiile electrice şi dotările depoului să fie la nivelul tehnic 
actual.  

S-au constatat următoarele deficienţe majore: 
• Instalaţia de 0,4 KV 

o Echipamentele sunt uzate, nu mai prezintă siguranţă în exploatare şi nu mai există 
piese de schimb. 

o Nu există documentaţie şi din această cauză întreţinerea este îngreunată 
o Din punct de vedere energetic instalaţia a fost dimensionată pentru consumatori 

specifici anilor respectivi şi nu mai este în concordanţă cu echipamentele modern 
care se vor  folosi  în depou. 

o Sistemul de cabluri de forţă este cel original.  



• Reţeaua de alimentare cu energie electrică a firului de contact 
o Reţeaua a fost reabilitată şi este corespunzătoare 

• Reţeaua de contact a tramvaiului  
o Firul de contact prezintă porţiuni mari de uzură 
o Echipamentele de susţinere a firului de contact sunt degradate. 

• Iluminatul exterior 
o Este realizat cu corpuri de iluminat mari consumatoare de energie 
o Nu mai există piese de schimb 
o Comanda este doar on-off manual şi deci nu mai corespunde din punct de vedere 

tehnic. 
Pentru municipiul Craiova a fost elaboratdocumentul strategic - planul de Mobilitate Urbană 

Durabilă (PMUD) al Polului de Creştere Craiova care include proiecte referitoare la modernizarea 
sistemului de transport în comun. 

Necesitatea şi oportunitatea lucrării este impusă de starea tehnică precară a aparatelor de cale, 
a curbelor de legătură cu liniile curente de tramvai atat cele din exteriorul halelor cat si cele din hale, 
care nu mai permit funcţionarea în condiţii de siguranţă. Principalele deficienţe ale liniei sunt: 

1. deteriorarea elementelor constitutive ale aparatelor de cale cu implicaţii în imposibilitatea 
fixării şinei şi menţinerii ecartamentului în toleranţele admisibile – fapt ce conduce la 
repetate deraieri de pe şină a vagoanelor; 

2. uzuri  ale profilului şinei în zona ciupercii şi a jgheabului de rulare; 
3.  deteriorarea prin rupere a prinderilor sinei pe plăcile de bază,  imposibilitatea fixării şinei 

şi imposibilitatea menţinerii ecartamentului în toleranţele admisibile – fapt ce conduce la 
repetate deraieri de pe şină a vagoanelor; 

4. uzura inimilor de încrucişare, a căror geometrie nu mai respectă condiţiile privind 
siguranţa circulaţiei; 

5. tasarea neuniformă a infra şi suprastructurii care produce denivelări ale liniei chiar praguri 
pe alocuri; 

6. schimbarea geometriei liniilor abătute, ca urmare a repetatelor intervenţii în cale pentru 
remedierea diverselor avarii (rupturi şi înlocuiri de şine făcute cu alte tipuri de şine); 

7. lipsa canalizării macazurilor şi a măsurilor de drenare a apei pluviale; 
8. deteriorarea acelor şi a articulaţiior acestora; 
9. modificarea geometriei şi a unghiurilor de încrucişare ale traversărilor dintre liniile de 

tramvai; 
10. deteriorarea în zona aparatelor de cale, ca urmare a alterării fundaţiei liniei sau a ruperii 

ori degradării traverselor de lemn de sub aparatele de cale; 
11. prăbuşirea intregii plase a aparatelor de cale din cauza fundaţiei deteriorate, care produc 

denivelări importante. 
Aceste deficienţe  împreună cu faptul că durata de viaţă a aparatelor este expirată conduc la  

adoptarea unor măsuri radicale de refacere prin modernizare a zonei acestor aparate de cale  şi a 
liniei de tramvai pe tronsoanele respective. Costurile unor eventuale reparaţii generale ar depăşi 
costurile unei execuţii “la nou” a acestora fără a se asigura parametrii de calitate şi fiabilitate ceruţi 
de standardele şi normele în vigoare. 

Din aceste motive se impune modernizarea liniei si aparatelor de cale într-o soluţie 
constructivă care să satisfacă cerinţele de stabilitate şi siguranţă in exploatare. O astfel de solutie 
permite integrarea zonelor in cauza in viitor cu solutiile de modernizare a liniilor de tramvai pe restul 
traseului. 



