
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
 PROIECT 
 
 

        HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.547/2018 referitoare la aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru obiectivul de investiţii “Modernizare depou de tramvaie”  

 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data 

de 18.02.2019; 

          Având în vedere expunerea de motive nr.31905/2019, rapoartele 
nr.31866/2019 al Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte și nr.32523/2019 al 
Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.547/2018 
referitoare la aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru 
obiectivul de investiţii “Modernizare depou de tramvaie”;   
 În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanțele publice locale, Hotărârii Guvernului nr. 399/27.05.2015 privind regulile de 
eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-
2020, cu modificările şi completările ulterioare,  Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 
privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiei tehnico-economice 
aferente obiectivului de investiţii finanţate din fonduri publice şi Ghidul solicitantului – 
Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul 
POR/2018/4/4.1/1, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 
3729/21.07.2017; 
          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 pentru avizarea lucrărilor de intervenţii pentru  investiţia 

“Modernizare depou şi Modernizarea staţiilor de redresare pentru alimentarea 
electrică a tramvaielor - Faza 2 ”Modernizare depou tramvaie”,  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 investiției prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, 

conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.547/2018. 
Art.5. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 

           INIŢIATOR, AVIZAT, 
              PRIMAR, 
         Mihail GENOIU 

SECRETAR,   
  Nicoleta MIULESCU 

           
 

 

 
 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA        

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Elaborare si Implementare Proiecte            

Nr. 31905  /14.02.2019 

 

 

                                                                                        

Expunere de motive 

 
 

 In vederea depunerii cererii de finantare nerambursabila pentru 

Investitia “Modernizare depou si Modernizarea statiilor de redresare pentru 

alimentarea electrica a tramvaielor- Faza 2- Modernizare depou tramvaie”  

   si in conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv art. 36, alin. (4), litera d) din 

Legea 215/2001 republicată privind administratia publică locală, Legea 273/29.06.2006 

privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare,  Ghidul 

solicitantului -Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte cu 

numarul POR/2017/4/4.1/1 ,Axa prioritara 4,Prioritate de investitii 4e, propun aprobarea 

modificării HCL 547/2018 privind aprobarea Documentaţiei pentru Avizarea  Lucrărilor de 

Intervenţii pentru obiectivul de investiții „Modernizare depou tramvaie” în sensul aprobării 

Documentaţiei pentru Avizarea  Lucrărilor de Intervenţii si a indicatorilor tehnico-economici 

pentru investitia „Modernizare depou si Modernizarea statiilor de redresare pentru 

alimentarea electrica a tramvaielor- Faza 2- Modernizare depou tramvaie” în vederea 

solicitării unei finanțări nerambursabile. 

 

 

 

                    PRIMAR                                                                                D.E.I.P. 

         Mihail Genoiu                                                            Dana Mihaela Bosoteanu 
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Obiectul proiectului : „Realizare DALI privind Modernizarea Depou 

Tramvaie” – Modernizare depou si modernizarea statiilor de redresare 

pentru alimentarea electrica a tramvaielor 

- Faza 2 – Modernizare Depou tramvaie  

 

 

 

Adresa : județ Dolj, str. A.I. Cuza, nr. 7, Craiova   

 

 

 

 

 Beneficiar –  PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 

 

 

 Proiectant general – S.C. RAY CONSULTING S.R.L, Craiova;  

 

 

 

Proiect nr. 52/2018; 

 

 

 

faza de proiectare: D.A.L.I. – REVIZIA FEBRUARIE 2019 
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1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIŢII 

 

1.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

 

Realizare DALI privind Modernizarea Depou Tramvaie” – 

Modernizare depou si modernizarea statiilor de redresare pentru 

alimentarea electrica a tramvaielor- Faza 2 – Modernizare Depou 

tramvaie  

 

1.2 Ordonator principal de credite/investitor 

      

Datele de identificare ale solicitantului: 

 

Denumirea legala completa: Municipiul Craiova, județul Dolj 

Numărul de înregistrare ca plătitor de TVA  neplătitoare TVA 

Statutul legal (precizați forma de 
organizare – ONG, etc.) 

Administrație publică locală 

Adresa poștală județ Dolj, Mun. Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 7   

 

1.3 Ordonator de credite (secundar/terțiar) 

 

Nu este cazul 

1.4 Beneficiarul investiţiei 

 

Beneficiarul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții este Primaria 

Municipiului Craiova, județul Dolj. 

Beneficiarul direct al investiției este populația Municipiului Craiova, toate instituțiile 

publice și societățile private, precum și toate persoanele ce utilizează tramvaiele ca 

mijloc de transport în localitate. 
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1.5 Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție 

 

S.C. RAY CONSULTING S.R.L. 

J16/347/2002 

CUI RO14591403 

CRAIOVA, BLD. STIRBEI VODA, NR. 7A, CAMERA 105 

0765.338.615 

       2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării lucrărilor de intervenții 

 2.1.  Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri 

relevante, structuri instituționale și financiare 

Planul de Mobilitate Urbană (PMUD) al Polului de Creștere Craiova impune 

necesitatea modernizării sistemului de transport în comun, în special al tramvaiului. 

Modernizarea sistemului de transport cu tramvaiul contribuie la atingerea 

obiectivului specific al POR 2014-2020. Axa prioritară 4 Reducerea emanațiilor de 

Carbon în municipiul reședință de județ prin investițiile bazate pe planuri de mobilitate 

urbană durabilă. 

 Depoul de tramvaie este o parte a sistemului de transport în comun cu tramvaiul și 

în conseciință se impune inclusiv modernizarea acestuia. 

Din punct de vedere al reţelei de tramvai, Craiova prezintă avantajul posibilităţii 

dezvoltării şi adaptării la sistemele de transport de tip metrou uşor, sistem promovat de 

companiile de transport europene, în concordanţă cu politica impusă de U.E. 

Promovarea transportului public, reprezintă baza unor proiecte locale care vizează 

ameliorarea mediului urban şi nu în ultimul rînd, realizarea unui transport durabil şi 

atractiv. La capacităţi de transport comparabile, avantajele transportului public faţă de cel 

individual, sînt numeroase: economie de energie şi de spaţiu, reducerea nivelului de 

poluare fonică şi a aerului, siguranţa circulaţiei şi a călătorului. 

În toate ţările U.E. se evidenţiază eforturile susţinute de promovarea transportului 

public pe şine, în defavoarea celui particular. În condiţiile în care aglomeraţia în trafic şi 

poluarea sînt adevăratele probleme ale municipalităţii, utilizarea transportului public 

devine prioritară şi o alternativă viabilă pentru deplasările zilnice, cu impact redus asupra 

mediului înconjurător. 
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Documente de referință 

Referințe legislative  

Conținutul prezentului document este reglementat  de următoarele acte normative:  

• Norme generale de protectia muncii elaborate de Min. Muncii si Protectiei Sociale 

si de Min. Sanatatii; 

• Legea protectiei muncii nr.319/2006; 

• HG nr. 300/2006-Cerinte minime de securitate si sanatate pentru santierele 

temporare sau mobile; 

• HG nr.1048/2006- Cerinte minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de 

catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca; 

• HG nr.1051/2006- Cerinte minime de securitate si sanatate pentru manipularea 

manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori; 

• HG nr.1091/2006- Cerinte minime de securitate si sanatate pentru locul de munca; 

• IM 006/1996-Norme specifice de protectie a muncii pentru lucrari de zidarie si 

finisaje (BC10/1996); 

• Ordinul MLPAT nr. 9/N/15.03.1993-Regulamentul privind protectia muncii in 

constructii (BUletinul Constructiilor nr. 5, 6, 7/1993. 

• P118/1999 Normativ de protectie la foc; 

• Legea 319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca, este transpunerea 

Directivei europene 89/391/CEE si a intrat in vigoare la data de 01.10.2006 

• HG 1425/2006 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii 

securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 

• HG 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la 

expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot 

• HG 1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate de securitate si 

sanatate referitoare la echipamentele cu ecran de vizualizare 

• GH 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru 

manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special 

afectiuni dosolombare 

• HG 1058/2006 cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia 

sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor 

explozive 

• HG 1091/ 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de 

munca 
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• OD 755/2006 pentru aprobarea formularului pentru inregistrarea accidentului de 

munca FIAM si a instructiunilor de completare a acestuia, a intrat in vigoare la data 

de 01.10.2006 

• HG 1218/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru asigurarea 

protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti chimici in 

munca 

• HG 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santiere 

temporare sau mobile 

• OD 753/2006 privind protectia tinerilor in munca 

 

• Od. MDLPL nr. 269/04.03.2008 si Min. Internelor si Reformei Administrative 

nr.431/31.03.2008 Regulament privind clasificarea si incadrarea produselor pentru 

constructii pe baza performantelor de comportare la foc-Clase de reactie la foc. 

• Regulamentul C.E. nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar si 

rutier de calatori şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr 1107/70 

(JO L 315/2007), denumit în continuare "Regulamentul (CE) 1370/2007". 

• Legea nr. 92/2007 privind transportul public local, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

• Legea nr. 51/2006 Serviciile publice de transport călători, modificată prin 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.13/2008 

• Ordinului Autoritatii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 

Utilităţi Publice nr. 272/2007, pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, 

ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de 

persoane,  

• Ordinului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative nr. 353/2007 pentru 

aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport 

public local,  

• Ordinului Ministerului Transporturilor nr.972/2007, pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local 

• Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local; 

• Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;  

• Ordonanța Guvernului nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport 

inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru realizarea interfețelor cu alte 

moduri de transport; 
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• Legea Energiei nr.123/2012 

• Legea nr. 10 – 1995 privind calitatea in constructii, actualizata cu legea 177/2015 

• Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public" 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 90/23.01.2008 

• Legea nr. 50/1991 cu modificările şi completările ulterioare - privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii cu norme metodologice de aplicare aprobate prin 

Ordin MTCT No. 1430/2005 

• NP I 7-02 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu 

tensiuni până la 1000 v c.a. şi 1500 v c.c 

• I 18/1-01 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice 

interioare de curenţi slabi aferente clădirilor civile şi de producţie 

• H.G. nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și continutul-cadru al 

documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitii 

finantate din fonduri publice și prezintă cerintele necesare și specificatiile tehnice 

• Alte standarde, normative și alte reglementări din domeniul proiectării O.G. nr. 

27/2011, privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare 

Reglementări in privinta circulatiei rutiere, a echipamentelor, instalatiilor și dotărilor 

drumurilor publice, in domeniul sigurantei circulatiei rutiere și pietonale 

• Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor persoanelor; 

• HG 301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

333/2003; care abroga HG 1010; 

• I7/2002 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice; 

• Legea nr. 481/2004 - privind protectia civila; 

• Ordin 1474/2006 - pentru aprobarea Regulamentului de planificare; 

• Ordin 158/2007 - pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, 

incadrarea si dotarea serviciilor private pentru situatii de urgenta; 

• Normativ indicativ I18-1/01pentru proiectarea si executarea instalatiilor de 

telecomunicatii si detecție  și semnalizare efracție din cladirile civile si de 

productie; 

• C – 56. Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si 

instalatii aferente acestora; 

• PE 107/1995 Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de cabluri electrice 

• EN 50131-2; 
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• Legea 677/2001 pentru protecțía persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal si libera circulatie a acestor date; 

• PE119/90 - Norme de protectia muncii pentru activitati in instalatiile electrice; 

• PE102/86 - Normativ pentru proiectarea instalatiilor de conexiuni si distribute cu 

tensiuni pana la 1000 VCA  in unitatile electrice; 

2.2.  Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor 

              În Municipiul Craiova funcționează o rețea de transport  în comun 

deservită de tramvaie. Rețeaua de transport a fost pusă în funcțiune în 1987.Rețeaua de 

transport face legătura între Termocentrala Ișalnița și Fabrica de automobile Ford. 

              Lungimea rețelei de transport este de 34,2 Km pe două fire de câte 17,2 

Km 

Rețeaua de transport în comun este deservită de Depoul de tramvaie din 1987.  

              În perioada 2007-2013 au fost efectuate investiții în rețeaua de transport 

în comun cu tramvaiul. Au fost realizate reabilitări parțiale ale sistemului de transport cu 

tramvaiul, respectiv: -Înlocuirea căii de rulare tramvai  

                       -Înlocuirea cablurilor de alimentare între stația de redresare și linia de 

contact 

                       -Înlocuirea cablurilor între stația distribuitorului de energie electrică și stația 

de redresare 

Desi au fost făcute investiții importante, depoul de tramvaie nu a fost reabilitat. 

Instalațiile electrice ale depoului au fost puse în funcțiune în 1987 și au fost realizate în 

tehnologia anilor respectivi. 

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. 

 În consecință este necesar ca instalațiile electrice și dotările depoului să fie la nivelul 

tehnic actual.  

S-au constatat următoarele deficiențe majore: 

• Instalația de 0,4 KV 

o Echipamentele sunt uzate, nu mai prezintă siguranță în exploatare și nu 

mai există piese de schimb. 

o Nu există documentație și din această cauză întreținerea este 

îngreunată 
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o Din punct de vedere energetic instalația a fost dimensionată pentru 

consumatori specifici anilor respectivi și nu mai este în concordanță cu 

echipamentele modern care se vor  folosi  în depou. 

o Sistemul de cabluri de forță este cel original.  

• Rețeaua de alimentare cu energie electrică a firului de contact 

o Rețeaua a fost reabilitată și este corespunzătoare 

• Rețeaua de contact a tramvaiului  

o Firul de contact prezintă porțiuni mari de uzură 

o Echipamentele de susținere 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 și deci nu mai corespunde din punct 

de vedere tehnic. 

• 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: 

• 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; 

• uzuri  ale profilului şinei în zona ciupercii şi a jgheabului de rulare; 

•  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; 

• uzura inimilor de încrucişare, a căror geometrie nu mai respectă condiţiile 

privind siguranţa circulaţiei; 

• tasarea neuniformă a infra şi suprastructurii care produce denivelări ale liniei 

chiar praguri pe alocuri; 

• 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); 

• lipsa canalizării macazurilor şi a măsurilor de drenare a apei pluviale; 

• deteriorarea acelor şi a articulaţiior acestora; 
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• modificarea geometriei şi a unghiurilor de încrucişare ale traversărilor dintre 

liniile de tramvai; 

• 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; 

• 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. 

- CONSTRUCTII 

 

Au  regimul de inaltime PARTER si P+1E sit uate in  Bd. Dacia, nr.3, Mun. Craiova 

, 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 
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proiectare in vigoare in perioada proiectarii si realizarii cladirilor erau Normativul P 

100/82 – norme de proiectare seismica abrogate. Sapte dintre aceste cladiri se vor 

moderniza si reabilita astfel: 

1. Construcția C1 cu regim de înălţime P+1E şi functiunea de BIROURI.  

2. Construcția C10 DECANTOR + STATIE POMPE  SPALATORIE cu regim de 

înălţime S+P şi functiunea de DECANTOR. 

3. Construcția C5  cu regim de înălţime PARTER şi functiunea de SPALATORIE 

si VOPSITORIE 

4. Construcția C6 -  cu regim de inaltime P+1E si functiunea HALA INTRETINERE 

5. Construcția C8 – cu regim de inaltime PARTER si functiunea ATELIERE  

6. Construcția C9 – cu regim de inaltime PARTER si functiunea MAGAZIE 

7. Constructia C3 -Boxa rectificat bandaje – cu regim de inaltime PARTER si 

functiunea de boxa rectificat bandaje. 

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 in 

categoria de importanţă a obiectivului este „C” - NORMALA iar conform prevederilor 

Normativului P100/2013, tab. 4.3, in clasa de importanţă a obiectivului este III. 

-APARATE CALE SI ECHIPAMENTE 

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

schimbatori simpli de cale. 

 

  

Nr. 

Crt 
Locatia Schimbator 

Incalzi 

toare 

Unga 

toare 

1 Depou 37 37 7 

 

 

        Caracteristicile principale – aparate de cale  

- Aparate de cale: 37 schimbătoare de cale simple care au raza 29.2825m si 

vor fi montate in  incinta depoului  

- Toti schimbatorii de intrare/iesire au fost prevazuti cu incalzitoare de macaz, 

37 buc. 
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- S-au prevazut un nr. de 7 buc. ungatoare de sina montate inaintea 

macazurilor de intrare si a curbelor de legatura. 

- Macazele vor fi prevazute cu separatoare de ulei şi nămol (inclusiv 

canalizare macaz) si vor fi racordate la canalizarea orasului intr-un numar 

de 10 bucati. 

- Pentru asigurarea condiţiilor de protecţie a mediului din punct de vedere al 

zgomotelor şi vibraţiilor s-au prevăzut măsuri tehnice verificate în timp 

pentru reducerea nivelului de propagare şi aducerea acestuia sub limitele 

normale. 

 

 

 

Pe zona aparatelor de cale nu se admit schimbari de declivitate si racordari 

in plan vertical. 

Din punct de vedere a liniei curente se va moderniza o lungime de 3,014 km cale 

simpla, din care 2,536 km cale simpla linii exterioare si 0,478km cale simpla linii ce 

se afla in interiorul halelor. 

 
-Instalația de 0,4KV 

Instalația de 0,4KV aferentă depoului a fost pusă în funcțiune în 1987 și este 

realizată în tehnologia anilor respectivi. 

Instalația a fost dimensionată în conformitate cu setul de echipamente tehnologice 

prevăzute inițial. 

Instalația de 0,4 KV este deservită de un sistem de cabluri de forță îngropate. 

Din aceste considerente s-au constatat următoarele defecte majore: 

• Echipamentele sunt uzate fizic și moral și nu mai prezintă siguranță în functionare, 

nu mai există piese de schimb. 

• Din punct de vedere energetic instalația este incompatibilă cu noile echipamente 

tehnologice solicitate. 

• Sistemul de cabluri de forță este vechi - 1987 

• Operațiile de mentenață operativă sunt foarte dificile din cauza lipsei 

documentației și a personalului cu experiență care poate compensa acest neajuns. 

• Instalația nu a fost prevăzută cu un sistem de monitorizare centralizată. 

• Instalația nu a fost prevăzută cu echipamente pentru compensarea factorului de 

putere 
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           -Rețeaua de alimentare cu energie electrică a firului de contact 

Alimentarea tramvaielor pe teritoriul depoului se face din Stația de redresare nr. 3 

amplasată pe teritorul depoului, denumită clădirea C2.  

Rețeaua de alimentare cu energie electrică a firului de contact din incinta depoului 

a fost modernizată de curând în cadrul altui contract și este corespunzătoare din punct de 

vedere tehnic. 

         -Rețeaua de contact a tamvaiului 

Rețeau de contact din incinta depoului este cea din 1987, realizată în tehnologia și 

cu echipamentele din acea vreme. Din cauza calității echipamentelor folosite, a 

tehnologiei folosite și ca urmare a procestului firesc de uzură în timp, rețeaua de contact 

este într-un stadiu avansat de uzură.  

La firul de contact s-au făcut în timp intervenții punctuale acolo unde era absolut 

necesar.  

Nu există înregistrări referitoare la aceste lucrări. 

 

          -Iluminatul exterior 

Depoul este deservit de instalația de iluminat exterior inițială. Aceasta a fost 

proiectată în 1987, în tehnologia și cu echipamentele din acea vreme. 

Instalația existentă este mare consumatoare de energie și nu se situează la nivelul 

tehnic actual. Sistemul de conductoare, corpurile de iluminat și instalația de alimentare și 

comandă sunt uzate și nu mai prezintă siguranță în funcționare. 

-Calea de rulare  

Slaba calitate a căii are efecte negative importante şi asupra materialului rulant, prin 

uzura prematură a boghiurilor, ceea ce impune intervenţii foarte costisitoare prin volumul 

de muncă şi costurile pieselor, materialelor şi a energiei. 

Linia de tramvai si aparatele de cale din depou au o stare tehnică improprie 

exploatarii tramvaielor în condiţii de siguranţă. 

Uzura avansată a căii de rulare, vechimea liniei si aparatelor de cale fac ca 

exploatarea să se realizeze în condiţii dificile, pe unele porţiuni chiar existand riscul 

producerii unor evenimente de natură umană sau materială. 
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Toate acestea impun demontarea liniei actuale şi înlocuirea ei cu o structură viabilă 

modernă, verificată in timp şi adaptată la normativele actuale de proiectare şi execuţie 

europene. 

RAT Craiova se confruntă cu dificutăţile induse de trafic, ceea ce determină scăderea 

capacităţii de transport şi a atractivităţii serviciului. La acestea se adaugă şi starea 

necorespunzătoare a infrastructurii căii de tramvai datorită vechimii, soluţiei tehnice 

neperformante aplicată pînă în anii ’90, ajungîndu-se la situaţia în care reparaţiile nu mai 

pot menţine în regim normal de funcţionare linia, sau aceasta se poate menţine, dar cu 

eforturi financiare considerabile. 

Această situaţie are efecte negative asupra calităţii vieţii locuitorilor oraşului, atît 

direct, prin calitatea nesatisfăcătoare a serviciului de transport şi dificultăţile induse în 

condiţiile de desfăşurare a traficului general, cat şi indirect, prin presiunile asupra 

bugetului local datorate nivelului ridicat al cheltuielilor de exploatare şi întreţinere. 

Pentru normalizarea situaţiei şi pentru a putea exploata eficient şi la parametrii optimi 

infrastructura de tramvai, este necesar luarea unor măsuri radicale: reproiectarea şi 

adoptarea de noi soluţii constructive, în concordanţă cu principiile impuse de Uniunea 

Europeană: încadrarea urbană a liniilor de tramvai, creşterea atractivităţii serviciului prin 

sporirea gradului de confort, creşterea gradului de siguranţă a călătorilor. 

Starea precară a infrastructurii şi suprastructurii căii de rulare reprezintă un obstacol 

major pentru creşterea vitezei de circulaţie şi utilizarea optimă a tramvaielor modernizate. 

De fapt, se înmulţesc zonele unde este necesară impunerea de restricţii de viteză datorită 

pericolului de deraiere. 

-RETEA EXTERIOARA ALIMENTARE CU APA  

 

In prezent in incinta este realizata din conducte de otel o retea inelara de 

alimentare cu apa montata ingropat.  Avand in vedere gradul avansat de colmatare al 

conductelor, precum si durata de exploatare depasita se propune inlocuirea tuturor 

elementelor aferente retelei de alimentare cu apa. 

-RETEA CANALIZARE MENAJERA  

 

In prezent in incinta este realizata o retea de colectare ape uzate menajere 

separata de reteaua de canalizare ape pluviale.  Deversarea apelor uzate menajere se 

face in reteaua publica de canalizare realizata in sistem divizor, retea existenta pe strada 
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de acces. Avand in vedere gradul avansat de colmatare al conductelor si tand cont de 

amenajarile exterioare din incinta beneficiarului se propune inlocuirea tuturor elementelor 

aferente retelei de canalizare menajera.  

-RETEA CANALIZARE PLUVIALA 

 

In incinta beneficiarului este realizata in prezent o retea de colectare ape pluviale 

separata de reteaua de canalizare ape uzate menajere. Deversarea apelor pluviale se 

face in reteaua publica stradala de canalizare realizata in sistem divizor. Avand in vedere 

gradul avansat de colmatare al conductelor si tand cont de amenajarile exterioare din 

incinta beneficiarului se propune inlocuirea tuturor elementelor aferente retelei de 

canalizare pluviala.   

    2.3.  Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției 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 și a consumului specific de energie electrică 

prin utilizarea unor echipamente noi, performante și sigure în exploatare. 

• Reducerea consumurilor netehnologice 

• Reducerea volumului de lucrări de mentenață 

• Alinierea depoului de tramvaie la nivelul tehnic general al rețelei de 

transport 

• Îndeplinirea unei măsuri de intervenție aplicabilă în transportul public cu 

tramvaiul propusă în PMUDal Polului de Creștere Craiova 

• Eficientizarea tehnică, energetică și economică a depoului de tramvaie 

• Îmbunătățirea calității energiei electrice furnizate firului de contact și implicit 

a calității transportului în comun cu tramvaiul 

• Îmbunătățirea securității în funcționare. 

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

actual în domeniu. 

• Îndeplinirea unei măsuri de intrevenție aplicabilă în transportul public cu 

tarmvaiul în Municipiul Craiova, propusă în Planul de Mobilitate Urbană (PMUD) al 

Polului de Creștere Craiova și anume: reabilitare / modernizare rețea de 

alimentare electrică a firului de contact 

• Micșorarea cheltuielilor pentru înlocuirea echipamentelor defecte 
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    3. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE 

3.1 Particularităţi ale amplasamentului 

a. Descrierea amplasamentului (localizare – intravilan/extravilan, suprafața 

terenului, dimensiuni în plan) 

Terenul studiat are suprafaţa de 40159,49 mp şi se află situat în intravilanul 

municipiului Craiova, proprietate a municipiului Craiova, constructii 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. 230/11.02.2019 emis de Primăria Municipiului Craiova. 

b. Relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căii de acces posibile 

Municipiul Craiova este situat în sudul României, pe malul stâng al Jiului, la ieșirea 

acestuia din regiunea deluroasă, la o altitudine cuprinsă între 75 și 116 m. Craiova face 

parte din Câmpia Română, mai precis din Câmpia Olteniei care se întinde 

între Dunăre, Olt și podișul Getic, fiind străbătută prin mijloc de Valea Jiului. Orașul este 

așezat aproximativ în centrul Olteniei, la o distanță de 227 km de București și 68 km 

de Dunăre. Forma orașului este foarte neregulată, în special spre partea vestică și 

nordică, iar interiorul orașului, spre deosebire de marginea acestuia, este foarte compact. 

(sursa: wikipedia) 

Accesul la Depou tramvai RAT este prin Bulevardul Dacia și nu este necesară 

amenajarea altor cai de acces. 

c. Date seismice și climatice 

Municipiul Craiova este poziționat geografic în sud-vestul țării și vestul depresiunii 

arcului Carpato-Balcanic în Câmpia Olteniei, se afla într-o zonă de climat cu caracter 

temperat continental.  

Constructia  analizata se afla situata in zona de hazard seismic caracterizata de 

valorile  ag =0,20 g si Tc = 1,0 sec. in conformitate cu zonarea seismica din Normativul           

P 100-1/2013.  
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Din punct de vedere al incarcarilor din zapada, conform CR 1-1-3-2012 - Cod de 

proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor, amplasamentul se afla in 

zona cu s0,k = 2 kN/mp (IMR=50ani).  

Din punct de vedere al incarcarilor din vant, conform «Cod de proiectare. 

Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor», indicativ  CR 1-1-4-2012,  presiunea de 

referinta a vantului este  qb = 0.4 kPa. 

 Adancimea de inghet este de inghet este de 80 - 90 cm conform STAS 6054/77 

          Terenul de fundare este alcatuit din argile prafoase fara sensibilitate la umezire 

si fara contractii mari.                                                                                                                                           

• Climă: Regimul climatic este temperat continental specific de câmpie, cu influențe 

submediteraneene datorate poziției depresionare pe care o ocupă județul în sud-

vestul țării. Valorile medii ale temperaturii sunt cuprinse între 10-11,5 °C iar 

precipitațiile sunt mai scăzute decât în restul teritoriului. 

• relief: Relieful orașului Craiova se identifică cu relieful județului Dolj, respectiv de 

câmpie. Spre partea nordică se observă o ușoară influență a colinelor, în timp ce 

partea sudică tinde spre luncă. (sursa: wikipedia) 

d. Studii de teren 

(I) Studiu geotehnic:  

  LOCALIZAREA  PERIMETRULUI  CERCETAT 

Amplasamentul  studiat este situat in zona de nord  a municipiului Craiova, pe Bulevardul Dacia 

nr.3 conf planului de mai jos: 
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                                  LOCALIZARE AMPLASAMET CERCETAT 

 

 

DATE  GEOLOGICE GENERALE 

Din punct de vedere tectonic, zona face parte din domeniul Moesic, si anume, Platforma valahă si 

este situatăin” Culoarul Craiovean” . 

La alcatuirea ansamblului geologic al zonei, iau parte formatiuni de varsta neogena si cuaternara. 

 Formatiunile neogene nu au fost interceptate de lucrarile de cercetare efectuate în teren (forajele 

geotehnice). 

Formatiunile interceptate prin forajele geotehnice sunt de varsta cuaternara respectiv pleistocen-

mediu, pleistocen-superior şi sunt alcătuite din argile nisipoase ,nisipuri argiloase,nisipuri 

prafoase. 

Formatiunea dominanta fiind nisipoasa se imprima formatiunilor caracterul general de roci 

necoezive, nisipoase . 
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HARTA GEOLOGICA A ZONEI 

 

DATE  HIDROGEOLOGICE 

Reţeaua hidrografică din zonă este legată de bazinul râului Jiu. 

Conform masuratorilor efectuate in amplasamentul studiat nivelul hidrostatic se situeaza la 

adancimea de 1.80m ,  ±1.00 m in functie de cantitatea de precipitatii cazute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATE  CLIMATICE  

Din punct de vedere climatic, se incadreza intr-o zona cu climat temperat-continental, 

caracterizat printr-o temperatura medie anuala de cca.10' C, o temperatura maxima 

absoluta de 40' C si o temperatura minima de -30' C.Primul inghet apare dupa 25 

octombrie, iar ultimul in prima decada a lunii aprilie, intervalul de timp fara inghet fiind 

astfel de 200 de zile pe an. Cantitatea medie de precipitatii este de 600 mm|an. Vanturile 

dominante au directia E-V, schimbarile generale ale atmosferei de la un anutimp la altul 
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fiind clar reflectate de modificarile frecventei vanturilor pe anumite directii. Astfel, si la 

Craiova, frecventa vanturilor dinspre Vest este mai mare in prima jumatate a anului, fiind 

de cca 21%, mai ales primavara, si de aproximativ 15% in a doua jumatate a anului. 

Daca in ansamblu vanturile dinspre est au o frecventa ridicata tot timpul anului, in timpul 

verii are loc, totusi, o diminuare generala, in medie cu 10% in Craiova. 

Incadrarea eoliana: zona A-STAS 10101/20-92. 

Incadrarea din punct de vedere al incarcarii cu zapada: zona C conform STAS    

10101/21-92. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARTA DURATEI MEDIE ANUALA DE STRALUCIRE A SOARELUI 
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AGRESIUNII DINAMICE A VANTULUI 

SEISMICITATEA  ZONEI  SI  ADANCIMEA  MEDIE  DE  INGHET 

In conformitate cu Normativul P100-1/2013, obiectivul se situeaza în zona de hazard 

seismic caracterizata de o acceleratie de varf ag = 0.20g si de o perioada de control (de 

colt) Tc= 1.0 secunde. 
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Zonarea teritoriului României în termeni de valori de vârf ale acceleraţiei terenului pentru proiectare ag pentru cutremure 

având intervalul mediu de recurentă IMR = 100 ani. Codul de proiectare P100-1/2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonarea teritoriului României în termeni de perioada de control (colţ), TC  a spectrului de raspuns. Codul de 

proiectare  P100-1/2006 

 

Adâncimea medie de îngheţ este conform STAS 6054/77= 0,85 m de la cota terenului natural. 

 

STAREA  ACTUALA 

Corpul de clădire studiat, are regim de înălţime parter şi funcțiunea 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. 
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 IMAGINI DIN AMPLASAMENT 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUCRARI  DE  EXPLORARE  GEOTEHNICA 

Pentru a se putea determina natura terenului din amplasament, explorarea geotehnica s-a facut prin: 

 -    observatii directe, asupra  zonei studiate. 

 -    executarea unui sondaj geotehnic cu diametrul ø 3 ", la adancimea de 4.00 m; 
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PLAN AMPLASAMENT FORAJ GEOTEHNIC 

 

REZULTATE  GEOTEHNICE  OBTINUTE 

Forajul F1 a interceptat urmatoarele formatiuni: 

.00– 0.50 m = 0.50 m(c.n.t.)   Umplutura cu resturi de caramida 

0.50 - 2.00 m = 1.50 m (c.n.t.)  Umplutura din nisip fin maroniu-galbui, micaceu, indesare 

mijlocie, de la 1,80m apar infiltratii de apa 

2.00 – 4.00 m = 2.00 m (c.n.t.) Nisip slab argilos, roscat, putin umed; 

 

CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE TERENULUI 

Stratul portant reprezentat de nisipul slab argilos roscat  urmatoarele  caracteristici geotehnice 

conform analizelor de laborator: 

Parametrii geotehnici – nisip argilos Valori 
Umiditatea naturala W (%) 8,7 

Indicele de plasticitate  Ip 8,0 

Indicele de consistenta  Ic 0,64 

Greutatea volumica in stare naturala (KN/m3) 17,7 

Porozitatea n (%) 38 

Indicele de porozitate e 0,61 

Gradul de saturatie Sr  0,37 
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Gradul de indesare Id 0,84 

Unghiul de frecare interioara Φ (grade) 21 

Coeziunea  c (daN/cmp) 0,05 

Modulul de deformare edometrica M2-

3(daN/cmp) 

117 

Tasarea specifica epε2 cm/m 2,75 

 

INCADRAREA LUCRARII INTR-O CATEGORIE GEOTEHNICĂ 

Categoria geotehnică sau riscul geotehnic depinde de doua categorii de factori care trebuiesc 

studiaţi: 

• factori legati de teren - conditiile de teren şi apă  

• factori legati de structură şi de vecinătăţile acesteia. 

1.Conditiile de teren  

- teren mediu la dificil  conf. tab. B1 din “Normativ privind principiile, exigenţele şi metodele 

cercetării geotehnice a terenului de fundare”. 

Din studiu şi din cercetările de teren rezultă condiţii de excavare cu risc, deoarece pamantul este 

necoeziv si adâncimea la care va fi proiectata sapatura fundatiei cladirii se află nisipuri umede la 

saturate  

2.Apa subterană  

Nivel panza freatica – 1.80 m , ± 1.00 m.  nivel variabil in functie de cantitatea de precipitatii si 

anotinp. Daca apar infiltratii de apa in sapatura sunt necesare epuismente normale 

3.Clasificarea construcţiilor după importanţă 

În vederea definirii categoriei geotehnice  in conformitate cu HG 766/1997 anexa 2 categoria de 

importanţă a contrucţiei ce urmează a fi executata este –normala.  

4.    Vecinătăţile 

Din analiza modului în care realizarea excavatiilor, a epuismentelor şi a lucrărilor de 

infrastructură, aferente construcţiei care se proiectează pot afecta construcţiile si reţelele 

subterane aflate în vecinătate – riscul este moderat. 

Sintetizând şi punctând situatiile mentionate mai sus, rezultă ca lucrarea de construcţie ce 

urmează afi ridicată se încadrează la categoria geotehnică II (risc moderat). 

CALCULUL TERENULUI  DE  FUNDARE PE BAZA PRESIUNILOR CONVENTIONALE 

Presiunea conventionala de baza pentru umpluturi si nisipuri umede sau saturate este de :150 

Kpa   
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Corecţia de lăţime 

•Pentru B≤5m corecţia de lăţime se determină cu relaţia: 

CB = pconv K1(B−1) [kPa] (A.2) 

unde: K1 coeficient - pentru pământuri necoezive (cu excepţia nisipurilor prăfoase), K1 = 0,10 

- pentru nisipuri prăfoase şi pământuri coezive, K1 = 0,05 

B lăţimea fundaţiei, în metri. 

•Pentru B > 5m corecţia de lăţime este: 

CB = 0,4 pconv pentru pământuri necoezive, cu excepţia nisipurilor prăfoase; 

CB = 0,2 pconv pentru nisipuri prăfoase şi pământuri coezive. 

  

Corecţia de adâncime se determină cu relaţiile: 

pentru Df < 2m 

                                 pconv  ( Df- 2) 

         CD =              -------------------                   [kPa] 

                                           4 

pentru Df > 2m: CD =K2 γ (Df − 2) [kPa]  
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unde: Df    =  adâncimea de fundare, în metri 

K2 coeficient conform tabelului B.5 

γ greutatea volumică de calcul a straturilor situate deasupra nivelului tălpii fundaţiei 

(calculată ca medie ponderată cu grosimea straturilor), în kilonewtoni pe metru cub. 

Presunea conv de calcul corectata (pe trepte de adancimi  si diverse latimi de fundare )  

1.Umpluturi intervalul 0.00- 2.00m  

Pconv. de baza  - 150 kpa 

Conform STAS 3300/2-85 Anexa B, tab. 17. 

     

 p conv.= p. conv. + CB +CD 

 

            Pentru situaţia studiată B < 5m corectia de latime a fundatiei ,este: 

 

                                   CB = pconv.* K1*(B-1)       Kpa              

unde:    

   K1= coeficient = 0.05  

 B =   lăţimea fundaţiei, în metri 

 CD= corectia CD de adancime si se determina cu relatiile:  

    pentru.Df < 2 

 

 

Pentru adancimea de fundare = 1,00 m  

CD =  pconv  *     Df  -  2      kpa 

                                          4                                        

B = 1.00m   

 CD= -37.5 kpa 

  Pconv = 110 kPa = 1.10     kg/cm2 

 CB = 0.00 kPa  

 

B = 2.00 m   

CB = 7.50 kpa 

CD =-37.5 kpa  

  Pconv = 120 kPa = 1.20     kg/cm2 

B = 3.00 m   

CB = 15 kpa 

CD =-37.5 kpa  

  Pconv = 130 kPa = 1.30     kg/cm2 
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B = 4.00 m   

CB = 22.5 kpa 

CD =-37.5 kpa  

  Pconv = 140 kPa = 1.40    kg/cm2 

Pentru B > 5m;   

                                                     CB = 0.2 Pconv. 

CB = 30 kpa   

CD= -37.5 kpa    

 Pconv = 145 kPa = 1.45   kg/cm2 

 

Pentru adancimea de fundare = 1,50 m  

 

B = 1.00m   

 CD= -18,75 kpa 

  CB = 0.00 kPa 

  Pconv = 130 kPa = 1.30     kg/cm2 

B = 2.00 m   

 CB = 7.50 kpa 

  Pconv = 140 kPa = 1.40     kg/cm2 

  CD =-18.75 kpa  

B = 3.00 m   

CB = 15 kpa 

CD =-18.75 kpa  

  Pconv = 150 kPa = 1.50     kg/cm2 

B = 4.00 m   

CB = 22.5 kpa 

CD =-18.75 kpa  

  Pconv = 155 kPa = 1.55     kg/cm2 

Pentru B > 5m;   

                                                       CB = 0.2 Pconv. 

CB = 30 kpa   

CD= -18.75 kpa    

 Pconv = 160 kPa = 1.60     kg/cm2 

Pentru adancimea de fundare = 2,00 m    

 

B = 1.00m   

  CD= 0.00 kpa 
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  CB = 0.00 kPa  

  Pconv = 150 kPa = 1.50     kg/cm2 

B = 2.00 m   

CB = 7.50 kpa 

CD =0.00 kpa  

  Pconv = 160 kPa = 1.60     kg/cm2 

B = 3.00 m   

CB = 15kpa 

CD =0.00 kpa  

  Pconv = 165 kPa = 1.65     kg/cm2 

B = 4.00 m   

CB = 22.5 kpa 

CD =0.00 kpa  

  Pconv = 170 kPa = 1.70     kg/cm2 

Pentru B > 5m;   

CB = 0.2 Pconv. 

CB = 30 kpa   

CD= 0.00 kpa    

 Pconv = 180 kPa = 1.80     kg/cm2 

 

 

2.  Nisipuri argiloase umede  (2.00- 4.00 m). 

   Pconv. de baza  - 150 kpa 

Pentru adancimea de fundare = 2,50 m    

  CD = K2γ (Df-2)   (Kpa) 

γ = 20  KN/m3 

B = 1.00m   

CB = 0.00 kPa 

CD = 20kPa 

   Pconv = 170 kPa = 1.70    kg/cm2 

B = 2.00 m   

CB = 7.50 kpa 

CD =20 kpa  

  Pconv = 180 kPa = 1.8 0     kg/cm2 

B = 3.00 m   

CB = 15 kpa 

CD =20 kpa  
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  Pconv = 190 kPa = 1.90     kg/cm2 

B = 4.00 m   

CB = 22.5 kpa 

CD =20 kpa  

  Pconv = 200 kPa = 2.00     kg/cm2 

Pentru B > 5m;   

CB = 0.2 Pconv. 