Pe perioada de execuţie a lucrărilor de modernizare, temporar se pot ocupa spaţii din 
circulaţia generală din incinta depoului, pentru staţionarea utilajelor ce lucrează efectiv (macara, 
excavator, autocamioane, etc.) sau pentru materialele ce urmează să fie puse în lucrare imediat. 

Eventualele spaţii de depozitare temporară a materialelor (pentru cca. 1÷3 zile), pot fi 
aprobate de catre conducerea Regiei de Transport, la execuţie, odată cu obţinerea autorizaţiei de 
construire pentru organizarea şantierului. 

Toate materialele rezultate din demontarea liniei actuale, vor fi sortate şi depozitate în mod 
corespunzător în vederea revalorificării lor sau vor fi transportate la gropile de gunoi ale orasului. 

Din datele deţinute pînă în prezent (în fondul geotehnic al oraşului), pămîntul din fundaţia 
liniilor nu ridică probleme deosebite, înscriindu-se în caracteristicile normale ale pămanturilor aflate 
sub arterele de circulaţie ale oraşului. 
    
   Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice 

• Incurajarea transportului cu tramvaiul, cu emisii poluante scăzute,  în dauna transportului cu 
autovehicule ce utilizeaza combustibili fosili  

• Scăderea costurilor de exploatare 
• Reducerea consumului general şi a consumului specific de energie electrică prin utilizarea 

unor echipamente noi, performante şi sigure în exploatare. 
• Reducerea consumurilor netehnologice 
• Reducerea volumului de lucrări de mentenaţă 
• Alinierea depoului de tramvaie la nivelul tehnic general al reţelei de transport 
• Îndeplinirea unei măsuri de intervenţie aplicabilă în transportul public cu tramvaiul propusă în 

PMUDal Polului de Creştere Craiova 
• Eficientizarea tehnică, energetică şi economică a depoului de tramvaie 
• Îmbunătăţirea calităţii energiei electrice furnizate firului de contact şi implicit a calităţii 

transportului în comun cu tramvaiul 
• Îmbunătăţirea securităţii în funcţionare. 

• Alinierea transportului în comun cu tramvaiul din Craiova la nivelul tehnic actual în 
domeniu. 

• Îndeplinirea unei măsuri de intrevenţie aplicabilă în transportul public cu tarmvaiul în 
Municipiul Craiova, propusă în Planul de Mobilitate Urbană (PMUD) al Polului de Creştere 
Craiova şi anume: reabilitare / modernizare reţea de alimentare electrică a firului de contact 
• Micşorarea cheltuielilor pentru înlocuirea echipamentelor defecte 
Terenul studiat are suprafaţa de 40159,49 mp şi se află situat în intravilanul municipiului 

Craiova, proprietate a municipiului Craiova, constructii proprietate privata a S.C. R.A.T. Craiova 
S.R.L. si constructie proprietate apartinand domeniului public al municipiului Craiova. 

Folosinţa actuală a terenului din punct de vedere al regimului economic, este de „curti 
constructii”. Destinaţia după P.U.G. este zonă unitati industriale si zona constructii aferente 
lucrarilor tehnico-edilitare. Prezenta documentaţie s-a elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 
2148/23.10.2018, emis de Primăria Municipiului Craiova. 

Corpul de clădire studiat, are regim de înălţime parter şi funcţiunea de atelier reparatii si 
verificare tanvaie Clădirea are o vechime de peste  30 de ani., prezentand un stadiu avansat de 
degradare.  Datorita infiltratiilor de apa din acoperis in pereti si implicit in reteaua electica prezinta 
pericol de incendiu.In perioadele figuroase si cu precipitatii lucru la tranvaie este dificil datorita 
lipsei de incalzire si a apei care balteste in interiorul halei. 

Clădirile depoului  sunt racordate la reţeaua electrică, reţeaua de alimentare cu apă a oraşului 
precum şi la reţeaua de canalizare. 

La Depou tramvai RATexistă în zona canalizare pluvială. 