CB = 30 kpa   

CD= 20 kpa    

Pentru adancimea de fundare = 3,00 m    

Pconv = 200 kPa = 2.00     kg/cm2 

 

B = 1.00m   

CB = 0.00 kPa 

   Pconv = 190 kPa = 1.90    kg/cm2 

CD = 40kPa 

 

B = 2.00 m   

CB = 7.50 kpa 

CD =40 kpa  

  Pconv = 200 kPa = 2.00     kg/cm2 

B = 3.00 m   

CB = 15 kpa 

CD =40 kpa  

  Pconv = 210 kPa = 2.10     kg/cm2 

B = 4.00 m   

CB = 22.5 kpa 

CD =40 kpa  

  Pconv = 220 kPa = 2.2 0     kg/cm2 

Pentru B > 5m;   

CB = 0.2 Pconv. 

CB = 30 kpa   

CD= 40 kpa    

Pentru adancimea de fundare = 4,00 m    

Pconv = 220 kPa = 2.20     kg/cm2 

 

B = 1.00m   
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CB = 0.00 kPa 

CD = 80kPa 

   Pconv = 220 kPa = 2.20    kg/cm2 

B = 2.00 m   

CB = 7.50 kpa 

CD = 80 kpa  

  Pconv = 240 kPa = 2.40     kg/cm2 

B = 3.00 m   

CB = 15 kpa 

CD =80 kpa  

  Pconv = 250 kPa = 2.50     kg/cm2 

B = 4.00 m   

CB = 22.5 kpa 

CD =80 kpa  

  Pconv = 260 kPa = 2.60     kg/cm2 

Pentru B > 5m;   

CB = 0.2 Pconv. 

CB = 30 kpa   

 Pconv = 260 kPa = 2.60     kg/cm2 

CD= 80 kpa    

 

 

 

Ad.de fundare 

Df(m) 

Presiunea 

conventionala 

de calcul Pconv 

Kpa ;kg/cm2 

 

 B= 1.00 B= 2.00     B= 3.00 B=4.00 B>5 

1.00 110  = 

1.10 

120 = 1.20  130=1.30 140 =1.40 

1.50 130 = 1.30 140  = 1.40  150 = 1.50 155= 1.55 

2.00 150 = 1.50 160 = 1.60  165 = 1.65 170 = 1.70 

     

2.50 170 = 1.70 180 = 1.80 190 = 1.90 200 = 2.00 

3.00 190 = 1.90 200 = 2.00 210=  2.10 220 = 2.20 

4.00 220= 2.20 240= 2.40 250= 2.50 260= 2.60 
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CALCULUL TERENULUI  DE  FUNDARE  LA  STAREA  LIMITA DE  DEFORMATIE(Ppl) 

Presiunea ppl pentru fundaţii cu formă dreptunghiulară în plan se calculează cu relaţiile: 

- pentru construcţii fără subsol: 

Ppl =ml (γ *B* N1 + q*N2 + c*N3) [kPa] 

unde: ml coeficient adimensional al condiţiilor de lucru, conform tabelului A.7; 

γmedia ponderată a greutăţilor volumice de calcul ale straturilor de sub fundaţie cuprinse pe o 

adâncime B/4 măsurată de la talpa fundaţiei, în kilonewtoni pe metru cub; 

B latura mică a fundaţiei, în metri; 

q suprasarcina de calcul la nivelul tălpii fundaţiei, lateral faţă de fundaţie, în kilopascali; 

qe,qi suprasarcina de calcul la nivelul tălpii fundaţiei la exteriorul şi respectiv interiorul fundaţiei 

de subsol, în kilopascali; 

c valoarea de calcul a coeziunii stratului de pământ de sub talpa fundaţiei, în kilopascali; 

N1,N2,N3 coeficienţi adimensionali în funcţie de valoarea de calcul a unghiului de frecare 

interioară a terenului de sub talpa fundaţiei, conform tabelului A.8. 

 ml = 1,2 coeficient al conditiilor de lucru conform  tab.3 din STAS 3300/2/85 

 γ = 19KN/mc  = greutatea volumetrica medie a straturilor de sub fundatie  

            N1, N2, N3 =  coeficienti adimensionali in functie de unghiul de frecare interna a pamantului 

de sub fundatie pentru  θ =180 

N1 =  0.43 

N2 = 2.72 

N3 = 5.31 

θ = 18 

C= 15 Kpa= valoarea de calcul a coeziunii stratului de pamant de sub talpa fundatiei. 

q=γh1= 19,2 x 1.00 = 19 (Kpa) pentru adancimea de 1.0 m 

q=γh2= 19,2 x 1,5 = 29 (Kpa) pentru adancimea de 1.5 m 

q=γh3= 19,2 x 2.0 = 38 (Kpa) pentru adancimea de 2.0 m 

q=γh4= 19,2 x 2,5 = 48 (Kpa) pentru adancimea de 2,5 m 

q=γh5= 19.2 x 3.00 =58 (Kpa) pentru adancimea de 3.00 m 

q= γh6= 19.2 x 3.50 =67.2 (Kpa) pentru adancimea de 3.50m 

q= γh7= 19.2 x 4.00 =76.8 (Kpa) pentru adancimea de 4.00m 

 

Pentru adancimea de fundare = 1,00 m  

 

B = 1.00m 

Ppl =ml (γ *B* N1 + q*N2 + c*N3) =1.2(19 *1* 0.43+ 19*2.72+ 15*5.31)= 

1.2(8.17+51.87+79.65)=1.2(139.69)=167.60(Kpa) 
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 Ppl = 170 kPa  

 

B = 2.00m 

Ppl =ml (γ *B* N1 + q*N2 + c*N3) =1.2(19 *2* 0.43+ 19*2.72+ 15*5.31)= 

1.2(16.34+51.87+79.65)=1.2(16.34+131.52)=177.4(Kpa) 

 

Ppl = 180 kPa  

 

B = 3.00m 

Ppl =ml (γ *B* N1 + q*N2 + c*N3) =1.2(19*3*0.43+ 19*2.73+ 15*5.31)=187.2(Kpa) 

 

Ppl = 190 kPa  

B = 4.00m 

Ppl =ml (γ *B* N1 + q*N2 + c*N3) =1.2(19 *4* 0.43+ 19*2.72+ 15*5.31)= 197(Kpa) 

 

Ppl = 200 kPa  

 

B = 5.00m 

Ppl =ml (γ *B* N1 + q*N2 + c*N3) =1.2(19 *5* 0.43+ 19*2.72+ 15*5.31)=206(Kpa) 

 

Ppl = 210 kPa  

 

Pentru adancimea de fundare = 2.00m  

 

B = 1.00m 

Ppl =ml (γ *B* N1 + q*N2 + c*N3) =1.2(19 *1* 0.43+ 38*2.73+ 15*5.31)=229.5(Kpa) 

 

Ppl =230 kPa  

 

B = 2.00m 

Ppl =ml (γ *B* N1 + q*N2 + c*N3) =1.2(19 *2* 0.43+ 38*2.73 + 15*5.31)= 

1.2(16.34+103.74+79.65)=239(Kpa) 

 

Ppl = 240 kPa  

 

B = 3.00m 

Ppl =ml (γ *B* N1 + q*N2 + c*N3) =1.2(19 *3* 0.43 + 38*2.73 + 15*5.31)= 

1.2(24.51+103.74+79.65)=249(Kpa) 
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Ppl = 250 kPa  

B = 4.00m 

Ppl =ml (γ *B* N1 + q*N2 + c*N3) =1.2(19 *4* 0.43 + 38*2.73 + 15*5.31)= 

1.2(38.68+103.74+79.65)=259.2(Kpa) 

 

Ppl = 260 kPa  

 

B = 5.00m 

Ppl =ml (γ *B* N1 + q*N2 + c*N3) =1.2(19 *5* 0.43 + 38*2.73 + 15*5.31)= 

1.2(40.85+103.74+79.65)=269.2(Kpa) 

 

Ppl = 270 kPa  

 

Pentru adancimea de fundare = 3.00m  

 

B = 1.00m 

 

Ppl =ml (γ *B* N1 + q*N2 + c*N3) =1.2(19 *1* 0.43+ 58*2.73 + 15*5.31)= 

1.2(8.17+158.34+79.65)=294.69(Kpa) 

 

Ppl = 290 kPa  

 

B = 2.00m 

Ppl =ml (γ *B* N1 + q*N2 + c*N3) =1.2(19 *2* 0.43+ 58*2.73 + 15*5.31)= 

1.2(16.34+158.34+79.65)=304.5(Kpa) 

 

Ppl = 300 kPa  

 

B = 3.00m 

Ppl =ml (γ *B* N1 + q*N2 + c*N3) =1.2(19 *3* 0.43+ 58*2.73 + 15*5.31)= 

1.2(24.51+158.34+79.65)=315(Kpa) 

 

Ppl = 310 kPa  

B = 4.00m 

Ppl =ml (γ *B* N1 + q*N2 + c*N3) =1.2(19 *4* 0.43+ 58*2.73 + 15*5.31)= 

1.2(32.68+158.34+79.65)=325(Kpa) 
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Ppl = 320 kPa  

 

B = 5.00m 

Ppl =ml (γ *B* N1 + q*N2 + c*N3) =1.2(19 *5* 0.43+ 58*2.73 + 15*5.31)= 

1.2(40.85+158.34+79.65)=334.6(Kpa) 

 

Ppl = 330 kPa  

 

 

 

Pentru adancimea de fundare = 4.00m  

 

B = 1.00m 

Ppl =ml (γ *B* N1 + q*N2 + c*N3) =1.2(19 *1* 0.43+ 76*2.73 + 15*5.31)= 

1.2(8.17+266.7+79.65)=354(Kpa) 

 

Ppl = 350kPa  

 

B = 2.00m 

Ppl =ml (γ *B* N1 + q*N2 + c*N3) =1.2(19 *2* 0.43 + 76*2.73 + 15*5.31)= 

1.2(16.34+286.37)=363(Kpa) 

 

Ppl = 360kPa  

 

B = 3.00m 

Ppl =ml (γ *B* N1 + q*N2 + c*N3) =1.2(19 *3* 0.43 + 76*2.73 + 15*5.31)= 

1.2(24.51+207.48+79.65)=373.9(Kpa) 

Ppl = 370 kPa  

B = 4.00m 

Ppl =ml (γ *B* N1 + q*N2 + c*N3) =1.2(19 *4* 0.43 + 76*2.73 + 15*5.31)= 

1.2(32.68+207.48+79.65)=383.7(Kpa) 

Ppl = 380 kPa  

 

B = 5.00m 

Ppl =ml (γ *B* N1 + q*N2 + c*N3) =1.2(19 *5* 0.43 + 76*2.73 + 15*5.31)= 

1.2(40.85+207.48+79.65)=393.5(Kpa) 
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Ppl = 390kPa  

 

 

Adancimea de 

fundare 

Df(m) 

Presiunea de 

deformatie 

plastica 

Ppl ( Kpa) ; 

kg/cm2 

 

Latimea fundatiei 

B(m) 

 

B=1 B=2 B=3 

1,00 170 180 190 200 

2,00 230 240 250 260 

3,00 290 300 310 320 

4,00 350 360 370 380 

CONCLUZII  

Ca urmare a cercetarilor geotehnice efectuate pe amplasamentul descris mai sus, a 

analizelor de laborator si birou efectuate se pot concluziona urmatoarele: 

• Corpul de clădire studiat, are regim de înălţime parter şi funcțiunea 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. 

• Pentru a se putea determina natura terenului din amplasament, in vederea indicarii   

stratului portant, a nivelului pinzei freatice, a cotelor de fundare si a dimensionarii sistemului de 

fundare,  a fost executat un foraj geotehnicla adancimea de 4.00 metri. 

Forajul F1 a interceptat urmatoarele formatiuni: 

.00– 0.50 m = 0.50 m(c.n.t.)   Umplutura cu resturi de caramida 

0.50 - 2.00 m = 1.50 m (c.n.t.)  Umplutura din nisip fin maroniu-galbui, micaceu, indesare 

mijlocie, de la 1,80m apar infiltratii de apa 

2.00 – 4.00 m = 2.00 m (c.n.t.) Nisip slab argilos, roscat, putin umed; 

• Nivel panza freatica – 1.80 m , ± 1.00 m.  nivel variabil in functie de cantitatea de  

precipitatii si anotinp. Daca apar infiltratii de apa in sapatura sunt necesare epuismente normale 

• Adâncimea medie de îngheţ este conform STAS 6054/89= 0,85 m de la cota terenului     

natural. 

• Normativul P 100-1/2006 incadreaza locatia amplasamentului cercetat la zona ag = 0,20 si  

perioada de colt Tc = 1.0 sec. 
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• Presiunea conventionala de baza   pentru umpluturi si nisipuri umede sau saturate este  

de : 150 Kpa   

Ad.de fundare 

Df(m) 

Presiunea 

conventionala de 

calcul Pconv 

Kpa ;kg/cm2 

 

 B= 1.00 B= 

2.00 

    B= 3.00 B=4.00 B>5 

1.00 110  = 1.10 120 = 1.20  130=1.30 140 =1.40 

1.50 130 = 1.30 140  = 

1.40 

 150 = 1.50 155= 1.55 

2.00 150 = 1.50 160 = 1.60  165 = 1.65 170 = 1.70 

     

2.50 170 = 1.70 180 = 1.80 190 = 1.90 200 = 2.00 

3.00 190 = 1.90 200 = 2.00 210=  2.10 220 = 2.20 

4.00 220= 2.20 240= 2.40 250= 2.50 260= 2.60 

 

Calculul terenului  de  fundarela starea limita de deformatie(ppl) 

 

Adancimea de 

fundare 

Df(m) 

Presiunea de 

deformatie 

plastica 

Ppl ( Kpa) ; 

kg/cm2 

 

Latimea 

fundatiei B(m) 

 

B=1 B=2 B=3 B=4 

1,00 170 180 190 200 

2,00 230 240 250 260 

3,00 290 300 310 320 

4,00 350 360 370 380 

 

RECOMANDĂRI 

Fata de cele aratate mai sus recomandam urmatoarele: 

• Hidroizolarea fundatiei conform  normativelor in vigoare.  

• Refacerea taluzelor terenului din jurul cladirii. 

• Refacerea  trotuarelor din jurul cladirii . 
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• Asigurarea evacuarii apelor pluviale prin rigole cimentate de scurgere,  executate   la 

marginea trotoarelor; in acest mod se evita stagnarea apelor pluviale in jurul cladirii si 

infiltrarea lor la fundatii. 

• Arborii ornamentali se for afla  la o distanţă mai mare de 5 m fata  deobiectivele 

 construite. Se va respecta normativul privind fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile la 

umezire P7-2000 pt.4.3 (Masuri de protectie pentru evitarea infiltrarii apei in teren). 

 

(II) Studii de specialitate: 

a. Studiu topo: intocmit de inginer Giurca Iulian Nicusor 

b. Audit energetic: întocmit de ing. Floare Gavrilescu 

c. Studiu peisagistic: nu e cazul 

d. Studiu arheologic: nu e cazul 

e. Situația utilităților tehnico-edilitare existente 

Clădirile depoului  sunt racordate la rețeaua electrică, rețeaua de alimentare cu apă a 

orașului precum și la rețeaua de canalizare. 

In incinta depoului exista canalizare pluviala. 

 

f. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, 

inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia; 

Nu este cazul. Perimetrul analizat nu este afectat de fenomene de tipul 

alunecarilor de teren, inundatii, etc.. 

g. Informații privind posibile interfețe cu monumentele istorice/de 

arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat 

învecinată 

Nu este cazul, intrucat investitia nu se afla in zona protejata sau cu posibile 

interfete cu monumente istorice 
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3.2.  Regimul juridic 

a. Natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, 

inclusiv servituți, drept de preemțiune 

Terenul studiat are suprafaţa de 40159,49 mp şi se află situat în intravilanul 

municipiului Craiova, proprietate a municipiului Craiova, constructii proprietate  

apartinand domeniului public al municipiului Craiova. 

b. Destinația construcției existente 

e. CORP C1-BIROURI 

f. C10 DECANTOR / STATIE POMPE SPĂLATORIE-  

g. C5 - STATIE SPALARE/VOPSIRE 

h. C6 - HALA INTRETINERE P+1E 

i. C8 - ATELIERE PARTER 

j. C9 - MAGAZIE MATERIALE PARTER 

k. C3 – BOXA  RECTIFICARE BANDAJE 

l. Linie tramvai incinta 

m. Retele utilitati 

n. Retea iluminat public 

c. Includerea construcției existente în listele monumentelor 

istorice, situri arheologice, arii protejate, precum și zonele de 

protecție ale acestora 

o Bulevardul Dacia nr. 3– Depou tramvai  – nu este cazul   

Constructiile existente nu sunt clasificate ca si monumente istorice, nu 

interfereaza cu aceste zone.   

d. Informații/obligații/constângeri extrase din documentațiile de 

urbanism, după caz. 

Nu este cazul 

3.3 Caracteristici tehnice și parametrii specifici 

a. Categoria și clasa de importanță 

C1-BIROURI – CATEGORIA C; CLASA DE IMPORTANTA III 

C10 DECANTOR / STAŢIE POMPE SPĂLĂTORIE– CATEGORIA D; CLASA DE 

IMPORTANTA IV 
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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 

C3 – BOXA  RECTIFICARE BANDAJE – CATEGORIA D; CLASA DE IMPORTANTA IV 

b. Cod în lista monumentelor istorice, după caz 

Nu este cazul.  

c. An/Ani/Perioade de construire pentru fiecare corp de construcție 

Perioada de construire pentru imobilele propuse pentru reabilitare este anul 1987. 

 

d. Suprafață 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 C10 Decantor/Pompe spalare = 119,50 mp; Sd = 144,17 mp 

e. Suprafață construită desfășurată 

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 C10 Decantor/Pompe spalare = 119,50 mp; Sd = 144,17 mp 
Linie tramvai incinta 

Din punct de vedere a liniei curente se va moderniza o lungime de 3,014 km cale simpla, 

din care 2,536 km cale simpla linii exterioare si 0,478km cale simpla linii ce se afla in 

interiorul halelor. 
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Fir de contact 

Suprafata = 3000.00 ml  

f. Valoarea de inventar a construcției 

2.975.056 mii lei. 

g. Alți parametrii, în funcție de specificul și natura construcției existente 

Nu este cazul.  