 
Caracteristici tehnice şi parametrii specifici 

a. Categoria şi clasa de importanţă 
C1-BIROURI – CATEGORIA C; CLASA DE IMPORTANTA III 
DECANTOR / POMPE SPĂLARE– CATEGORIA D; CLASA DE IMPORTANTA IV 
C5 - STATIE SPALARE/VOPSIRE – CATEGORIA D; CLASA DE IMPORTANTA IV 
C6 - HALA INTRETINERE P+1E – CATEGORIA C; CLASA DE IMPORTANTA III 
C8 - ATELIERE PARTE – CATEGORIA D; CLASA DE IMPORTANTA IV 
C9 - MAGAZIE MATERIALE PARTER  – CATEGORIA D; CLASA DE IMPORTANTA IV 

b. DCod în lista monumentelor istorice, după caz 
Nu este cazul.  

c. An/Ani/Perioade de construire pentru fiecare corp de construcţie 
Perioada de construire pentru corpurile propuse pentru reabilitare este anul 1987. 

d. Suprafaţă construită 
Sc C1 = 210,79 mp; Sc C2 = Sd C2 = 272,39 mp 
Sc C3 = Sd C3 = 100,94 mp 
Sc C4 = Sd C4 = 41,57 mp 
Sc C5 = Sd C5 = 462,95 mp 
Sc C6 = 3 772,71 mp; Sd C6 = 4443,13 mp 
Sc C8 = Sd C8 = 375,57 mp 
Sc C9 = Sd C9 = 175,32 mp 
Sc Decantor/Pompe spalare = 119,50 mp; Sd = 144,17 mp 

e. Suprafaţă construită desfăşurată 
Sc C1 = 210,79 mp; Sc C2 = Sd C2 = 272,39 mp 
Sc C3 = Sd C3 = 100,94 mp 
Sc C4 = Sd C4 = 41,57 mp 
Sc C5 = Sd C5 = 462,95 mp 
Sc C6 = 3 772,71 mp; Sd C6 = 4443,13 mp 
Sc C8 = Sd C8 = 375,57 mp 
Sc C9 = Sd C9 = 175,32 mp 
Sc Decantor/Pompe spalare = 119,50 mp; Sd = 144,17 mp 

f. Valoarea de inventar a construcţiei 

2.975.056 mii lei. 

g. Alţi parametrii, în funcţie de specificul şi natura construcţiei existente 
Analiza stării construcţiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice şi/sau auditului energetic, 

precum şi ale studiului arhitecto-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecţie 
de monument istoric şi al imobilelor aflate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice sau în 
zonele construite protejate. Se vor evidenţia degradările, precum şi cauzele principale ale acestora, 
de exemplu, degradări produse de cutremure, acţiuni climatice, tehnologice, tasări diferenţiale, cele 
rezultate din lipsa de întreţinere a construcţiei, concepţia structurală iniţială greşită sau alte cauze 
identificate din expertiză 

 



DENTIFICAREA SCENARIILOR/OPŢIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE ŞI ANALIZA 
DETALIATĂ A ACESTORA 
 SCENARIUL 1: 
Recomandari experti : 

Deoarece VARIANTA MINIMALA asigura incadrarea cladirii C 9 IN CLASA DE RISC 
SEISMIC Rs III pecum si pastrarea incadrarii in clasa de risc seismic Rs III a celorlalte cladiri, 
expertul recomanda VARIANTA MINIMALA 

Solutia unu este cea mai avantajoasa   la corpurile de cladire , C1, C6, C8 care intrunesc 
conditii de intocmire a auditului energetic , respectiv au sistem de incalzire  a spatiilor , au sistem de 
producerea apei calde de consum conform specificatiilor din proiect , astfel; 
    - La corpul C1aduce clădirea în intr-un domeniu mai ridicat  decat cladirea de referinta cladirea de 
referinta, notat cu „A” , fata de clasa C a cladirii nereabilitate 
Se reduce consumul de energie  totala cu 57 % 
- La corpul C6aduce clădirea în intr-un domeniu mai ridicat  decat cladirea de referinta cladirea de 
referinta, notat cu „A” , fata de clasa C a cladirii nereabilitate 
Se reduce consumul de energie  totala cu 56 % 
- La corpul C8aduce clădirea în acelasi domeniu cu  cladirea de referinta cladirea de referinta, notat 
cu „B” , fata de clasa D a cladirii nereabilitate 
Se reduce consumul de energie  totala cu 51 % 

Se recomanda  solutia UNU  de reabilitare deoarece rezultatele reabilitarii cu solutia propusa 
este foarte eficienta conform certificatelor energetice elaborate cu solutia propusa pentru cladirile 
analizate. 

În sistemul cu dală continuă se măreşte suprafaţa de transmitere a presiunilor pe suprafeţele 
paralele cu planul de rulare şi situate la diferite adâncimi sub această dală. 

Acumulările de deformaţii remanente provocate de aceste presiuni sunt practic inexistente. 
Prin adoptarea dalei continue se elimină dezvoltarea de presiuni mari în dreptul rosturilor, la 

diferite adâncimi sub aceasta dală, presiuni care ar fi apărut în cazul dalelor cu lungime mică. Prin 
eliminarea acestor presiuni mari sunt evitate acumulările de deformaţii remanente. Ca urmare, în 
cazul dalei continue nu se produc modificări ale geometriei căii rezultate din deformarea cu caracter 
remanent a mediului situat sub dală. 

Sunt cunoscute dificultăţile întâlnite la calea cu prism de piatră spartă, încă de la construcţie, de 
realizarea unei geometrii cu abateri cât mai reduse (ca urmare a tasărilor remanente aferente 
perioadei de stabilizare a prismei căii după execuţia lucrărilor de buraj). În cazul în care este utilizată 
soluţia de cale fără balast cu dale continue turnate monolit, încă înainte de turnarea betonului în dală, 
cu ajutorul dispozitivelor de calare şinele se aduc în poziţia lor definitivă. Încă de la realizare, cu un 
volum redus de muncă se realizează o geometrie a căii cu abateri minime. Sunt aplicabile toate 
elementele de progres tehnic privind calea de rulare, în special folosirea căii fără joante şi folosirea 
elementelor din alcătuirea căii de rulare necesare pentru diminuarea zgomotelor şi vibraţiilor.  

Îmbrăcămintea rutieră a căii trebuie sa fie rezistentă la eforturi şi uzură, să fie suficient de 
rugoasă, iar la reparaţia sa şi a căii de rulare să se preteze la mecanizare. De asemenea 
îmbrăcămintea rutieră trebuie să prezinte estetică stradală. 

Este clar că o cale de rulare înglobată în beton asigură de departe cea mai mare stabilitate 
laterală şi longitudinală şi că abaterile la direcţia căii sunt mai mici iar producerea lor e mai puţin 
probabilă, având în vedere faptul că dalele reprezintă o fundaţie bună. Starea geometriei căii este prin 
urmare foarte bună şi va rămâne aceeaşi, îmbunătăţind conditiile de exploatare şi reducând 
considerabil volumul de muncă alocat pentru întreţinere. 

Calea de rulare înglobată în dala monolită este în mare măsură lipsită de întreţinere. Nu sunt 
necesare lucrări de întreţinere precum burajul, ciuruirea balastului şi riparea căii de rulare.  



Un alt avantaj al sistemului cu dală continuă este acela că sarcinile transmise din circulaţia 
tramvaielor sunt diminuate prin disiparea acestora pe o suprafaţă mult mai mare. 

Dacă stabilitatea căii de rulare este asigurată prin intermediul unei structuri rigide, volumul 
lucrărilor de întreţinere va descreşte mult sau întreţinerea va deveni aproape inutilă.  

Din experienţa acumulată, volumul de muncă pentru întreţinere a fost limitat doar la polizarea 
preventivă a şinei. Cu ajutorul polizării preventive a şinei au fost îndepărtate neregularităţile şinei. 
Aceasta este o condiţie importantă pentru rularea liniştită şi pentru scăderea emisiei de zgomot. 
Polizarea preventivă va stopa de asemenea apariţia uzurii ondulatorii şi creşterea defectelor la 
ciuperca şinei. Uzura ondulatorie în acest caz se dezvoltă mult mai încet.  
 Valoarea de investie conform devizului general aferent solutiei 1 este 41,796,071.68mii lei 
fara TVA. 