3.4 Analiza stării construcției 

Pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau auditului energetic, precum și ale 

studiului arhitecto-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de 

monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice 

sau în zonele construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele 

principale ale acestora, de exemplu, degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, 

tehnologice, tasări diferențiale, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, 

concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate din expertiză 

Pentru modernizarea Depou tramvai RAT Craiova, s-au realizat următoarele 

expertize tehnice: 

Expertiza tehnica  construcții 

- perioada executiei: anul 1987                                                                                                         

- numarul de niveluri:  C1,  C10 DECANTOR + STATIE POMPE si C6 - 2 si C3, C5, C8 

si C9 - 1 

- forma si dimensiunile in plan: regulata, fara colturi intrande - vezi releveele anexate                                                                                 

- forma si dimensiunile in elevatie: regularitate in elevatie, fara etaje slabe                                                                             

- tipul structurii :  

-   CORP C1-BIROURI - cadre de beton armat cu planșeu și grinzi prefabricate din beton 

armat, C10 DECANTOR + STATIE POMPE – pereti structurali din zidărie de caramida 

confinata de 30 cm. grosime cu planșee și grinzi prefabricate din beton armat, cu 

învelitoare tip terasă,   

- C5 - STATIE SPALARE/VOPSIRE - cadre de beton armat cu planșeu și grinzi 

prefabricate din beton armat-chesoane,  

- C6 - HALA INTRETINERE P+1E - cadre de beton armat, cu planșeu și grinzi 

prefabricate din beton armat,  
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- C8 - MAGAZIE/ATELIERE PARTER – pereti structurali din zidarie 

de caramida confinata,  

- C3 – BOXA RECTIFICAT BANDAJE Structura de rezistență este 

alcătuită din cadre metalice fara inchideri,  fundatii din beton armat, cu acoperis 

sarpanta metalica, invelitoare din tabla metalica cutata culoare maron 

- C9 - MAGAZIE MATERIALE PARTER – cadre din profile metalice laminate cu 

inchideri de zidarie de B.C.A., fundații continui din beton armat                                             

- - natura terenului de fundare: pamanturi argiloase fara sensibilitate la 

umezire si fara contractii mari                                                                                                                                  

- - tipul si materialele fundatiilor: fundatii directe, de tipul izolate pentru stalpii 

cadrelor si grinzi continui din beton simplu si zidarie pentru peretii 

structurali amplasate la cca. 80 cm adancime fata de cota terenului 

amenajat. La cladirea C9 fundatiile sunt amplasate la cca. 60 cm 

adancime fata de cota terenului amenajat.                                                                                  

- - tipul si materialele inchiderilor :                                                                                                           

C1 – pereti nestructurali din b.c.a, inramata, de 38 cm grosime,                                                    

C10 DECANTOR+STATIE POMPE - pereti structurali din zidarie de 

caramida confinata,                           

- C 5 – fasii prefabricate de b.c.a., cu grosime de 30cm                                                                    

C 6 - fasii prefabricate de b.c.a., cu grosime de 30cm                                                                                        

C 8 - pereti structurali din zidarie de caramida confinata                                                                           

C 9 - pereti nestructurali din b.c.a, inramata, de 38 cm grosime                                                                                   

- - tipul si materialele compartimentarilor :                                                                                                    

C1 – pereti nestructurali din zidarie de caramida confinata de 20 cm 

grosime   C10 DECANTOR+STATIE POMPE - pereti structurali din zidarie 

de caramida confinata,                           

- C 5 –, fasii prefabricate de b.c.a., cu grosime de 30cm                                                                                     

- C 6 - fasii prefabricate de b.c.a., cu grosime de 30cm                                                                                        

C 8 - pereti structurali din zidarie de caramida confinata de 20 cm si 30 cm 

grosime                                                                           

- C 9 - pereti nestructurali din b.c.a, de 30 cm grosime                                                                                   
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- - tipul si materialele finisajelor si decoratiilor exterioare: tencuiala cu mortar de 

var-ciment si vopsitorii de exterior. Nu sunt elemente decorative grele 

ancorate de fatade                                                                                                                                                    

- tipul si materialele acoperisului: C1, C10 DECANTOR+STATIE POMPE, 

C5,C6,C8 – terasa necirculabila, C9 - sarpanta din profile metalice usoare 

tip C                                                                      

- Corpul C3 nu are inchideri perimetrale 

 

Expertiza tehnică Instalații electrice   

Instalația de 0,4KV 

Instalația de 0,4KV aferentă depoului a fost pusă în funcțiune în 1987 și este 

realizată în tehnologia anilor respectivi. 

Instalația a fost dimensionată în conformitate cu setul de echipamente tehnologice 

prevăzute inițial. 

Instalația de 0,4 KV este deservită de un sistem de cabluri de forță îngropate. 

Din aceste considerente s-au constatat următoarele defecte majore: 

• Echipamentele sunt uzate fizic și moral și nu mai prezintă siguranță în functionare, 

nu mai există piese de schimb. 

• Din punct de vedere energetic instalația este incompatibilă cu noile echipamente 

tehnologice solicitate. 

• Sistemul de cabluri de forță este vechi - 1987 

• Operațiile de mentenață operativă sunt foarte dificile din cauza lipsei 

documentației și a personalului cu experiență care poate compensa acest neajuns. 

• Instalația nu a fost prevăzută cu un sistem de monitorizare centralizată. 

• Instalația nu a fost prevăzută cu echipamente pentru compensarea factorului de 

putere 

   Rețeaua de alimentare cu energie electrică a firului de contact 

Alimentarea tramvaielor pe teritoriul depoului se face din Stația de redresare nr. 3 

amplasată pe teritorul depoului, denumită clădirea C2.  

Rețeaua de alimentare cu energie electrică a firului de contact din incinta depoului 

a fost modernizată de curând în cadrul altui contract și este corespunzătoare din punct de 

vedere tehnic. 

Rețeaua de contact a tamvaiului 
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Rețeau de contact din incinta depoului este cea din 1987, realizată în tehnologia și 

cu echipamentele din acea vreme. Din cauza calității echipamentelor folosite, a 

tehnologiei folosite și ca urmare a procestului firesc de uzură în timp, rețeaua de contact 

este într-un stadiu avansat de uzură.  

La firul de contact s-au făcut în timp intervenții punctuale acolo unde era absolut 

necesar.  

Nu există înregistrări referitoare la aceste lucrări. 

Iluminatul exterior 

Depoul este deservit de instalația de iluminat exterior inițială. Aceasta a fost 

proiectată în 1987, în tehnologia și cu echipamentele din acea vreme. 

Instalația existentă este mare consumatoare de energie și nu se situează la nivelul 

tehnic actual. Sistemul de conductoare, corpurile de iluminat și instalația de alimentare și 

comandă sunt uzate și nu mai prezintă siguranță în funcționare. 

Iluminatul exterior este pozitionat pe stalpii care deservesc caii de rulare. 

 

Audit energetic 

La evaluarea performantei energetice a prezentei cladiri s-a utilizat “Metodologia 

de calcul al performantei energetice a cladirilor”, aprobata prin Ordinul ministrului 

transporturilor, constructiilor si turismului nr 157/2007, publicat in Monitorul Oficial al 

Romaniei, Partea I, nr.126 si 126bis din 21 februarie 2007. 

 Pentru prelucrarea datelor intr-un mod cat mai sistematizat si pentru realizarea 

calculelor s-a utilizat programul de calcul AllEnergy versiunea 4.1, program specializat 

pentru astfel de lucrari, realizat prin colaborare de firmele Algorithm+ SRL din Galati, si 

IPCT Instalatii SRL din Bucuresti si certificat.com 

 

 Prezentul audit energetic este intocmit de catre auditorul energetic pentru cladiri: 

Exp. Ing. Gavrilescu Floare atestat gradul I, specialitatea (constructii si instalatii), posesor 

al Certificatului de atestare seria VBA nr. 01072 din 03.02.2010. 

 

 Calculele de performanta energetica s-au efectuat atat pentru cladirea reala cat si 

pentru cladirea de referinta. 

 Cladirea de referinta reprezinta o cladire virtuala avand urmatoarele caracteristici 

generale, valabile pentru toate tipurile de cladiri considerate (conform Partii a III-a a 

Metodologiei): 
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a) Aceeasi forma geometrica, volum si arie totala a anvelopei ca si cladirea reala; 

b) Aria elementelor de constructie transparente (ferestre, luminatoare, pereti exteriori 

vitrati) pentru cladiri de locuit este identica cu cea aferenta cladirii reale. Pentru cladiri 

cu alta destinatie decat de locuit aria elementelor de constructie transparente se 

determina pe baza indicatiilor din Anexa A7.3 din Metodologia de calcul al 

performantei energetice a cladirilor – Partea I-a, in functie de aria utila a pardoselii 

incintelor ocupate (spatiu conditionat); 

c) Rezistentele termice corectate ale elementelor de constructie din componenta 

anvelopei cladirii sunt caracterizate de valorile minime normate, conform Metodologiei 

Partea I, cap.11; 

d) Valorile absorbtivitatii radiatiei solare a elementelor de constructie opace sunt aceleasi 

ca in cazul cladirii de referinta; 

e) Facotorul optic al elementelor de constructie exterioare vitrate este αi=0,26; 

f) Factorul mediu de insorire al fatadelor are valoarea corespunzatoare cladirii reale; 

g) Numarul de schimburi de aer din spatiul incalzit este minimum 0,5h-1, considerandu-se 

ca tamplaria exterioara este dotata cu garnituri speciale de etansare, iar ventilarea 

este naturala prin ferestre, iar in cazul cladirilor publice/sociale, valoarea corespunde 

asigurarii confortului fiziologic in spatiile ocupate (cap. 9.7 Metodologia Partea I-a); 

h) Sursa de caldura pentru incalzirea si prepararea apei calde de consum este: 

Sobe cu lemne existent 

i) Instalatia de apa calda de consum este caracterizata de dotarile si parametrii de 

functionare conform proiectului, iar consumul specific de caldura pentru prepararea 

apei calde de consum este de 1068*Np/Ainc [kWh/m2an], unde Np reprezinta numarul 

mediu normalizat de persoane aferent cladirii certificate, iar Ainc reprezinta aria utila a 

spatilui incalzit/conditionat; 

 Evaluarea performantei energetice a cladirii  EXISTENTE  se refera la 

determinarea nivelului de protectie termica al cladirii si a eficientei energetice a instalatiilor 

de incalzire interioara, de preparare a apei calde de consum si de iluminat si vizeaza in 

principal: 

- investigarea preliminara a cladirii si a instalatiilor aferente 

- determinarea performantelor energetice ale constructiei si ale instalatiilor 

aferente acesteia, precum si a consumului anual de energie al cladirii pentru 

incalzirea spatiilor, de preparare a apei cald de consum si de iluminat 

- concluziile auditorului energetic asupra evaluarii 

Investigarea preliminara 
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  S-a efectuat prin analiza documentatiei tehnice disponibile a cladirii si prin analiza 

starii actuale a constructiei si instalatiilor aferente acesteia, constatata prin vizitarea 

cladirii. 

 Pentru investigarea preliminara a cladirilor normativul Mc 001/2006 cere analiza 

cartii tehnice a cladirii, respectiv documentatiei care a stat la baza executiei cladirii si 

instalatiilor aferente si care trebuie sa curpinda cel putin: 

- partiul de arhitectura ; 

- dimensiunile geometrice ale elementelor de constructie (fundatii, pereti); 

- dimensiunile golurilor din pereti, distanta dintre goluri, inaltimea parapetilor; 

- structura anvelopei cladirii; 

- tipul de usi si ferestre; 

- alcatuirea si materialele care compun elementele de inchidere exterioara 

sau de separare intre spatii cu diverse regimuri de temperatura; 

 Nu au fost disponibile date privind consumurile energetice inregistrate pe baza de 

factura in ultimii 5 ani  ; 

 In lipsa datelor privitoare la apa calda de consum, pentru evaluarea energetica s-au 

luat in considerare elemente normate. 

Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiză diagnostic din punct de vedere 

al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii 

Principalele deficiențe, rezultate din analiza stării tehnice ale Depou RAT Craiova 

se referă la: 

 Inspectia sistemelor tehnice 

  Cu ocazia inspectiei tehnice efectuate s-au investigat urmatoarele: 

- starea  elementelor de constructie opace (pereti, planseu pe sol, planseu 

peste parter, pereti catre spatii comune) si evidentierea puntilor termice liniar 

si punctuale, a defectiunilor sau a deteriorarilor; 

- fisuri, degradari ale tencuielii si ale structurii de rezistenta, igrasie, zone 

afectate de condens remanent sau mucegai; 

- deteriorarea terasei si a elementelor de inchidere ale tersaei; 

- identificarea alcaturii elementelor de inchidere si evaluarea starii 

termoizolatiei din componenta peretilor, planseelor; 

- indentificarea tipurilor de inchidere vitrate din spatiile locuite si din cele cu 

functii de spatii comune; 

- starea sistemelor de incalzire   
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Evaluarea starii actuale a instalatiilor de apa rece si calda si iluminat , incalzire si apa 

calda 

 Pentru instalatia de iluminat artificial s-a evaluat: 

- starea corpurilor de iluminat; 

- performanta tehnica a sistemului de iluminat artificial 

- existenta dispozitivelor de control si reglare automata a fluxului luminos 

Instalații electrice aferente depoului   

 Principalele deficiențe rezultate din analiza stării tehnice a instalațiilor electrice aferente 

depoului se referă la: 

• Instalația de 0,4 KV 

o Nu corespunde din punct de vedere al: 

� Calității echipamentelor  

� Documentației de exploatare 

� Dimensionării energetice 

• Rețeaua de alimentare cu energie electrică a firului de contact. 

Datorită uzurii generale existente, oricând este posibilă căderea firului de contact ceea ce 

poate provoca: 

- Accidente de muncă 

- Suprasolicitări ale stației de redresare (inclusive căderea stației de redresare), 

respective scoaterea din funcșiune a tronsoanelor alimentate de acesata. 

- Calitatea sistemului de susținere a firului de contact nu permitedemontarea și 

remontarea firului de contact în vederea executării de lucrări la calea de rulare și la 

clădiri. 

• Iluminatul exterior 

Iluminatul exterior este inefficient,  greu de întreținut și mare consumator de energie. 

Soluții propuse de expertul tehnic în Domeniul Energetic. 

Instalația de 0,4  KV existentă se va înlocui în totalitate cu o instalație nouă 

conformă cu Anexa 4. Instalația de 0,4 KV. Situația propusă. 

În plus noua instalație va respecta urmatoarele condiții: 

• Din punct de vedere energetic va fi dimensionată în conformitate cu noile 

echipamene. 

• Va fi prevăzută cu instalație pentru compensarea factorului de putere. 

• Tablourile de distribuție vor respecta: 

o Grad de protecție IP66 
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o Vor fi prevăzute cu releu de monitorizare tensiune care asigură monitorizare 

locală „Prezență tensiune” și semnal semnalizare la distață. 

o Toate întreruptoarele vor fi prevăzute cu contacte auxiliare cablate în șiruri 

de cleme. 

o Schema sinoptică va fi animată optic. 

o Vor fi prevăzute cu spațiul necesar pentru instalarea ulterioară a 

analizoarelor de rețea pentru măsurarea și monitorizarea  energiei electrice. 

Tabloul general din PT va fi obligatoriu prevăzut cu analizor de rețea. 

• Cablurile de forță vor respecta: 

o Vor fi calculate conform necesarului de energie, rezultat în urma stabilirii 

noilor echipamente ce se vor utiliza 

• Pentru alimentarea instalațiilor electrice aferente construcțiilor, fiecare tablou va 

avea un circuit special. 

• Instalația de protecție împotriva atingerilor directe va fi legată la instalația de 

împământare  a construcției aferente. 

a. Rețeau de alimentare cu energie electrică a firului de contact 

La această instalație nu se intervine. 

b. Rețeaua de contact a tramvaiului  

Rețeaua se inlocuiește complet și va respecta cerințele impuse în Anexa1 la Tema 

de proiectare cap.: Rețeaua de contact a tramvaiului, și anume: 

Rețeaua de contact din depou se va înlocui în toatalitate.  

Noua rețea de contact va îndeplini următoarele cerințe: 

- Va fi menținută pe stâlpii existenți  

- Sistemul de suspensie al rețelei de contact va fi înlocuit în totalitate 

- Firul de contact va fi de tip “cupru profilat” 

- Înălțimea firului de contact pe traseu va fi cea existentă 

- Reglarea întinderii firului de contact sa va face prin compensatoare automate 

- Pentru toate elementele rețelei de contact se vor prevedea cel puțin 2 trasee de 

izolație față de suporții rețelei și față de alte elemente electrice sau mecanice 

aflate în vecinătate. 

Linie tramvai: 
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Slaba calitate a căii are efecte negative importante şi asupra materialului rulant, prin 

uzura prematură a boghiurilor, ceea ce impune intervenţii foarte costisitoare prin 

volumul de muncă şi costurile pieselor, materialelor şi a energiei. 

Linia de tramvai si aparatele de cale din depou au o stare tehnică improprie 

exploatarii tramvaielor în condiţii de siguranţă. 

Uzura avansată a căii de rulare, vechimea liniei si aparatelor de cale fac ca 

exploatarea să se realizeze în condiţii dificile, pe unele porţiuni chiar existand riscul 

producerii unor evenimente de natură umană sau materială. 

Toate acestea impun demontarea liniei actuale şi înlocuirea ei cu o structură viabilă 

modernă, verificată in timp şi adaptată la normativele actuale de proiectare şi execuţie 

europene. 

Din punct de vedere al reţelei de tramvai, Craiova prezintă avantajul posibilităţii 

dezvoltării şi adaptării la sistemele de transport de tip metrou uşor, sistem promovat 

de companiile de transport europene, în concordanţă cu politica impusă de U.E. 

 3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din 

punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii. 

Informatiile privitoare la alcatuirea constructilor s-au colectat  prin examinarea 

vizuala de detaliu si de ansamblu realizata cu ocazia vizitei efectuate in prezanta 

proprietarilor in data de 20.11.2018, ocazie cu care s-a realizat si documentarul foto,  

pe baza proiectarii simulate conform practicii de proiectare din perioada realizarii 

constructiei - anii 1987 - Normativul P 100/82 precum si din informatiile puse la 

dispozitie de catre personalul de exploatare si intretinere, rezultand urmatoarele 

informatii generale privind constructiile: 

- perioada executiei: anul 1987                                                                                                         

- numarul de niveluri:  C1,  C10 DECANTOR + STATIE POMPE si C6 - 2 si C3, C5, C8 

si C9 - 1 

- forma si dimensiunile in plan: regulata, fara colturi intrande - vezi releveele anexate                                                                                 

- forma si dimensiunile in elevatie: regularitate in elevatie, fara etaje slabe                                                                             

- tipul structurii :  

-   CORP C1-BIROURI - cadre de beton armat cu planșeu și grinzi prefabricate din 

beton armat, C10 DECANTOR + STATIE POMPE – pereti structurali din zidărie de 
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caramida confinata de 30 cm. grosime cu planșee și grinzi prefabricate din beton armat, 

cu învelitoare tip terasă,   

- C5 - STATIE SPALARE/VOPSIRE - cadre de beton armat cu 

planșeu și grinzi prefabricate din beton armat-chesoane, C6 - HALA 

INTRETINERE P+1E - cadre de beton armat, cu planșeu și grinzi prefabricate 

din beton armat,  

- C8 - MAGAZIE/ATELIERE PARTER – pereti structurali din zidarie 

de caramida confinata,  

- C3 – BOXA RECTIFICAT BANDAJE Structura de rezistență este 

alcătuită din cadre metalice fara inchideri,  fundatii din beton armat, cu acoperis 

sarpanta metalica, invelitoare din tabla metalica cutata culoare maron 

- C9 - MAGAZIE MATERIALE PARTER – cadre din profile metalice laminate cu 

inchideri de zidarie de B.C.A., fundații continui din beton armat                                             

- - natura terenului de fundare: pamanturi argiloase fara sensibilitate la 

umezire si fara contractii mari                                                                                              

- - tipul si materialele fundatiilor: fundatii directe, de tipul izolate pentru stalpii 

cadrelor si grinzi continui din beton simplu si zidarie pentru peretii 

structurali amplasate la cca. 80 cm adancime fata de cota terenului 

amenajat. La cladirea C9 fundatiile sunt amplasate la cca. 60 cm 

adancime fata de cota terenului amenajat.                                                                                  

- - tipul si materialele inchiderilor :                                                                                                           

C1 – pereti nestructurali din b.c.a, inramata, de 38 cm grosime,                                                                              

C10 DECANTOR+STATIE POMPE - pereti structurali din zidarie de 

caramida confinata,                           

- C 5 – fasii prefabricate de b.c.a., cu grosime de 30cm                                                                                     

C 6 - fasii prefabricate de b.c.a., cu grosime de 30cm                                                                                        

C 8 - pereti structurali din zidarie de caramida confinata                                                                         

C 9 - pereti nestructurali din b.c.a, inramata, de 38 cm grosime   

C3 – nu are inchideri perimetrale                                                                                    

- - tipul si materialele compartimentarilor :                                                                                                    

C1 – pereti nestructurali din zidarie de caramida confinata de 20 cm 

grosime   C10 DECANTOR+STATIE POMPE - pereti structurali din zidarie 

de caramida confinata,                           
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- C 5 –, fasii prefabricate de b.c.a., cu grosime de 30cm                                                                                     

- C 6 - fasii prefabricate de b.c.a., cu grosime de 30cm                                                                                        

C 8 - pereti structurali din zidarie de caramida confinata de 20 cm si 30 cm 

grosime                                                                           

- C 9 - pereti nestructurali din b.c.a, de 30 cm grosime                                                                                   

- - tipul si materialele finisajelor si decoratiilor exterioare: tencuiala cu mortar de 

var-ciment si vopsitorii de exterior. Nu sunt elemente decorative grele 

ancorate de fatade                                                                                                                                                    

- tipul si materialele acoperisului: C1, C10 DECANTOR+STATIE POMPE, 

C5,C6,C8 – terasa necirculabila, C9 - sarpanta din profile metalice usoare 

tip C                                                                      

Analiza calitativa/diagnostic 

- Conform Normativului P100-3/2008 evaluarea calitativa a constructiei cu 

destinatia de locuinte colective si spatii comerciale si regim de inaltime P+3E 

urmareste: 

- sa stabileasca masura in care regulile de conformare generala a structurilor si 

de detaliere a elementelor structurale si nestructurale sunt respectate; 

- sa stabilesca starea generala de afectare din cauza cutremurului si/sau a altor 

actiuni, inclusiv a modului in care au fost executate lucrarile si a calitatii 

acestora. 