Solutia contructiva 2 prezinta numeroase dezavantaje: 
- Perioada de executie indelungata cu un consum de manopera mult mai mare 
- Aceasta solutie in timp necesita operatiuni de intretinere precum burare, ripare, etc 
- Periodic trebuiesc inlocuite traversele de lemn montate pe zona aparatelor de cale 
- In timp apar uzuri ale aparatelor de cale din cauza neasigurarii uniformizarii niveletei caii 
- In timp apar deteriorarea ale dalelor de completare si acestea trebuiesc inlocuite 
- Toate operatiunile de interventie pentru remedierea deficientelor presupune scoaterea dalelor de 

completare. 
- Consumul ridicat de energie electrica 
Conform devizului general aferent scenariului 2 valoarea de investitie fara TVA este 
48,408,675.94mii lei. 

Prin urmare, din punct de vedere tehnic si economic, solutia 1 este mult mai benefica pentru 
beneficiar.  
Solutiile de interventie propuse 

1. SCENARIUL/OPŢIUNEA TEHNICO-ECONOMICĂ OPTIMĂ, RECOMANDATĂ 

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

SCENARIUL 1: 
Recomandari experti : 

Deoarece VARIANTA MINIMALA asigura incadrarea cladirii C 9 IN CLASA DE RISC 
SEISMIC Rs III pecum si pastrarea incadrarii in clasa de risc seismic Rs III a celorlalte cladiri, 
expertul recomanda VARIANTA MINIMALA 

Solutia unu este cea mai avantajoasa   la corpurile de cladire , C1, C6, C8 care intrunesc 
conditii de intocmire a auditului energetic , respectiv au sistem de incalzire  a spatiilor , au sistem de 
producerea apei calde de consum conform specificatiilor din proiect , astfel; 
    - La corpul C1aduce clădirea în intr-un domeniu mai ridicat  decat cladirea de referinta cladirea de 
referinta, notat cu „A” , fata de clasa C a cladirii nereabilitate 
Se reduce consumul de energie  totala cu 57 % 
- La corpul C6aduce clădirea în intr-un domeniu mai ridicat  decat cladirea de referinta cladirea de 
referinta, notat cu „A” , fata de clasa C a cladirii nereabilitate 
Se reduce consumul de energie  totala cu 56 % 
- La corpul C8aduce clădirea în acelasi domeniu cu  cladirea de referinta cladirea de referinta, notat 
cu „B” , fata de clasa D a cladirii nereabilitate 
Se reduce consumul de energie  totala cu 51 % 

Se recomanda  solutia UNU  de reabilitare deoarece rezultatele reabilitarii cu solutia 
propusa este foarte eficienta conform certificatelor energetice elaborate cu solutia propusa 
pentru cladirile analizate. 



În sistemul cu dală continuă se măreşte suprafaţa de transmitere a presiunilor pe suprafeţele 
paralele cu planul de rulare şi situate la diferite adâncimi sub această dală. 

Acumulările de deformaţii remanente provocate de aceste presiuni sunt practic inexistente. 
Prin adoptarea dalei continue se elimină dezvoltarea de presiuni mari în dreptul rosturilor, la 

diferite adâncimi sub aceasta dală, presiuni care ar fi apărut în cazul dalelor cu lungime mică. Prin 
eliminarea acestor presiuni mari sunt evitate acumulările de deformaţii remanente. Ca urmare, în 
cazul dalei continue nu se produc modificări ale geometriei căii rezultate din deformarea cu caracter 
remanent a mediului situat sub dală. 

Sunt cunoscute dificultăţile întâlnite la calea cu prism de piatră spartă, încă de la construcţie, 
de realizarea unei geometrii cu abateri cât mai reduse (ca urmare a tasărilor remanente aferente 
perioadei de stabilizare a prismei căii după execuţia lucrărilor de buraj). În cazul în care este utilizată 
soluţia de cale fără balast cu dale continue turnate monolit, încă înainte de turnarea betonului în dală, 
cu ajutorul dispozitivelor de calare şinele se aduc în poziţia lor definitivă. Încă de la realizare, cu un 
volum redus de muncă se realizează o geometrie a căii cu abateri minime. Sunt aplicabile toate 
elementele de progres tehnic privind calea de rulare, în special folosirea căii fără joante şi folosirea 
elementelor din alcătuirea căii de rulare necesare pentru diminuarea zgomotelor şi vibraţiilor.  