- Evaluarea calitativa s-a facut pe baza urmatoarelor criterii: 

- - cunostintele tehnice in perioada executiei constructiei – anul 1987 – 

P100/82 - norme de proiectare abrogate – iar constructia s-a executat 

conform unui proiect care nu a putut fi consultat; 

- complexitatea constructiilor, in special din punct de structural, definita de 

proportii (deschideri, inaltime), regularitate: complexitate de importanta normala, 

deschideri si inaltimi normale pentru constructii de acest tip, regularitate  

orizontala si verticala ; 

- datele disponibile pentru intocmirea evaluarii – nivelul de cunoastere 

limitata; 

- functiunea, importanta si valoarea cladirii – functiune obisnuita, 

importanta normala si redusa; 
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- conditiile privind hazardul seismic pe amplasament, valorile acceleratiei 

seismice pentru proiectare, ag, conditiile locale de teren – conditii cu hazard 

seismic moderat si teren bun de fundare; 

- tipul sistemului structural:mixt,pereti structurali din zidarie de BCA 

confinata care conlucreaza cu cadre formate din stalpi si grinzi din beton 

armat cu plansee din beton armat si pereti structurali din zidariede caramida 

confinata                                                                                                                              

–   nivelul de performanta stabilit pentru cladire – obiectivul de performanta de 

baza-OPB ;                                                                                                                                          

- Contur regulat in plan:                                                                                                                      

- conformare structurala incorecta pentru acest tip de constructii la cladirea C 

9.;                                                  

-  constructiile au rigiditate insuficienta la cladirea C 9;                                                                                           

s-a executat un sistem structural cu o ductilitate suficienta;                          

- rigiditatea fundatiilor directe este suficienta pentru a transmite la teren, cat mai 

uniform posibil, eforturile primite la baza suprastructurii;                                                                 

- sistemul structural este continuu, suficient de puternic ca sa asigure un 

traseu neintrerupt, cat mai scurt, in orice directie, al fortelor seismice din orice punct 

al structurii pana la terenul de fundare. 

- Conditii privind redundanta: Evaluarea stabileste in ce masura atingerea 

efortului capabil intr-unul din elementele structurii sau in cateva elemente ar putea 

expune structura unei pierderi de stabilitate, generala sau locala – sunt 

indeplinite.                                                 

- Conditii privind configuratia cladirii – sunt indeplinite                                                                       

- conditii privind regularitatea geometrica – nu exista discontinuitati geometrice;                                 

- conditii privind regularitatea distributiei maselor – nu exista discontinuitati 

masice;             

- discontinuitati in configuratia sistemului structural – nu este cazul;                                          

- neregularitati in plan  – nu este cazul                                   

Conditii privind interactiunea structurii cu alte constructii sau elemente – 

constructiile sunt unitare, alcatuite dintr-un singur corp.  

Cladirle nu sunt alipite la calcan cu nici o alta constructie, fiind libere pe 

toate cele patru laturi.(vezi documentarul foto si plan situatie).                                                           
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Conditii referitoare la supante – nu este cazul.                                                                                  

Conditii privind relatiile intre structura si componentele nestructurale precum si 

tipul si calitatea legaturilor intre acestea – sunt indeplinite.                                                              

Conditii de alcatuire specifice structuriilor din pereti structurali din zidarie de 

caramida confinata –  sunt indeplinite                      

Conditii privind infrastructura si terenul de fundare - s-a identificat natura 

terenului de fundare – argile prafoase –  nu au fost identificate tasari 

diferentiate ale terenului;           

− fundatiile sunt directe, de tipul izolate din beton si beton armat pentru 

stalpii cadrelor si grinzi continui din beton si beton armat pentru peretii 

structurali, amplasate la cca. 80 cm adancime fata de cota terenului amenajat, 

avand dimensiuni si alcatuire corespunzatoare cu exceptia cladirii C 9 

unde fundatiile continui sunt amplasate la cca. 60 cm adancime fata de 

cota terenului natural. 

Evaluarea prin calcul 

- In conformitate cu pct. 3.4.1 din Indrumator pentru cazuri particulare de 

expertiza tehnica - CP 254-2017,  nu s-a realizat evaluarea prin calcul, 

deoarece, pentru reabilitarea termica a cladirilor  expertizarea tehnică pentru 

cerinţa fundamentală „rezistenţă mecanică şi stabilitate” se efectuează fără 

evaluarea seismică a clădirilor, dacă aceasta respectă cumulativ următoarele 

condiţii:  

- este o clădire cu cel mult cinci niveluri supraterane, indiferent de sistemul 

constructiv, proiectată conform normativului P 100-81 şi nu au fost efectuate 

lucrări de intervenţie, astfel cum sunt reglementate de Legea nr.10/1995, care 

să îi diminueze capacitatea de rezistenţă şi stabilitate de ansamblu avută în 

vedere la proiectare;  

- nu a fost încadrată anterior, prin raport de expertiză tehnică, în clasa de risc 

seismic RsI conform normativului P 100-92, respectiv Rs I conform codului P 

100-3/2008, şi nu prezintă pericol public, astfel cum este definit acesta pentru 

construcţiile existente multietajate cu destinaţia de locuinţă, conform OG nr. 

20/1994, cu modificările şi completările ulterioare;  

- - nu este încadrată în categoria A de importanţă, conform HG nr. 766/1997;  

- - nu este clasată/în curs de clasare ca monument istoric.  
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- Reglementarile avute in vedere la intocmirea prezentei expertise tehnice sunt:                   

- P 100-1/2013 - Cod  de proiectare seismica - Prevederi de proiectare pentru 

cladiri                        

- NP 112-2014-Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa                                         

- CR 06-2013 - Cod de proiectare pentru structuri din zidarie                                                          

- CR 0-2012 - Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in constructii                                    

- NP 07-97 - Cod de proiectare pentru constructii alcatuite din cadre din beton 

armat                        

 - NE 012-2010 - Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton si 

beton armat                    

- P 130-99 - Normativ privind comportarea in timp a constructiilor                                                     

- Legea 10/1995 actualizata - Legea privind calitatea in constructii                                                        

- HG. Nr.766/96 - Urmarirea comportarii in timp a constructiilor si stabilirea 

categoriilor de importanta                                                                                                                                     

- SR EN 1990-2004/NA 2006 - Bazele proiectarii structurilor                                                             

- SR EN 1991-1-1-1-2004/NA 2006 - Actiuni generale, greutati specifice, 

greutati proprii, incarcari utile pt. Cladiri                                                                                

- SR EN 1991-1-1-3-2005/NA 2006 - Incarcari date de zapada                                                      

- SR EN 1992-1-1-2004/NB 2008 - Proiectarea structurilor din beton                                              

- SR EN 1996-1-1-2006/NB 2008 - Proiectarea structurilor din zidarie armata si 

nearmata.Partea 1-3                                                                                                                        

- SR EN 1998-1-2004/NA 2008 - Proiectarea structurilor pentru rezistenta la 

cutremur.Partea 1 

Instalația de 0,4KV 

Instalația de 0,4KV aferentă depoului a fost pusă în funcțiune în 1987 și este 

realizată în tehnologia anilor respectivi. 

Instalația a fost dimensionată în conformitate cu setul de echipamente tehnologice 

prevăzute inițial. 

Instalația de 0,4 KV este deservită de un sistem de cabluri de forță îngropate. 

Din aceste considerente s-au constatat următoarele defecte majore: 

• Echipamentele sunt uzate fizic și moral și nu mai prezintă siguranță în functionare, 

nu mai există piese de schimb. 

• Din punct de vedere energetic instalația este incompatibilă cu noile echipamente 

tehnologice solicitate. 
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• Sistemul de cabluri de forță este vechi - 1987 

• Operațiile de mentenață operativă sunt foarte dificile din cauza lipsei 

documentației și a personalului cu experiență care poate compensa acest neajuns. 

• Instalația nu a fost prevăzută cu un sistem de monitorizare centralizată. 

• Instalația nu a fost prevăzută cu echipamente pentru compensarea factorului de 

putere 

 

 

Rețeaua de alimentare cu energie electrică a firului de contact 

Alimentarea tramvaielor pe teritoriul depoului se face din Stația de redresare nr. 3 

amplasată pe teritorul depoului, denumită clădirea C2.  

Rețeaua de alimentare cu energie electrică a firului de contact din incinta depoului 

a fost modernizată de curând în cadrul altui contract și este corespunzătoare din punct de 

vedere tehnic. 

Rețeaua de contact a tamvaiului 

Rețeau de contact din incinta depoului este cea din 1987, realizată în tehnologia și 

cu echipamentele din acea vreme. Din cauza calității echipamentelor folosite, a 

tehnologiei folosite și ca urmare a procestului firesc de uzură în timp, rețeaua de contact 

este într-un stadiu avansat de uzură.  

La firul de contact s-au făcut în timp intervenții punctuale acolo unde era absolut 

necesar.  

Nu există înregistrări referitoare la aceste lucrări. 

Iluminatul exterior 

Depoul este deservit de instalația de iluminat exterior inițială. Aceasta a fost 

proiectată în 1987, în tehnologia și cu echipamentele din acea vreme. 

Instalația existentă este mare consumatoare de energie și nu se situează la nivelul 

tehnic actual. Sistemul de conductoare, corpurile de iluminat și instalația de alimentare și 

comandă sunt uzate și nu mai prezintă siguranță în funcționare. 

Iluminatul exterior este pozitionat pe stalpii care deservesc caii de rulare. 

 

Principalele deficienţe ale liniei de tramvai sunt: 

- 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; 
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- uzuri  ale profilului şinei în zona ciupercii şi a jgheabului de rulare; 

-  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; 

- uzura inimilor de încrucişare, a căror geometrie nu mai respectă condiţiile 

privind siguranţa circulaţiei; 

- tasarea neuniformă a infra şi suprastructurii care produce denivelări ale liniei 

chiar praguri pe alocuri; 

- 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); 

- lipsa canalizării macazurilor şi a măsurilor de drenare a apei pluviale; 

- deteriorarea acelor şi a articulaţiior acestora; 

- modificarea geometriei şi a unghiurilor de încrucişare ale traversărilor dintre 

liniile de tramvai; 

- 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; 

- prăbuşirea intregii plase a aparatelor de cale din cauza fundaţiei deteriorate, 

care produc denivelări importante. 

 

3.6 Actul doveditor al forței majore, după caz 

Nu este cazul. 

4.   CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE ȘI DUPĂ CAZ ALE AUDITULUI ENERGETIC 

 a) Clasa de risc seismic 

Cercetarea vizuala, lipsa unor avarii semnificative in elementele structurale care 

pot fi depistate cu ochiul liber, caracteristicile constructive ale elementelor de rezistenta 

pot conduce la concluzia ca nivelul actual de siguranta al cladirilor la incarcarile 

gravitationale si seismice, este cel stabilit prin proiectul initial, adica Rs III. 

b)  Prezentarea a minimum două soluții de intervenție 

Soluțiile de intervenție au fost stabilite de experții tehnici : 

- cerința A1 :     Expert tehnic   Gulea V. Bogdan 

- cerința Instalații  Electrice:  Expert tehnic în Domeniul Energiei CIOBANU 

Constantin, conform atesat ANRE cu autorizația 201730032/11.11.2017 

- Auditor Energetic :   ing. Floare Gavrilescu   
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SOLUȚIE INTERVENȚIE 1   

Cladirile C1, C10 DECANTOR +STATIE POMPE SPALATORIE C 5, C 6 si C 8  

- termoizolarea peretilor exteriori cu vata minerala de 10 cm grosime 

- aplicarea unei tencuieli strucurate 

- recompartimentare interioara nestructurala 

- inlocuirea tamplariei metalice cu tamplarie PVC 

- hidroizolarea si termoizolarea teraselor  

 

Corp C3  

Se propune inlocuirea invelitorii din tabla metalica cutata cu acelasi material.  

Refacerea finisajelor exterioare ale profilelor metalice 

 

Nu se intervine asupra niciunui element structural din beton sau zidarie. 

Nu se intervine asupra elementelor de rezistenta ale cadirii. 

Nu este necesara suplimentarea nici unui bransament 

Deoarece, conform art. 8,4(2) din Normativul P 100-1/2008 cladirile nu necesita 

lucrari de consolidare a structurii de rezistenta, se vor lua urmatoarele masuri: 

- tencuiala exterioara se va desface numai cu mijlace manuale si cu scule de mica 

putere. Pentru desfasurarea in bune conditii a lucrarilor dedesfacere a tencuielilor se 

vor lua urmatoarele masuri si se vor executa urmatoarele lucrari :  

- se vor demonta usile si ferestrele 

- tencuielile exterioare se vor desface de pe schele montate in exteriorul 

constructiei, materialul rezultat din desfacere fiind depozitat in exteriorul acesteia, 

cat mai departe de cladire.  

-  toate inchiderile de goluri din zidaria existenta se vaface cu caramida sau b.c.a. 

de aceleasi dimensiuni, tesute corespunzator 

- toate golurile noi din zidaria existenta se vor fi prevazute cu buiandrugi 

dimensionati corespunzator 

- se interzice evacuarea si sortarea materialului rezultat in timp ce se lucreaza la 

desfacerea tencuielilor si zidariilor 

- personalul  care va lucra la desfacerea tencuielilo si zidariilorr va fi instruit in 

privinta regulilor de protectie a muncii privind lucrul la inaltime,fiind dotat cu centuri 
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de siguranta si casca de protectie si va fi in permanenta supravegheat de catre 

conducatorul lucrarii. 

- toti peretii de compartimetare propusi pentru desfiintare sunt nestructurali 

- toti peretii noi se vor realiza din materiale usoare – gips-carton, zidarie de b.c.a, etc. 

- se vor reface trotuarele exterioare in zonele in care acestea sunt degradate 

- se va asigura o panta a trotuarelor perimetrale de minim 5% spre exterior 

- se va reface hidroizolatia rostului dintre trotuare si cladire pentru a inpiedica infiltrarea 

apelor meteorice in zona fundatiilor 

- se vor inlocui toate jgheaburile si burlanele degradate 

Cladirea C 9 

Deoarece cladirea se afla intr-o stare proasta datorata lipsei de intretinere, iar fundatiile 

nu respecta adancimea minima de inghet, este necesara luarea urmatoarelor masuri si 

se vor realiza urmatoarele lucrari : 

- se vor subzidi fundatiile peretilor structurali 

- se vor camasui, pe o fata, cu tencuiala armata cu plasa de saarma toti peretii 

structurali 

- se vor inlocui profilele tip C alesarpantei metalice cu profile tip Z 

- tencuielile exterioare se vor desface de pe schele montate in exteriorul 

constructiei, materialul rezultat din desfacere fiind depozitat in exteriorul acesteia, cat mai 

departe de cladire.  

-  toate inchiderile de goluri din zidaria existenta se vaface cu caramida sau b.c.a. 

de aceleasi dimensiuni, tesute corespunzator 

- toate golurile noi din zidaria existentase vor fi prevazute cu buiandrugi 

dimensionati corespunzator 

- se interzice evacuarea si sortarea materialului rezultat in timp ce se lucreaza la 

desfacerea tencuielilor 

- personalul  care va lucra la desfacerea tencuielilor va fi instruit in privinta regulilor 

de protectie a muncii privind lucrul la inaltime,fiind dotat cu centuri de siguranta si casca 

de protectie si va fi in permanenta supravegheat de catre conducatorul lucrarii. 

- toti peretii de compartimetare propusi pentru desfiintare sunt nestructurali 

- toti peretii noi se vor realiza din materiale usoare – gips-carton, zidarie de b.c.a, 

etc. 

- se vor reface trotuarele exterioare in zonele in care acestea sunt degradate 

- se va asigura o panta a trotuarelor perimetrale de minim 5% spre exterior 
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- se va reface hidroizolatia rostului dintre trotuare si cladire pentru a inpiedica 

infiltrarea apelor meteorice in zona fundatiilor 

- se vor inlocui toatej gheaburile si burlanele degradate 

Vată bazaltică de 10cm grosime, în vederea reabilitării termice a clădirii. Fațadele 

se vor finisa cu tencuieli decorative în culori bej/gri. Uşile exterioare existente se vor 

înlocui cu uși metalice termoizolate, iar suprafeţele vitrate exterioare vor fi din tâmplărie 

de p.v.c. cu geam termoizolant multistratificat,  

Acoperişul şi învelitoarea sunt de tip terasă, neizolată termic, acoperită cu carton 

bituminat, urmând a se termoizola și hidroizola cu materiale moderne și de o bună 

calitate, cu următoarele straturi: 

- strat de închidere (membrană termosudabilă cu bitum) - 5,2 mm; 

- hidroizolație (membrană autoadezivă la rece)  - 3mm; 

- plăci termoizolante pentru acoperiș cu strat de acoperire din aluminiu pe 

ambele fețe - 100 mm;  

- barieră de vapori - 4 mm; 

- amorsă bitum cu conținut de solvent; 

- șapă autonivelantă semiuscata - 5 cm. 

 

Instalația de 0,4 KV 

Instalația de 0,4  KV existentă se va înlocui în totalitate cu o instalație nouă.  

Noua instalație va respecta urmatoarele condiții: 

• Din punct de vedere energetic va fi dimensionată în conformitate cu noile 

echipamene. 

• Va fi prevăzută cu instalație pentru compensarea factorului de putere. 

• Tablourile de distribuție vor respecta: 

o Grad de protecție IP66 

o Vor fi prevăzute cu releu de monitorizare tensiune care asigură monitorizare 

locală „Prezență tensiune” și semnal semnalizare la distață. 

o Toate întreruptoarele vor fi prevăzute cu contacte auxiliare cablate în șiruri 

de cleme. 

o Schema sinoptică va fi animată optic. 

o Vor fi prevăzute cu spațiul necesar pentru instalarea ulterioară a 

analizoarelor de rețea pentru măsurarea și monitorizarea  energiei electrice. 

Tabloul general din PT va fi obligatoriu prevăzut cu analizor de rețea. 

• Cablurile de forță vor respecta: 
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o Vor fi calculate conform necesarului de energie, rezultat în urma stabilirii 

noilor echipamente ce se vor utiliza 

• Pentru alimentarea instalațiilor electrice aferente construcțiilor, fiecare tablou va 

avea un circuit special. 

• Instalația de protecție împotriva atingerilor directe va fi legată la instalația de 

împământare  a construcției aferente. 

Rețeau de alimentare cu energie electrică a firului de contact 

La această instalație nu se intervine. 

Rețeaua de contact a tramvaiului  

Rețeaua se inlocuiește complet și va respecta cerințele impuse în Anexa1 la Tema 

de proiectare cap.: Rețeaua de contact a tramvaiului, și anume: 

Rețeaua de contact din depou se va înlocui în toatalitate.  

Noua rețea de contact va îndeplini următoarele cerințe: 

- Va fi menținută pe stâlpii existenți  

- Sistemul de suspensie al rețelei de contact va fi înlocuit în totalitate 

- Firul de contact va fi de tip “cupru profilat” 

- Înălțimea firului de contact pe traseu va fi cea existentă 

- Reglarea întinderii firului de contact sa va face prin compensatoare automate 

- Pentru toate elementele rețelei de contact se vor prevedea cel puțin 2 trasee de 

izolație față de suporții rețelei și față de alte elemente electrice sau mecanice 

aflate în vecinătate. 

 

Iluminatul exterior 

Se va înlocui în totalitate instalația și se vor respecta cerințele: 

• Se va folosi aceeași amplasare pe stâlpii existenți,care sustin si reteaua 

de contact 

• Se vor utiliza corpuri de iluminat de ultimă tehnologie  

• Pentru alimentare și comandă se va realiza un dulap de iluminat 

• Se vor folosi cabluri montate pe stâlpi (cabluri speciale pentru iluminat) 

• Iluminatul va fi prevăzut cu comandă manuală și automată on-off și 

sistem de reglare a intensității luminoase. 

 

Linie curenta si curbe de legatura 

Lucrările de realizare a infrastructurii căii: 
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� Executarea săpăturii până la adâncimea de fundare (-90cm) 

� Compactarea terenului de fundare 

� Aşternerea geotextilului pe fundul săpăturii  

� Aşterenerea stratului de nisip – 5cm 

� Aşternerea în straturi successive a balastului – 18cm si 18cm 

� Aşternere geogrile 

� Turnarea stratului de AB2- 6cm 

Lucrările de realizare a suprastructura căii: 

 

� Pozarea plasei sudate PC52 de ф8x100x100mm  

� Pozarea traverselor şi calarea acestora  

� Înglobarea traverselor bibloc din beton cu armatura vazută 

(prevazute cu sisteme de calare înglobate în bibloc) în stratul 1 de beton de 

monolitizare având grosimea 25cm marca C30/37 (traverse pe care se va 

monta şina cu canal, prin intermediul prinderilor directe protejate cu 

vaselină şi folie PVC). Betonul se va turna până la partea superioară a 

biblocului astfel încât amortizorul de zgomote şi vibraţii de sub talpa şinei să 

fie înglobat în beton. Acest strat de beton se va arma cu plasă PC 52 Φ8 

100x100 pozată sub biblocurile traverselor. 

� Delimitarea sensurilor de circulaţie se va realiza cu polistiren 

extrudrat numai pentru zona betonată STRATUL1, STRATUL2 nu va avea 

rost de separaţie. 

� Montarea amortizoarelor de zgomote şi vibraţii la inima şinei şi sub 

talpa acesteia înainte de betonare. 

� Turnarea stratului 2 de monolitizare în grosime de 9 cm marca 

C30/37 armat cu fibre de polipropilenă. 

� Aşternerea geocompozitului. 

� Aşternere stratului de legătură – 5cm 

� Aşternerea stratului de uzură – 4cm 

� Turnarea şi închiderea rosturilor de la ciuperca şinei cu mastic de etanşare 

turnat deasupra amortizoarelor de zgomote şi vibraţii. 

� Şină cu canal protejată prin grunduire şi vopsire; 

Pentru limitarea curentilor vagabonzi trebuie luate masuri de incadrarea in normele 
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admise a caderilor de tensiune in sine, prin asigurarea continuitatii maxime a retelei de 

sina si o rezistenta cat mai mare intre sina si sol. Din acest motiv sina va fi izolata 

electric respectand standardul SR EN 50122-2:2011 - “Aplicaţii feroviare. Instalaţii fixe. 

Securitate electrică, legare la pământ şi circuit de retur. Partea 2: Măsuri de protecţie 

împotriva efectelor curenţilor vagabonzi produşi de reţele de tracţiune în curent 

continuu”. 

 In scopul realizarii unei echipotentializari a sinei de tramvai, intre sine si intre firele de 

cale de rulare a liniei de tramvai se vor realiza eclisari electrice transversale din 120 in 

120 de metri. Eclisarea se va realiza din cablu de otel zincat tip A - 2x120mmp sau 

cablu de cupru 1x35mmp, cu prindere mecanica speciala la sina.   

A. Zona aparatelor de cale 

Infrastructura pe zona aparatelor de cale: 

� Executarea săpăturii până la adâncimea de fundare (-90cm) 

� Compactarea terenului de fundare  

� Aşternerea geotextilului pe fundul săpăturii  

� Aşternerea nisipului - 5cm 

� Aşternerea în straturi successive a balastului – 18cm si 18cm 

� Aşternere geogrile   

� Aşternerea stratului de AB2 – 6cm 

Suprastructura pe zona aparatelor de cale: 

� Se va realiza din şină cu canal, montată pe o fundaţie din beton marca C30/37 turnată în 

două straturi, primul având o grosime de 19 cm. armat cu două plase Ø8 100/100 PC 52, 

iar al doilea strat de beton având aceeaşi marcă în grosime de 15 cm, armat cu fibre de 

polipropilenă. Cel de-al doilea strat de beton se va turna numai după montarea 

amortizoarelor de zgomote şi vibraţii sub talpa şinei şi la inima acesteia. Înglobarea la 

nivel în carosabil se execută din 2 straturi unul de uzură (4cm) şi unul de legatură (5cm). 

Între stratul de legatură al sistemului rutier şi cel de-al doilea strat de beton se vor 

introduce geocompozite din poliester bituminat. 

� Închiderea rosturilor se va realiza cu mastic de etanşare care se va turna deasupra 

amortizoarelor de zgomote şi vibraţii. 

SOLUȚIE INTERVENȚIE 2 

Cladirile C1, C10 DECANTOR +STATIE POMPE SPALATORIE ,C 5, C 6si C 8 

 - termoizolarea peretilor exteriori cuvata minerala de 10 cm grosime 
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- aplicarea unei tencuieli strucurate 

- recompartimentare interioara nestructurala 

- inlocuirea tamplariei metalice cu tamplarie PVC 

- hidroizolarea si termoizolarea teraselor  

 

Corp C3  

 Se propune schimbarea invelitorii corpului C3 precum si structura de rezistenta a 

acoperisului.  

Refacerea finisajelor exterioare ale profilelor metalice 

 

Nu se intervine asupra niciunui element structural din beton sau zidarie. 

Nu se intervine asupra elementelor de rezistenta ale cadirii. 

Nu este necesara suplimentarea nici unui bransament 

Deoarece, conform art. 8,4(2) din Normativul P 100-1/2008 cladirile nu necesita 

lucrari de consolidare a structurii de rezistenta, se vor lua urmatoarele masuri: 

- tencuiala exterioara se va desface numai cu mijlace manuale si cu scule de mica 

putere. Pentru desfasurarea in bune conditii a lucrarilor dedesfacere a tencuielilor se 

vor lua urmatoarele masuri si se vor executa urmatoarele lucrari :  

- se vor demonta usile si ferestrele 

- se vor camasui cu tencuiala armata cu plasa tip STM de minim Φ6/10/10 toti 

peretii deinchider, atat ceistructurali cat si cei nestructurali 

- tencuielile exterioare se vor desface de pe schele montate in exteriorul 

constructiei, materialul rezultat din desfacere fiind depozitat in exteriorul acesteia, 

cat mai departe de cladire.  

-  toate inchiderile de goluri din zidaria existenta se vaface cu caramida sau b.c.a. 

de aceleasi dimensiuni, tesute corespunzator 

- toate golurile noi din zidaria existentase vor fi prevazute cu buiandrugi 

dimensionati corespunzator 

- se interzice evacuarea si sortarea materialului rezultat in timp ce se lucreaza la 

desfacerea tencuielilor 

- personalul  care va lucra la desfacerea tencuielilor va fi instruit in privinta regulilor 

de protectie a muncii privind lucrul la inaltime,fiind dotat cu centuri de siguranta si 

casca de protectie si va fi in permanenta supravegheat de catre conducatorul 

lucrarii. 

- toti peretii de compartimetare propusi pentru desfiintare sunt nestructurali 
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- toti peretii noi se vor realiza din materiale usoare – gips-carton, zidarie de b.c.a, etc. 

- se vor reface trotuarele exterioare in zonele in care acestea sunt degradate 

- se va asigura o panta a trotuarelor perimetrale de minim 5% spre exterior 

- se va reface hidroizolatia rostului dintre trotuare si cladire pentru a inpiedica infiltrarea 

apelor meteorice in zona fundatiilor 

- se vor inlocui toatejgheaburilesiburlanele degradate 

Cladirea C9 

- se vor subzidi fundatiile peretilor structurali 

- se vor camasui, pe ambele fete, cu tencuiala armata cu plasa de sarma toti 

peretii structurali 

- se vor inlocui profilele tip C alesarpantei metalice cu profile tip Z 

- tencuielile exterioare se vor desface de pe schele montate in exteriorul 

constructiei, materialul rezultat din desfacere fiind depozitat in exteriorul acesteia, cat mai 

departe de cladire.  

-  toate inchiderile de goluri din zidaria existenta se vaface cu caramida sau b.c.a. 

de aceleasi dimensiuni, tesute corespunzator 

- toate golurile noi din zidaria existentase vor fi prevazute cu buiandrugi 

dimensionati corespunzator 

- se interzice evacuarea si sortarea materialului rezultat in timp ce se lucreaza la 

desfacerea tencuielilor 

- personalul  care va lucra la desfacerea tencuielilor va fi instruit in privinta regulilor 

de protectie a muncii privind lucrul la inaltime,fiind dotat cu centuri de siguranta si casca 

de protectie si va fi in permanenta supravegheat de catre conducatorul lucrarii. 

- toti peretii de compartimetare propusi pentru desfiintare sunt nestructurali 

- toti peretii noi se vor realiza din materiale usoare – gips-carton, zidarie de b.c.a, 

etc. 

- se vor reface trotuarele exterioare in zonele in care acestea sunt degradate 

- se va asigura o panta a trotuarelor perimetrale de minim 5% spre exterior 

- se va reface hidroizolatia rostului dintre trotuare si cladire pentru a inpiedica 

infiltrarea apelor meteorice in zona fundatiilor 

- se vor inlocui toatejgheaburilesiburlanele degradate 

Vată bazaltică de 5 cm grosime, în vederea reabilitării termice a clădirii. Fațadele 

se vor finisa cu tencuieli decorative în culori bej/gri. Uşile exterioare existente se vor 

înlocui cu uși metalice termoizolate, iar suprafeţele vitrate exterioare vor fi din tâmplărie 

de p.v.c. cu geam termoizolant multistratificat,  
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Acoperişul şi învelitoarea sunt de tip terasă, neizolată termic, acoperită cu carton 

bituminat, urmând a se termoizola și hidroizola cu materiale moderne și de o bună 

calitate, cu următoarele straturi: 

- strat de închidere (membrană termosudabilă cu bitum) - 5,2 mm; 

- hidroizolație (membrană autoadezivă la rece)  - 3mm; 

- plăci termoizolante pentru acoperiș cu strat de acoperire din aluminiu pe 

ambele fețe - 50 mm;  

- barieră de vapori - 4 mm; 

- amorsă bitum cu conținut de solvent; 

- șapă autonivelantă semiuscata - 5 cm. 

Linie curenta, curbe de legatura si aparate de cale 
  Lucrările de realizare a infrastructurii căii: 

� Executarea săpăturii până la adâncimea de fundare (-90cm) – 

adancimea de fundare in dreptul santului de montare a tuburilor pentru 

dren, tanand cont de panta catre dren 2% 

� Compactarea terenului de fundare 

� Aşternerea geotextilului pe fundul săpăturii  

� Aşterenerea stratului de nisip – 5cm 

� Aşternerea în straturi successive a balastului –20cm 

� Aşternerea în straturi successive a prismei de piatra sparta –20cm 

Lucrările de realizare a suprastructura căii: 

� Pozarea traverselor prefabricate din beton  

� Montarea sinei pe traverse prin intermediul prinderilor 

� Montarea armortizoarelor de zgomote si vibratii 

� Asternerea stratului de criblura sub dale 

� Pozarea dalelor prefabricate din beton, prevazute cu carcasa 

metalica 

Şină cu canal va fi protejată prin grunduire şi vopsire; 

Pentru zona aparatelor de cale, traversele utilizate sunt din lemn, deoarece 

fiecare aparat de cale reprezinta un prototip. 

Pentru realizarea liniei de tramvai in depou este necesara demontarea in 

totalitate a retelei de contact, iar remontarea se va realiza tinand cont de noua 

configuratie a liniilor de tramvai (comform planurilor de situatie anexate). 

 



69 

 

c)  Soluțiile tehnice și măsuri propuse de către expertul tehnic și, după caz, 

auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a 

lucrărilor de intervenții  

Soluții propuse de expertul tehnic în Domeniul Energiei 

Soluțiile propuse de expertul tehnic în domeniul energiei sunt următoarele: 

Propuneri  

Instalația de 0,4 KV 

Instalația de 0,4  KV existentă se va înlocui în totalitate cu o instalație nouă.  

Noua instalație va respecta urmatoarele condiții: 

• Din punct de vedere energetic va fi dimensionată în conformitate cu noile 

echipamene. 

• Va fi prevăzută cu instalație pentru compensarea factorului de putere. 

• Tablourile de distribuție vor respecta: 

o Grad de protecție IP66 

o Vor fi prevăzute cu releu de monitorizare tensiune care asigură monitorizare 

locală „Prezență tensiune” și semnal semnalizare la distață. 

o Toate întreruptoarele vor fi prevăzute cu contacte auxiliare cablate în șiruri 

de cleme. 

o Schema sinoptică va fi animată optic. 

o Vor fi prevăzute cu spațiul necesar pentru instalarea ulterioară a 

analizoarelor de rețea pentru măsurarea și monitorizarea  energiei electrice. 

Tabloul general din PT va fi obligatoriu prevăzut cu analizor de rețea. 

• Cablurile de forță vor respecta: 

o Vor fi calculate conform necesarului de energie, rezultat în urma stabilirii 

noilor echipamente ce se vor utiliza 

• Pentru alimentarea instalațiilor electrice aferente construcțiilor, fiecare tablou va 

avea un circuit special. 

• Instalația de protecție împotriva atingerilor directe va fi legată la instalația de 

împământare  a construcției aferente. 

Rețeau de alimentare cu energie electrică a firului de contact 

La această instalație nu se intervine. 

Rețeaua de contact a tramvaiului  

Rețeaua se inlocuiește complet și va respecta cerințele impuse în Anexa1 la Tema 

de proiectare cap.: Rețeaua de contact a tramvaiului, și anume: 
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Rețeaua de contact din depou se va înlocui în toatalitate.  

Noua rețea de contact va îndeplini următoarele cerințe: 

- Va fi menținută pe stâlpii existenți  

- Sistemul de suspensie al rețelei de contact va fi înlocuit în totalitate 

- Firul de contact va fi de tip “cupru profilat” 

- Înălțimea firului de contact pe traseu va fi cea existentă 

- Reglarea întinderii firului de contact sa va face prin compensatoare automate 

- Pentru toate elementele rețelei de contact se vor prevedea cel puțin 2 trasee de 

izolație față de suporții rețelei și față de alte elemente electrice sau mecanice 

aflate în vecinătate. 

 

Iluminatul exterior 

Se va înlocui în totalitate instalația și se vor respecta cerințele: 

• Se va folosi aceeași amplasare pe stâlpii existenți pe care se sustine si 

reteaua de contact 

• Se vor utiliza corpuri de iluminat de ultimă tehnologie  

• Pentru alimentare și comandă se va realiza un dulap de iluminat 

• Se vor folosi cabluri montate pe stâlpi (cabluri speciale pentru iluminat) 

• Iluminatul va fi prevăzut cu comandă manuală și automată on-off și 

sistem de reglare a intensității luminoase. 

Soluții propuse de expertul tehnic în construcții 

Expertul tehnic în construcții propune urmatoarea soluție tehnică : 

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 

Propunem solutia constructiva 1 conform expertizei tehnice din urmatoarele 

considerente: 

 

În sistemul cu dală continuă se mărește suprafața de transmitere a presiunilor pe 

suprafețele paralele cu planul de rulare și situate la diferite adâncimi sub această 

dală. 

Acumulările de deformații remanente provocate de aceste presiuni sunt practic 

inexistente. 
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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 deformații 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 dificultățile întâlnite la calea cu prism de piatră spartă, încă de la 

construcție, de realizarea unei geometrii cu abateri cât mai reduse (ca urmare a 

tasărilor remanente aferente perioadei de stabilizare a prismei căii după execuția 

lucrărilor de buraj). În cazul în care este utilizată soluția de cale fără balast cu dale 

continue turnate monolit, încă înainte de turnarea betonului în dală, cu ajutorul 

dispozitivelor de calare șinele se aduc în poziția 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 și folosirea elementelor din alcătuirea căii de rulare necesare 

pentru diminuarea zgomotelor și vibrațiilor.  

Îmbrăcămintea rutieră a căii trebuie sa fie rezistentă la eforturi și uzură, să fie 

suficient de rugoasă, iar la reparația sa și 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 

circulația tramvaielor sunt diminuate prin disiparea acestora pe o suprafață 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.  
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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.  

 Soluții propuse de auditorul energetic 

.  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. 

 

d)  Recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării 

conform cerințelor și exigențelor de calitate 

 

Deoarece, prin realizarea lucrarilor propuse nu sunt afectate in nici un fel 

elementele structurale, iar modernizarea si anveloparea se va realiza cu saltele de 

vata minerala de 10 cm grosime, incarcarile suplimentare intoduse de acestea sunt 

nesemnificative in raport cu sarcinile utile si permanente existente si pot fi  integral  

preluate de catre structura de rezistenta a cladirilor C1,C3, C10 

DECANTOR+STATIE POMPE SPALATORIE, C5, C6 si C8.  

Atat pentru incarcari verticale cat si pentru inca rezistenta si stabilitatea 

constructiilor existente (in intreg sau partial). 

Lucrarile trebuie executate de echipe de muncitori calificati sub indrumarea unui 

cadru tehnic si sub supravegherea dirigintelui de santier, atestat MLPAT. 

Executia lucrarilor va fi condusa, de catre cadre tehnice cu experienta, care raspund 

direct de instruirea personalului care executa operatiile si de respectarea fiselor 

tehnologice privind executia lucrarilor la inaltime. 

Cu 10 zile inainte inceperii lucrarilor va fi anuntat Inspectoratul Teritorial in Constructii, 

pentru luarea in evidenta si aprobarea programului de faze determinate. 

Constructorul care executa lucrarile este obligat sa ia toate masurile de protectie a 

vecinatatilor (transmisia de vibratii puternice sau socuri, improscari de material, degajare 

puternica de praf, sa asigure accesele necesare, etc.) 

Executantului ii revine obligatia respectarii normelor in vigoare privind protectia la 

actiunea focului, prevenirea si stingerea incendiilor, precum si din cele privind protectia, 

tehnica securitatii si igiena muncii. 
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Pentru eliminarea oricaror accidente de munca si consecintele daunatoare igienei si 

sanatatii oamenilor, se vor lua masurile cunoasterii, insusirii si respectarii obligatiilor din 

urmatoarele acte normative: 

• Norme generale de protectia muncii elaborate de Min. Muncii si Protectiei Sociale 

si de Min. Sanatatii; 

• Legea protectiei muncii nr.319/2006; 

• HG nr. 300/2006-Cerinte minime de securitate si sanatate pentru santierele 

temporare sau mobile; 

• HG nr.1048/2006- Cerinte minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de 

catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca; 

• HG nr.1051/2006- Cerinte minime de securitate si sanatate pentru manipularea 

manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori; 

• HG nr.1091/2006- Cerinte minime de securitate si sanatate pentru locul de munca; 

• IM 006/1996-Norme specifice de protectie a muncii pentru lucrari de zidarie si 

finisaje (BC10/1996); 

• Ordinul MLPAT nr. 9/N/15.03.1993-Regulamentul privind protectia muncii in 

constructii (BUletinul Constructiilor nr. 5, 6, 7/1993. 