Îmbrăcămintea rutieră a căii trebuie sa fie rezistentă la eforturi şi uzură, să fie suficient de 
rugoasă, iar la reparaţia sa şi a căii de rulare să se preteze la mecanizare. De asemenea 
îmbrăcămintea rutieră trebuie să prezinte estetică stradală. 

Este clar că o cale de rulare înglobată în beton asigură de departe cea mai mare stabilitate 
laterală şi longitudinală şi că abaterile la direcţia căii sunt mai mici iar producerea lor e mai puţin 
probabilă, având în vedere faptul că dalele reprezintă o fundaţie bună. Starea geometriei căii este 
prin urmare foarte bună şi va rămâne aceeaşi, îmbunătăţind conditiile de exploatare şi reducând 
considerabil volumul de muncă alocat pentru întreţinere. 

Calea de rulare înglobată în dala monolită este în mare măsură lipsită de întreţinere. Nu sunt 
necesare lucrări de întreţinere precum burajul, ciuruirea balastului şi riparea căii de rulare.  

Un alt avantaj al sistemului cu dală continuă este acela că sarcinile transmise din circulaţia 
tramvaielor sunt diminuate prin disiparea acestora pe o suprafaţă mult mai mare. 

Dacă stabilitatea căii de rulare este asigurată prin intermediul unei structuri rigide, volumul 
lucrărilor de întreţinere va descreşte mult sau întreţinerea va deveni aproape inutilă.  

Din experienţa acumulată, volumul de muncă pentru întreţinere a fost limitat doar la polizarea 
preventivă a şinei. Cu ajutorul polizării preventive a şinei au fost îndepărtate neregularităţile şinei. 
Aceasta este o condiţie importantă pentru rularea liniştită şi pentru scăderea emisiei de zgomot. 
Polizarea preventivă va stopa de asemenea apariţia uzurii ondulatorii şi creşterea defectelor la 
ciuperca şinei. Uzura ondulatorie în acest caz se dezvoltă mult mai încet.  
 Valoarea de investie conform devizului general aferent solutiei 1 este 41,796,071.68mii lei 
fara TVA. 

Solutia contructiva 2 prezinta numeroase dezavantaje: 
- Perioada de executie indelungata cu un consum de manopera mult mai mare 
- Aceasta solutie in timp necesita operatiuni de intretinere precum burare, ripare, etc 
- Periodic trebuiesc inlocuite traversele de lemn montate pe zona aparatelor de cale 
- In timp apar uzuri ale aparatelor de cale din cauza neasigurarii uniformizarii niveletei caii 
- In timp apar deteriorarea ale dalelor de completare si acestea trebuiesc inlocuite 
- Toate operatiunile de interventie pentru remedierea deficientelor presupune scoaterea dalelor de 

completare. 
- Consumul ridicat de energie electrica 
Conform devizului general aferent scenariului 2 valoarea de investitie fara TVA este 
48,408,675.94mii lei. 



Prin urmare, din punct de vedere tehnic si economic, solutia 1 este mult mai benefica 
pentru beneficiar. 
b. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii recomandate 

Solutia contructiva 2 prezinta numeroase dezavantaje: 
- Perioada de executie indelungata cu un consum de manopera mult mai mare 
- Aceasta solutie in timp necesita operatiuni de intretinere precum burare, ripare, etc 
- Periodic trebuiesc inlocuite traversele de lemn montate pe zona aparatelor de cale 
- In timp apar uzuri ale aparatelor de cale din cauza neasigurarii uniformizarii niveletei caii 
- In timp apar deteriorarea ale dalelor de completare si acestea trebuiesc inlocuite 
- Toate operatiunile de interventie pentru remedierea deficientelor presupune scoaterea dalelor de 

completare. 
- Cresterea consumului de energie electrica  
 Scenariul 1 este recomandat de catre proiectant intrucat acesta asigura incadrarea 
cladiriilor in clasa de risc seismic RsIII. 
De asemenea avantajul scenariului 1 este durata de executie redusa, de la 15 luni la 12 luni. 
 Un factor foarte important de decizie este valoarea de implementare mai mica a scenariului 1, 
costurile fiind reduse semnificativ. 
 