P118/1999 Normativ de protectie la foc; 

Od. MDLPL nr. 269/04.03.2008 si Min. Internelor si Reformei Administrative 

nr.431/31.03.2008 Regulament privind clasificarea si incadrarea produselor pentru 

constructii pe baza performantelor de comportare la foc-Clase de reactie la foc 

 Avînd în vedere importanţa depoului  în ansamblul sistemului de circulaţie din 

Craiova, la întocmirea proiectului s-a urmărit asigurarea unor principii moderne, 

reglementate la nivel european: soluţii constructive adecvate, cu grad sporit de 

fiabilitate şi protecţie a mediului, soluţii economice cu implicaţii minime asupra 

exploatarii viitoare. 

Prin acestea s-a urmarit să se asigure: 

� Frecvenţă de circulaţie controlată, capabilă să asigure întocmirea unor grafice 

de circulaţie stabile şi respectate pe toată durata zilei. 

� Viteză sporită de deplasare; 

� Condiţii de circulaţie a vehiculelor in conditii de siguranta la nivelul cerinţelor 

reglementărilor internaţionale specifice domeniului; 
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Soluţiile constructive adoptate în cadrul modernizării depoului:  

� Să fie silenţioasă, respectiv să nu producă zgomote şi vibraţii care ar putea 

depăşi nivelul maxim acceptabil; 

� Să permită o exploatare cu intervenţii minime şi să aibă durată mare de 

funcţionare; 

5.  IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE ȘI 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, C3, 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 % 

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. 

Calea de rulare: 

În sistemul cu dală continuă se mărește suprafața de transmitere a presiunilor pe 

suprafețele paralele cu planul de rulare și situate la diferite adâncimi sub această 

dală. 
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Acumulările de deformații 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 deformații 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 dificultățile întâlnite la calea cu prism de piatră spartă, încă de la 

construcție, de realizarea unei geometrii cu abateri cât mai reduse (ca urmare a 

tasărilor remanente aferente perioadei de stabilizare a prismei căii după execuția 

lucrărilor de buraj). În cazul în care este utilizată soluția de cale fără balast cu dale 

continue turnate monolit, încă înainte de turnarea betonului în dală, cu ajutorul 

dispozitivelor de calare șinele se aduc în poziția 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 și folosirea elementelor din alcătuirea căii de rulare necesare 

pentru diminuarea zgomotelor și vibrațiilor.  

Îmbrăcămintea rutieră a căii trebuie sa fie rezistentă la eforturi și uzură, să fie 

suficient de rugoasă, iar la reparația sa și 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 

circulația tramvaielor sunt diminuate prin disiparea acestora pe o suprafață mult mai 

mare. 
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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 
51,275,153.18 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 
62,651,535.07 lei. 

Prin urmare, din punct de vedere tehnic si economic, solutia 1 este mult mai benefica 

pentru beneficiar. 

  5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, 

funcțional-arhitectural și economic 

.a. Descrierea principalelor lucrări de intervenție:  

CORP C1-BIROURI 

Construcția C1 propusă pentru modernizare, are regim de înălţime P+1E şi 

functiunea de cladire birouri. Spaţii funcţionale şi suprafeţe utile: 

PARTER 

- Camera portar (S=2,23 mp); 
- Hol (S=2,05 mp); 
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- Dispecerat (S=12,38 mp); 
- Casierie (S=11,04 mp); 
- Birou (S=10,08 mp); 
- Birou (S=10,56 mp); 
- Hol (S=28,56 mp); 
- Casa scarii (S=16,13 mp); 
- Birou (S=13,16 mp); 
- Arhiva (S=6,28 mp); 
- Birou (S=14,11 mp); 
- Birou (S=15,16 mp); 
- Birou (S=17,95 mp); 
- WC (S=5,67 mp); 
- WC (S=3,27 mp). 
ETAJ 

- Sala ședințe/examinare (S=19,66 mp); 
- Birou șef secție (S=35,43 mp); 
- Secretariat (S=14,30 mp); 
- Birou (S=11,04 mp); 
- Birou (S=10,08 mp); 
- Birou (S=10,56 mp); 
- Hol (S=12,95 mp); 
- Casa scarii (S=16,13 mp); 
- Birou (S=13,16 mp); 
- WC (S=8,85 mp); 
- WC (S=5,90 mp); 
- Birou (S=14,11 mp). 
Cota ± 0.00 se situeaza la +0.35m față de terenul amenajat.  

Spaţiile interioare au o înalţime liberă de 3,05m. 

C10 DECANTOR – STATIE  POMPE SPĂLATORIE 

Construcția are regim de înălţime S+P şi functiunea de decantor, având o singură 

cameră la parter, care adăpostește pompele, amplasată peste cele două bazine de 

decantare, neacoperite. Spaţii funcţionale şi suprafeţe utile: 

S c suprateran = 24,67 mp 

S c subteran = 119,50 mp 

S d = 144,17 mp 

S u = 19,04mp 

Cota ± 0.00 se situeaza la +0.25m față de terenul amenajat.  

Spaţiul interior are o înalţime liberă de 2,55m. 

C5 - STATIE SPALARE/VOPSIRE 

Construcția C5 propusă pentru modernizare, are regim de înălţime P şi functiunea 

de cladire spalatorie si vopsitorie. Spaţii funcţionale şi suprafeţe utile: 

- Spalatorie (S=206,94 mp); 
- Vopsitorie (S=235,50 mp); 

S utila:442,40m2 
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Cota ± 0.00 se situeaza la +0.00m față de terenul amenajat.  

Spaţiile interioare au o înalţime liberă cuprinsă între 5,70-6,06m. 

C6 - HALA INTRETINERE P+1E 

PARTER 

1. Hala, Su=810,80mp 

2. Hala,Su=853,87mp 

3. Hala, Su=650,21mp 

4. Hala, Su=713,51mp 

5. Atelier, Su= 91,65mp 

6. Magazie, Su= 11,00mp 

7. Magazie, Su= 11,13mp 

8. Atelier, Su= 155,62mp 

9. Casa scarii, Su= 26,11mp 

10. Hol, Su= 15,08mp 

11. Wc, Su= 2,08 mp 

12. Camera, Su= 3,44mp 

13. Grup sanitar, Su= 21,28mp 

14. Camera, Su= 15,88mp 

15. Camera, Su= 33,91mp 

16. Atelier, Su= 88,24mp 

17. Atelier, Su= 70,96mp 

18. Centrala, Su= 60,92mp 

S utila parter: 3624,79m2 

 

ETAJ 

1. Vestiar, Su=0,94mp 

2. WC,Su=1,14mp 

3. Dus, Su=1,21mp 

4. Vestiar, Su=12,78mp 

5. Birou, Su= 105,08mp 

6. Birou, Su= 126,46mp 

7. Birou, Su= 28,85mp 

8. Hol+Casa scarii, Su= 56,73mp 

8. Vestiar, Su= 19,40mp 

10. Hol, Su= 15,25mp 
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11. Birou, Su= 59,47mp 

12. Birou, Su= 75,32mp 

13. Vestiar, Su= 70,91mp 

14. Dusuri, Su= 4,85mp 

15. Dusuri, Su= 8,92mp 

S utila etaj:587,75m2 

 

Cota ± 0.00 se situeaza la +0.00m față de terenul amenajat.  

Cota etajului se situeaza la +4,20m față de terenul amenajat. 

Spaţiile interioare la nivelul parterului au o înalţime liberă variabilă: Hala 1,2 – 

5,65-6,32m; Hala 3,4 – 7,60-8,00m; Magazie 6,7 – 3,70m; celelate spatii- 4,05-4,08m. 

La nivelul etajului înalţimea liberă este cuprinsa intre 2,83-3,39m si 4,11m. 

C8 - ATELIERE PARTER 

Construcția C8 propusă pentru modernizare, are regim de înălţime P şi functiunea 

de  atelier. Spaţii funcţionale şi suprafeţe utile: 

PARTER 

- Camera 1 (S=14.90 mp); 
- Camera 2 (S=2.27 mp); 
- Camera 3 (S=12.28 mp); 
- Camera 4 (S=8.80 mp); 
- Camera 5 (S=37.78 mp); 
- Camera 6 (S=67.85 mp); 
- Camera 7 (S=5.15 mp); 
- Camera 8 (S=5.70 mp); 
- Camera 9 (S=12.49 mp); 
- Camera 10 (S=11.07 mp); 
- Camera 11 (S=6.12 mp); 
- Camera 12 (S=6.27 mp); 
- Camera 13 (S=15.72 mp); 
- Camera 14 (S=25.23 mp); 
- Camera 15 (S=34.62 mp); 
- Camera 16 (S=27.12 mp); 
- Camera 17 (S=5.92 mp); 
- Hol (S=3.06 mp); 
- Hol (S=4.62 mp); 
- WC (S=1.30 mp); 
- WC (S=1.12 mp); 
- Vestiar (S=8.45 mp). 

Su =317.84 mp 

Cota ± 0.00 se situeaza la +0.10m față de terenul amenajat.  

Spaţiile interioare au o înalţime liberă maxima de 3,75m  si înalţimea liberă minima de 

3,55m. 
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C9 - MAGAZIE MATERIALE PARTER 

Construcția C9 propusă pentru modernizare, are regim de înălţime P şi functiunea 

de cl magazie. Spaţii funcţionale şi suprafeţe utile: 

PARTER 

- Camera 1 (S=103.25 mp); 
- Camera 2 (S=42.48 mp); 

Su =145.73 mp 

Cota ± 0.00 se situeaza la +0.05 față de terenul amenajat.  

Spaţiile interioare au o înalţime liberă maxima de 3,30m  si înalţimea liberă minima de 

2.80m. 

   C3 – BOXA RECTIFICAT BANDAJE 

Structura de rezistență este alcătuită din cadre metalice fara inchideri,  fundatii din 

beton armat, cu acoperis sarpanta metalica, invelitoare din tabla metalica cutata culoare 

maron. La acoperis se propune inlocuirea invelitorii din tabla metalica cutata cu acelasi 

material. Se mai propune vopsirea elementelor structurale metalice.  

 

Soluții constructive și de finisaj 

Sistemul constructiv.  

CORP C1-BIROURI 

Structura de rezistență este alcătuită din cadre de beton armat, cu închideri 

exterioare din b.c.a., fundații continui din beton armat, cu planșeu și grinzi prefabricate 

din beton armat, cu învelitoare tip terasă, acoperită cu carton bituminat. 

Închiderile exterioare sunt realizate din zidărie de b.c.a., cu grosime de 38 cm. 

Compartimentările interioare sunt reprezentate de pereţi autoportanți de 20 cm 

grosime, din cărămidă, zugrăviţi cu vopsea lavabilă pentru interior. Acestia se vor refinisa 

și rezugrăvi. 

Finisajele interioare – în birouri și holuri există pardoseli din mochetă, covor p.v.c. 

și parchet laminat, aflate în stare avansată de degradare, ce se va înlocui cu parchet 

laminat și gresie antiderapantă pentru interior, de o calitate superioară. În zona grupurilor 

sanitare există gresie și faianță, ce urmează a se înlocui. Pereţii se vor zugrăvi cu vopsea 

lavabilă albă. Tâmplăria interioară existentă se va înlocui cu tâmplarie din p.v.c. 

Finisajele exterioare existente sunt reprezentate de tencuieli var/ciment culori 

bej/gri, aflate in stare de degradare. Acestea se vor îndeparta si se va aplica vată 

bazaltică de 10cm grosime, în vederea reabilitării termice a clădirii. Fațadele se vor finisa 
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cu tencuieli decorative în culori bej/gri. Uşile exterioare existente se vor înlocui cu uși 

metalice termoizolate, iar suprafeţele vitrate exterioare vor fi din tâmplărie de p.v.c. cu 

geam termoizolant multistratificat, la casierie urmând a se instala grilaj metalic 

antiefracție.  

Acoperişul şi învelitoarea sunt de tip terasă, neizolată termic, acoperită cu carton 

bituminat, urmând a se termoizola și hidroizola cu materiale moderne și de o bună 

calitate, cu următoarele straturi: 

- strat de închidere (membrană termosudabilă cu bitum) - 5,2 mm; 

- hidroizolație (membrană autoadezivă la rece)  - 3mm; 

- plăci termoizolante pentru acoperiș cu strat de acoperire din aluminiu pe 

ambele fețe - 100 mm;  

- barieră de vapori - 4 mm; 

- amorsă bitum cu conținut de solvent; 

- șapă autonivelantă semiuscata - 5 cm. 

În conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat prin HG nr.766/1997 şi 

Legii 50/1991 republicată, Anexa 2, pct. 6, categoria de importanţă a obiectivului este 

„C” - importanţă normală. 

 Conform prevederilor Normativului P100/2013, tab. 4.3, clasa de importanţă a 

obiectivului este III. 

C10 DECANTOR – STATIE POMPE SPĂLATORIE 

Structura de rezistență este alcătuită din zidărie portantă, cu închideri exterioare 

din cărămidă cu goluri verticale, fundații continui din beton armat, cu planșeu și grinzi 

prefabricate din beton armat, cu învelitoare tip terasă, acoperită cu carton bituminat. 

Închiderile exterioare sunt realizate din zidărie de cărămidă, cu grosime de 30 

cm.  

Finisajele interioare – pardoseala existentă este din beton sclivisit, care se va 

reface cu o șapă autonivelantă. Pereţii se vor zugrăvi cu vopsea lavabilă albă.  

Finisajele exterioare existente sunt reprezentate de tencuieli var/ciment culoare 

bej, aflate in stare de degradare. Acestea se vor îndeparta si se va aplica vată bazaltică 

de 10cm grosime, în vederea reabilitării termice, peste care se va aplica tencuială 

decorativă bej. Uşa metalică exterioară existentă se va înlocui cu o ușă metalică 

termoizolată, iar fereastra cu tâmplărie metalică și geam simplu existentă, se va înlocui 

cu tâmplărie p.v.c. cu geam termoizolant multistratificat. 
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Acoperişul şi învelitoarea sunt de tip terasă, neizolată termic, acoperită cu carton 

bituminat, urmând a se termoizola și hidroizola cu materiale moderne și de o bună 

calitate, cu următoarele straturi: 

- strat de închidere (membrană termosudabilă cu bitum) - 5,2 mm; 

- hidroizolație (membrană autoadezivă la rece)  - 3mm; 

- plăci termoizolante pentru acoperiș cu strat de acoperire din aluminiu pe 

ambele fețe - 100 mm;  

- barieră de vapori - 4 mm; 

- amorsă bitum cu conținut de solvent; 

- șapă autonivelantă semiuscata - 5 cm. 

În conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat prin HG nr.766/1997 şi 

Legii 50/1991 republicată, Anexa 2, pct. 6, categoria de importanţă a obiectivului este 

„D” - importanţă redusă. 

 Conform prevederilor Normativului P100/2013, tab. 4.3, clasa de importanţă a 

obiectivului este IV. 

C5 - STATIE SPALARE/VOPSIRE 

Structura de rezistență este alcătuită din cadre de beton armat, cu închideri 

exterioare din panouri prefabricate b.c.a., fundații izolate din beton armat, cu planșeu și 

grinzi prefabricate din beton armat-chesoane, cu învelitoare tip terasă, acoperită cu 

carton bituminat. 

Închiderile exterioare sunt realizate din panouri prefabricate de b.c.a., cu grosime 

de 30cm. Compartimentările interioare sunt reprezentate de pereţi autoportanți de 30 

cm grosime, din panouri prefabricate din b.c.a., tencuiti cu var-ciment. Acestia se vor 

refinisa și rezugrăvi. 

Finisajele interioare – pardoseala existenta este din ciment sclivisit, ce se va 

refinisa . Pereţii se vor zugrăvi cu vopsea lavabilă albă. Tâmplăria interioară existentă – 

usi metalice – se fla intr-o stare de degradare avansata si se va înlocui de asemenea cu 

tâmplarie metalica. 

Finisajele exterioare existente sunt reprezentate de tencuieli var/ciment culori 

alb/gri, aflate in stare de degradare. Acestea se vor îndeparta, iar fatadele se vor finisa cu 

tencuieli decorative în culori bej deschis/gri inchis. Uşile exterioare existente se vor 

înlocui cu uși metalice, iar suprafeţele vitrate exterioare vor fi din tâmplărie aluminium cu 

geam termoizolant multistratificat, profil culoare gri.  

Cladirea nu se propune a fi termoizolata. 
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Acoperişul şi învelitoarea sunt de tip terasă, acoperită cu carton bituminat, 

urmând a se hidroizola cu materiale moderne și de o bună calitate, cu următoarele 

straturi: 

- strat de închidere (membrană termosudabilă cu bitum) - 5,2 mm; 

- hidroizolație (membrană autoadezivă la rece)  - 3mm; 

- amorsă bitum cu conținut de solvent; 

- șapă autonivelantă semiuscata - 5 cm. 

În conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat prin HG nr.766/1997 şi 

Legii 50/1991 republicată, Anexa 2, pct. 6, categoria de importanţă a obiectivului este 

„D” - importanţă redusă. 

 Conform prevederilor Normativului P100/2013, tab. 4.3, clasa de importanţă a 

obiectivului este IV. 

C6 - HALA INTRETINERE P+1E 

Structura de rezistență este alcătuită din cadre de beton armat, cu închideri 

exterioare din panouri prefabricate b.c.a., fundații izolate din beton armat, cu planșeu și 

grinzi prefabricate din beton armat, cu învelitoare tip terasă, acoperită cu carton 

bituminat. 

Închiderile exterioare sunt realizate din panouri prefabricate de b.c.a., cu grosime 

de 25,30 si 45 cm. Compartimentările interioare sunt realizate din pereţi din panouri 

prefabricate de b.c.a de 30 cm grosime si din zidarie din cărămidă 10-30cm, zugrăviţi cu 

vopsea lavabilă pentru interior. Acestia se vor refinisa și rezugrăvi. 

Pentru conformarea cladirii la normele PSI in vigoare, se propune inchiderea unor 

goluri de ferestre interioare, precum si refacerea unor compartimentari existente din 

gipscarton cu zidarie din b.c.a 15cm. 

Finisajele interioare – în hale si ateliere exista pardoseala din beton ce se va 

efinisa cu ciment sclivisit. In Casa scarii, grupuri sanitare, vestiare, holuri,birouri există 

pardoseli din mozaic si partialparchet in Birou 5, si se propune finisarea cu cu gresie 

antiderapantă pentru interior, de o calitate superioară. În zona grupurilor sanitare există 

anumiti pereti placati faianță, ce urmează a se înlocui. Pereţii se vor zugrăvi cu vopsea 

lavabilă albă. Tâmplăria interioară existentă se va înlocui cu tâmplarie din p.v.c. si 

tamplarie aluminiu. Anumite usi sunt rezistente la foc si prevazute cu autoinchidere 

conform planselor anexate. 

Finisajele exterioare existente sunt reprezentate de tencuieli var/ciment culori 

alb/gri, aflate in stare de degradare. Acestea se vor îndeparta si se va aplica vată 

bazaltică de 10cm grosime, în vederea reabilitării termice a clădirii. Fațadele se vor finisa 
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cu tencuieli decorative în culori bej deschis /gri inchis. Uşile exterioare existente se vor 

înlocui cu uși din aluminiu cu geam termoizolant si usi industriale sectionale cu si fara usa 

pietonala, conform planselor anexate, suprafeţele vitrate exterioare vor fi din tâmplărie din 

aluminiu cu geam termoizolant multistratificat,iar luminatoarele existente din tamplare 

metalica cu panouri policarbonat vor fi inlocuite cu tâmplărie din aluminiu cu geam 

termoizolant multistratificat. Dupa desfacerea panourilor din policarbonat vopsit existente 

intre halele 1,2,3 si 4, se propunere inchiderea cu tâmplărie din aluminiu cu geam 

termoizolant multistratificat. 