Scenariul 1 este recomandat de catre proiectant intrucat acesta asigura incadrarea cladiriilor 
in clasa de risc seismic RsIII. 
 
De asemenea avantajul scenariului 1 este durata de executie redusa, de la 15 luni la 12 luni. 

 Un factor foarte important de decizie este valoarea de implementare mai mica a scenariului 1, 
costurile fiind reduse semnificativ. 

Solutia contructiva 2 prezinta numeroase dezavantaje: 
- Perioada de executie indelungata cu un consum de manopera mult mai mare 
- Aceasta solutie in timp necesita operatiuni de intretinere precum burare, ripare, etc 
- Periodic trebuiesc inlocuite traversele de lemn montate pe zona aparatelor de cale 
- In timp apar uzuri ale aparatelor de cale din cauza neasigurarii uniformizarii niveletei caii 
- In timp apar deteriorarea ale dalelor de completare si acestea trebuiesc inlocuite 
- Toate operatiunile de interventie pentru remedierea deficientelor presupune scoaterea dalelor de 

completare. 
- Cresterea consumului de energie electrica 

 
 

În concluzie 
 În conformitate cu art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
art.36 alin.2 lit.b), alin.4 lit.d), coroborat cu art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi H.G. nr. 
907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, 
 Propunem spre aprobare documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul 
de investiţii  „Modernizare depou tramvaie”  - RAT Craiova - scenariul 1, cu următorii indicatori 
tehnico-economici: 

 
           

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în 
lei, cu TVA, din care construcţii montaj (C+M), în conformitate cu  devizul general 



Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 
cheltuieli 

Valoare fără 
TVA 

TVA Valoare cu 
TVA 

lei lei lei 

TOTAL GENERAL 
41,796,071.68 
 

7,900,410.30 
 

49,696,481.98 
 

din care: C + M  
35,867,478.06 
 

6,814,820.83 
 

42,682,298.89 
 

 
 

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;  

 
Indicatorii minimal considerati pentru indeplinirea obiectivului proiectului sunt: 

• reducerea emisiilor de CO2 ; 
• reducerea consumului de energie electrica  
• asigurarea unei echipări performante a Depoului de tramvaie în conformitate cu standardele în 

vigoare 
 

c) indicatori financiari, socio-economici, de impact/operare, stabiliţi în funcţie de specificul 
şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii 

Indicatori financiari 
In urma realizarii investitiei la corpurile de cladire , C1, C6, C8 care intrunesc conditii de 
intocmire a auditului energetic , respectiv au sistem de incalzire  a spatiilor , au sistem de 
producerea apei calde de consum conform specificatiilor din proiect , astfel; 
    - La corpul C1 aduce clădirea în intr-un domeniu mai ridicat  decat cladirea de referinta 
cladirea de referinta, notat cu „A” , fata de clasa C a cladirii nereabilitate 
Se reduce consumul de energie  totala cu 57 % 
- La corpul C6 aduce clădirea în intr-un domeniu mai ridicat  decat cladirea de referinta 
cladirea de referinta, notat cu „A” , fata de clasa C a cladirii nereabilitate 
Se reduce consumul de energie  totala cu 56 % 
- La corpul C8 aduce clădirea în acelasi domeniu cu  cladirea de referinta cladirea de 
referinta, notat cu „B” , fata de clasa D a cladirii nereabilitate 
Se reduce consumul de energie  totala cu 51 % 
De asemnea, prin imbunatatirea caii de reluare in cadrul depoului si achizitia de ecchipamente 
performate, se prelungeste durata de viata a tramvaielor si se reduce perioada de reparatii a 
acestora. 
Impact socio economic 
Principalii indicatori socio economici care pot inregistra cresteri in urma implementarii 
investitiei sunt: 
- imbunatatirea confortului pasagerilor – ex:angajati RAT 
- reducerea timpului de asteptare pentru calatori  
- posibilitatea de a reinvesti profitul rezultat in tramvaie noi  
Indicatori de impact: 
- reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera; 
- reducerea consumului de energie. 
Indicatori de rezultat/operare 



Acesti indicatori se refera la avantajele imediate ale investiiei asupra beneficiarilor directi – in 
ceea ce priveste investitia propusa, principalul avantaj se refera la viitoarele economii de 
energie.  
 
 

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

                Durata de realizare a lucrărilor este de 12 luni, de la semnarea contractului. 
 

Potrivit dispoziţiilor art. 1315 din Noul Cid Civil, o parte poate să-şi substituie un terţ în 
raporturile născute dintr-un contract numai dacă prestaţiile nu au fost încă integral executate, iar 
cealaltă parte consimte la aceasta. 

Având în vedere că la această dată, obligaţiile care derivă din contractul de achiziţie publică 
de servicii nr. 17330/13.11.2018, încheiat între R.A.T SRL, în calitate de achizitor şi SC RAY 
CONSULTING SRL, în calitate de prestator, având ca obiect prestarea serviciilor de proiectare – 
realizare DALI „Modernizare depou tramvaie”, nu au fost integral executate, achizitorul neefectuând 
plata către prestator a preţului contractului şi că există consimţământul contractantului cedat, rezultă 
că sunt îndeplinite condiţiile cerute de legiuitor pentru a opera cesiunea contractului. 

Cesiunea are ca efect continuarea raporturilor juridice rezultate din contractul cedat între 
cocontractantul cedat şi cesionar. Contractul nu încetează, ci are loc doar înlocuirea, în cadrul 
raportului contractual, a uneia dintre părţi (cedentul), cu un terţ (cesionarul), de la data încheierii 
convenţiei de cesiune sau de la o altă dată, stipulată ca atare în convenţie. 

Cesionarul va dobândi drepturile născute din contractul cedat nu de la cedent, ci direct de la 
cocontractantul cedat şi îşi va executa obligaţiile faţă de acesta. 

 
Faţă de cele expuse, se impune cesionarea contractului de prestări servicii nr. 

17330/13.11.2018 în favoarea Municipiului Craiova, dată fiind clauza cuprinsă în cadrul acestuia 

conform căreia in cadrul transferării dreptului de proprietate asupra imobilelor propuse a fi 

reabilitate prestatorul este obligat să facă la solicitarea Municipiului Craiova orice modificare în 

cadrul documentaţiei în vederea obţinerii finantării europene. 
 
Avand in vedere cele de mai sus, si in conformitate cu prevederile art. 36, alin. (4), litera d) 

din Legea nr. 215/2001 republicata privind administratia publica locala, art. 44, alin. (1) din Legea 
nr. 273/29.06.2006 privind finantele publice locale, HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si 
continutul cadru al documentatiei tehnico-economice aferente obiectivului de investitii finantate din 
fonduri publice, art.1315 şi urm. din Noul Cod Civil, prin prezentul raport supunem aprobarii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova  umătoarele: 
 

1. Aprobarea Documentatiei pentru Avizarea Lucrărilor de Interventii pentru investitia 
“Modernizare depou de tramvaie”, în forma prevăzută în  Anexa 1, ce face parte integrantă 
din prezentul raport si cesionarea / vănzarea acesteia de către  SC RAT CRAIOVA SRL. 

      2. Aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru investitia “Modernizare 
depou de tramvaie”,  în forma prevăzută în  Anexa 2, ce face parte integrantă din prezentul 
raport. 

      3. Aprobarea  descrierii  sumare a investitiei, în forma prevăzută în  Anexa 3, ce face 
parte integrantă din prezentul raport. 

      4. Aprobarea cesionării contractului de prestări servicii nr. 17330/13.11.2018 încheiat 
între R.A.T SRL, în calitate de achizitor şi SC RAY CONSULTING SRL, în calitate de 



prestator, având ca obiect prestarea serviciilor de proiectare – realizare DALI „Modernizare 
depou tramvaie” în favoarea Municipiului Craiova. 

     5. Aprobarea împuternicirii Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional 
prin care se cesionează contractul de prestări servicii nr. 17330/13.11.2018 încheiat între R.A.T 
SRL, în calitate de achizitor şi SC RAY CONSULTING SRL, în calitate de prestator, având ca 
obiect prestarea serviciilor de proiectare – realizare DALI „Modernizare depou tramvaie”. 
 
   
            
           Director executiv,                                                                                Şef Serviciu, 
                 Maria Nuţă                                                                                 Marian Deselnicu 
 
 
 
 

Întocmit, 
insp. Laura Georgescu 
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