Acoperişul şi învelitoarea sunt de tip terasă, neizolată termic, acoperită cu carton 

bituminat, urmând a se termoizola și hidroizola cu materiale moderne și de o bună 

calitate, cu următoarele straturi: 

- strat de închidere (membrană termosudabilă cu bitum) - 5,2 mm; 

- hidroizolație (membrană autoadezivă la rece)  - 3mm; 

- plăci termoizolante pentru acoperiș cu strat de acoperire din aluminiu pe 

ambele fețe - 100 mm;  

- barieră de vapori - 4 mm; 

- amorsă bitum cu conținut de solvent; 

- șapă autonivelantă semiuscata - 5 cm. 

În conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat prin HG nr.766/1997 şi 

Legii 50/1991 republicată, Anexa 2, pct. 6, categoria de importanţă a obiectivului este 

„C” - importanţă normală. 

 Conform prevederilor Normativului P100/2013, tab. 4.3, clasa de importanţă a 

obiectivului este III. 

 

C8 - MAGAZIE/ATELIERE PARTER 

Structura de rezistență este alcătuită din zidarie de caramida portanta cu stalpisori 

de beton armat, fundații continui din beton armat, cu planșeu și grinzi prefabricate din 

beton armat, cu învelitoare tip terasă, acoperită cu carton bituminat. 

Închiderile exterioare sunt realizate din zidărie de caramida, cu grosime de 30 

cm. Compartimentările interioare sunt reprezentate de pereţi autoportanți de 20 cm si 

30 cm  grosime, din cărămidă, zugrăviţi cu vopsea lavabilă pentru interior. Acestia se vor 

refinisa și rezugrăvi. 

Finisajele interioare – pardoseala existenta este din beton aflata într-o stare 

avansată de degradare, si  se propune o pardoseala din beton sclivisit. În zona vestiarului 
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si wc-urilor se propune placarea cu gresie și faianță. Pereţii se vor zugrăvi cu vopsea 

lavabilă albă. Tâmplăria interioară existentă se va înlocui cu tâmplarie din p.v.c. 

Finisajele exterioare existente sunt reprezentate de tencuieli var/ciment culori 

bej/gri, aflate in stare de degradare. Acestea se vor îndeparta si se va aplica vată 

bazaltică de 10cm grosime, în vederea reabilitării termice a clădirii. Fațadele se vor finisa 

cu tencuieli decorative în culori bej/gri. Uşile exterioare existente se vor înlocui cu uși de 

p.v.c. cu geam termoizolant multistratificat, iar suprafeţele vitrate exterioare vor fi din 

tâmplărie de p.v.c. cu geam termoizolant multistratificat.  

Acoperişul şi învelitoarea sunt de tip terasă, neizolată termic, acoperită cu carton 

bituminat, urmând a se termoizola și hidroizola cu materiale moderne și de o bună 

calitate, cu următoarele straturi: 

- strat de închidere (membrană termosudabilă cu bitum) - 5,2 mm; 

- hidroizolație (membrană autoadezivă la rece)  - 3mm; 

- plăci termoizolante pentru acoperiș cu strat de acoperire din aluminiu pe 

ambele fețe - 100 mm;  

- barieră de vapori - 4 mm; 

- amorsă bitum cu conținut de solvent; 

- șapă autonivelantă semiuscata - 5 cm. 

În conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat prin HG nr.766/1997 şi 

Legii 50/1991 republicată, Anexa 2, pct. 6, categoria de importanţă a obiectivului este 

„D” - importanţă redusă. 

 Conform prevederilor Normativului P100/2013, tab. 4.3, clasa de importanţă a 

obiectivului este IV. 

C9 - MAGAZIE MATERIALE PARTER 

Structura de rezistență este alcătuită din cadre metalice cu inchideri de zidarie de 

B.C.A., fundații continui din beton armat, cu acoperis sarpanta metalica, invelitoare din 

placi de azbociment. Intrucat fundatiile existente nu sunt la o adancime care sa asigure 

cota de inghet se propun subzidiri pana la cota -0.90 cm fata de cota terenului natural.Se 

propune camasuirea cu beton torcretat a peretilor interiori si exteriori datrotita starii de 

degradare a acestora. La acoperis se mai propune inlocuirea profilelor ,,C’’ cu profile ,,Z’’ 

cat si inlocuirea placilor de azbociment cu panouri sandwich cu grosime de 8cm. 

Închiderile exterioare sunt realizate din zidărie BCA, cu grosime de 30 cm. Se 

propune camasuirea cu beton torcretat a peretilor exteriori datorita starii de degradare a 

acestora, 
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 Compartimentările interioare sunt realizate din zidărie BCA, cu grosime de 30 

cm. Peretii interior se vor tencui, refinisa și rezugrăvi. Se propune camasuirea cu beton 

torcretat a peretilor interiori datorita starii de degradare a acestora, 

Finisajele interioare – pardoseala existenta este din beton aflata într-o stare 

avansată de degradare, si  se propune o pardoseala din beton sclivisit.. Pereţii se vor 

zugrăvi cu vopsea lavabilă albă.  

Finisajele exterioare existente sunt reprezentate de tencuieli var/ciment culori 

bej/gri, aflate in stare de degradare. Tencuielile existente se vor indeparta si se vor 

reface. Fațadele se vor finisa cu tencuieli decorative în culori bej/gri. Uşile exterioare 

existente se vor înlocui cu uși de p.v.c. cu geam termoizolant multistratificat, iar 

suprafeţele vitrate exterioare vor fi din tâmplărie de p.v.c. cu geam termoizolant 

multistratificat.  

Acoperişul şi învelitoarea sunt de tip sarpanta metalica intr-o apa, neizolată 

termic, acoperită cu placi de azbociment, urmând  inlocuirea profilelor ,,C’’existente  cu 

profile ,,Z’’ cat si inlocuirea placilor de azbociment cu panouri sandwich cu grosime de 8 

cm. 

 Se propune reabilitarea cailor de acces prin inlocuirea stratului de uzura existent. 

C3 – BOXA  RECTIFICARE BANDAJE 

Închiderile exterioare - nu exista. 

 Compartimentările interioare –nu exista. 

 Finisajele interioare – pardoseala este realizata din beton.  

Finisajele exterioare – Se  propune vopsirea elementelor structurale metalice dupa 

ce acestea au fost curatate, degresate si grunduite. 

Acoperişul şi învelitoarea sunt de tip sarpanta metalica in 2 ape, acoperită cu tabla 

metalica cutata. Se propune inlocuirea invelitorii din tabla metalica cutata cu acelasi 

material cat si vopsirea elementelor structurale metalice dupa ce acestea au fost 

curatate, degresate si grunduite. 

În conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat prin HG nr.766/1997 şi 

Legii 50/1991 republicată, Anexa 2, pct. 6, categoria de importanţă a obiectivului este „D” 

- importanţă redusă. 

 Conform prevederilor Normativului P100/2013, tab. 4.3, clasa de importanţă a 

obiectivului este IV. 
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Linie tramvai incinta 

A. Linie curenta si curbe de legatura 
 

Lucrările de realizare a infrastructurii căii: 

� Executarea săpăturii până la adâncimea de fundare (-90cm) 
� Compactarea terenului de fundare 
� Aşternerea geotextilului pe fundul săpăturii  
� Aşterenerea stratului de nisip – 5cm 
� Aşternerea în straturi successive a balastului – 18cm si 18cm 
� Aşternere geogrile 
� Turnarea stratului de AB2- 6cm 

Lucrările de realizare a suprastructura căii: 

� Pozarea plasei sudate PC52 de ф8x100x100mm  

� Pozarea traverselor şi calarea acestora  
� Înglobarea traverselor bibloc din beton cu armatura vazută (prevazute cu 

sisteme de calare înglobate în bibloc) în stratul 1 de beton de monolitizare 
având grosimea 25cm marca C30/37 (traverse pe care se va monta şina cu 
canal, prin intermediul prinderilor directe protejate cu vaselină şi folie PVC). 
Betonul se va turna până la partea superioară a biblocului astfel încât 
amortizorul de zgomote şi vibraţii de sub talpa şinei să fie înglobat în beton. 
Acest strat de beton se va arma cu plasă PC 52 Φ8 100x100 pozată sub 
biblocurile traverselor. 

� Delimitarea sensurilor de circulaţie se va realiza cu polistiren extrudrat 
numai pentru zona betonată STRATUL1, STRATUL2 nu va avea rost de 
separaţie. 

� Montarea amortizoarelor de zgomote şi vibraţii la inima şinei şi sub talpa 
acesteia înainte de betonare. 

� Turnarea stratului 2 de monolitizare în grosime de 9 cm marca C30/37 
armat cu fibre de polipropilenă. 

� Aşternerea geocompozitului. 
� Aşternere stratului de legătură – 5cm 
� Aşternerea stratului de uzură – 4cm 
� Turnarea şi închiderea rosturilor de la ciuperca şinei cu mastic de etanşare 

turnat deasupra amortizoarelor de zgomote şi vibraţii. 
� Şină cu canal protejată prin grunduire şi vopsire; 

 
Pentru limitarea curentilor vagabonzi trebuie luate masuri de incadrarea in 
normele admise a caderilor de tensiune in sine, prin asigurarea continuitatii 
maxime a retelei de sina si o rezistenta cat mai mare intre sina si sol. Din 
acest motiv sina va fi izolata electric respectand standardul SR EN 50122-
2:2011 - “Aplicaţii feroviare. Instalaţii fixe. Securitate electrică, legare la 
pământ şi circuit de retur. Partea 2: Măsuri de protecţie împotriva efectelor 
curenţilor vagabonzi produşi de reţele de tracţiune în curent continuu”. 
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In scopul realizarii unei echipotentializari a sinei de tramvai, intre sine si 

intre firele de cale de rulare a liniei de tramvai se vor realiza eclisari 

electrice transversale din 120 in 120 de metri. Eclisarea se va realiza din 

cablu de otel zincat tip A - 2x120mmp sau cablu de cupru 1x35mmp, cu 

prindere mecanica speciala la sina.   

B. Zona aparatelor de cale 
 

Infrastructura pe zona aparatelor de cale: 

� Executarea săpăturii până la adâncimea de fundare (-90cm) 

� Compactarea terenului de fundare  

� Aşternerea geotextilului pe fundul săpăturii  

� Aşternerea nisipului - 5cm 

� Aşternerea în straturi successive a balastului – 18cm si 18cm 

� Aşternere geogrile   

� Aşternerea stratului de AB2 – 6cm 

Suprastructura pe zona aparatelor de cale: 

� Se va realiza din şină cu canal, montată pe o fundaţie din beton marca 

C30/37 turnată în două straturi, primul având o grosime de 19 cm. armat cu 

două plase Ø8 100/100 PC 52, iar al doilea strat de beton având aceeaşi 

marcă în grosime de 15 cm, armat cu fibre de polipropilenă. Cel de-al doilea 

strat de beton se va turna numai după montarea amortizoarelor de zgomote 

şi vibraţii sub talpa şinei şi la inima acesteia. Înglobarea la nivel în carosabil 

se execută din 2 straturi unul de uzură (4cm) şi unul de legatură (5cm). Între 

stratul de legatură al sistemului rutier şi cel de-al doilea strat de beton se 

vor introduce geocompozite din poliester bituminat. 

� Închiderea rosturilor se va realiza cu mastic de etanşare care se va turna 

deasupra amortizoarelor de zgomote şi vibraţii. 

Retele utilitati 

RETEA EXTERIOARA ALIMENTARE CU APA  

In prezent in incinta este realizata din conducte de otel o retea inelara de 

alimentare cu apa montata ingropat.  Avand in vedere gradul avansat de colmatare al 

conductelor, precum si durata de exploatare depasita se propune inlocuirea tuturor 

elementelor aferente retelei de alimentare cu apa. Reteua de alimentare cu apa se 
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propune a se realiza din conducte de polietilena de inalta densitate tip PEHD, 

dimensionate corespunzator. Reteaua de alimentare cu apa va fi comuna pentru consum 

menajerer si pentru alimentarea hidrantilor exteriori de incendiu. 

RETEA CANALIZARE MENAJERA  

In prezent in incinta este realizata o retea de colectare ape uzate menajere 

separata de reteaua de canalizare ape pluviale.  Deversarea apelor uzate menajere se 

face in reteaua publica de canalizare realizata in sistem divizor, retea existenta pe strada 

de acces. Avand in vedere gradul avansat de colmatare al conductelor si tand cont de 

amenajarile exterioare din incinta beneficiarului se propune inlocuirea tuturor elementelor 

aferente retelei de canalizare menajera.  

Reteua de canalizare menajera se propune a se realiza din conducte de PVC-KG, 

pentru trafic greu, dimensionate corespunzator.  La schimbarile de directie si la iesirea 

apelor uzate din cladiri se vor amplasa camine de beton echipate cu capace carosabile.  

RETEA CANALIZARE PLUVIALA 

In incinta beneficiarului este realizata in prezent o retea de colectare ape pluviale 

separata de reteaua de canalizare ape uzate menajere. Deversarea apelor pluviale se 

face in reteaua publica stradala de canalizare realizata in sistem divizor. Avand in vedere 

gradul avansat de colmatare al conductelor si tand cont de amenajarile exterioare din 

incinta beneficiarului se propune inlocuirea tuturor elementelor aferente retelei de 

canalizare pluviala.   

Avand in vedere distantele mari intre cladri precum si specificul activitatiilor 

desfasurate in incinta reteaua de canalizare ape pluviale de pe terasa corpurilor de 

cladire va fi comuna cu reteaua de canalizare ape pluviale de pe suprafetele carosabile 

exterioare. Pentru colectarea apelor uzate provenite de pe suprafetele carosabile din 

incinta se propune montarea mai multor rigole si guri de captare tip geiger prevazute cu 

depozit de nisip si gratare carosabile din fonta.  

 

Reteua de canalizare pluviala se propune a se realiza din conducte de PVC-KG, 

pentru trafic greu, dimensionate corespunzator.  La schimbarile de directie se vor 

amplasa camine de beton echipate cu capace carosabile. Conform legislatiei in vigoare 

apele pluviale colectate de pe suprafetele carosabile se vor epura inainte de deversarea 

in sistemul public de colectare ape uzate. In acest scop a fost prevazut un separator de 

nisip si hidrocarburi care se va monta in incinta beneficiarului inainte de cuplarea in 

reteaua publica stradala. 

Retea iluminat public 
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Iluminatul exterior 

Se va înlocui în totalitate instalația și se vor respecta cerințele: 

• Se va folosi aceeași amplasare pe stâlpii existenți 

• Se vor utiliza corpuri de iluminat de ultimă tehnologie  

• Pentru alimentare și comandă se va realiza un dulap de iluminat 

• Se vor folosi cabluri montate pe stâlpi (cabluri speciale pentru iluminat) 

• Iluminatul va fi prevăzut cu comandă manuală și automată on-off și 

sistem de reglare a intensității luminoase. 

 

Dotări instalații tehnologice 

Pentru o foarte bună funcționare, se prevede înlocuirea tuturor echipamentelor, 

utilajelor și aparaturii din dotarea spațiilor de lucru ale depoului de tramvaie, precum și, 

suplimentar, echiparea cu testere pentru instalațiile electrice ale tramvaielor și pentru 

identificarea unor probleme tehnice curente ale materialului rulant. 

Spălătoria de tramvaie va fi echipată cu o instalație performantă pentru spălarea 

exterioară a vagoanelor și, de asemenea, aspiratoare profesionale pentru efectuarea 

curățeniei interioare. 

Hala de reparații va fi prevăzută cu elevatoare speciale pentru ridicarea 

materialului rulant, echipamente de tip vinci și dispozitive speciale pentru extragerea, 

ridicarea și poziționarea diverselor componente grele ale tramvaielor. 

Se consideră necesară dotarea cu set de mașini-unelte de reparare, cu un care să 

se asigure unele reparațiii ce se pot realiza în regim propriu de operatorul de transport, 

după cum urmează: 

Macara pivotantă, 5 tone  buc 1 
Instalatie de spalat tramvaie buc 1  
Strung rectificat bandaje  buc 1 
Instalatie vopsit tramvaie buc 1 
Mașină de găurit vertical (cu stand și coloană) buc 1 
Masina de găurit și frezat buc 1 
Elevator cu 8 coloane buc 2 
Presă verticală de 20 tone buc 1 
Presă hidraulică 50 tone buc 1 
Presă hidraulică 400 tone buc 1 
Pod rulant 5 tone buc 3 

Aparat de sudură în flux (invertoare în c.c.) 50÷70 kW 
buc 

2 
Polizor fix de banc cu suport buc 6 
Strung mare (800x30000) buc 1 
Strung mic (401x750) buc 1 
Strung mic (601x1000),  buc 1 
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Instalațiile tehnologice și echipamentele aferente instalației de 0,4kV, ce urmează 

a se achiziționa,  se vor încadra în necesarul de putere asigurat postul trafo PTCZ 525 

existent. 

b. Descrierea, după caz, și a altor categori de lucrări incluse în soluția tehnică 

de intervenție propusă 

- respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor 

aferente construcției, demontări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, 

după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru 

asigurarea funcționalității construcției reabilitate 

 Cladirea C 9 

Deoarece cladirea se afla intr-o stare proasta datorata lipsei de intretinere, iar fundatiile nu 

respecta adancimea minima de inghet, este necesara luarea urmatoarelor masuri si se vor realiza 

urmatoarele lucrari : 

- se vor subzidi fundatiile peretilor structurali 
- se vor camasui, pe o fata, cu tencuiala armata cu plasa de saarma toti peretii 

structurali 
- se vor inlocui profilele tip C alesarpantei metalice cu profile tip Z 
- tencuielile exterioare se vor desface de pe schele montate in exteriorul 

constructiei, materialul rezultat din desfacere fiind depozitat in exteriorul acesteia, cat mai 

departe de cladire.  

-  toate inchiderile de goluri din zidaria existenta se vaface cu caramida sau b.c.a. 

de aceleasi dimensiuni, tesute corespunzator 

- toate golurile noi din zidaria existentase vor fi prevazute cu buiandrugi 

dimensionati corespunzator 

- se interzice evacuarea si sortarea materialului rezultat in timp ce se lucreaza la 

desfacerea tencuielilor 

- personalul  care va lucra la desfacerea tencuielilor va fi instruit in privinta regulilor 

de protectie a muncii privind lucrul la inaltime,fiind dotat cu centuri de siguranta si casca 

de protectie si va fi in permanenta supravegheat de catre conducatorul lucrarii. 

- toti peretii de compartimetare propusi pentru desfiintare sunt nestructurali 

- toti peretii noi se vor realiza din materiale usoare – gips-carton, zidarie de b.c.a, 

etc. 

- se vor reface trotuarele exterioare in zonele in care acestea sunt degradate 

- se va asigura o panta a trotuarelor perimetrale de minim 5% spre exterior 
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- se va reface hidroizolatia rostului dintre trotuare si cladire pentru a inpiedica 

infiltrarea apelor meteorice in zona fundatiilor 

- se vor inlocui toatej gheaburile si burlanele degradate 

 

Alimentarea cu energie electrică - existenta - cladirea este racordata la reteaua de 

energie electrica. 

Se propune  modernizarea Depou tramvai  cu regim de inaltime parter + 1, ce 

urmeaza a fi echipata cu instalatii de iluminat general si prize, instalatii de iluminat de  

siguranta, paratrasnet si prize de pamant, conform temei de proiectare si normativelor in 

vigoare. 

Baza de proiectare.Prezenta documentație s-a intocmit in conformitate cu: 

- NP I 7-2011 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor 

electrice cu tensiuni pina la 1000Vca si 1500 Vcc 

- GP052-2000 - Ghid pentru instalatii electrice cu tensiuni pina la 1000Vca si 

1500Vcc 

- GT020-1998 - Ghidul criteriilor de performanta pentru instalatii din cladiri 

- P118-1999 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor 

- NSSMUEE 111-2001 - Norme specifice de securitatea muncii la utilizarea 

energiei electrice in medii normale  

- C56-1985 - Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si a 

instalatiilor aferente 

- Ordinul MI nr. 775-1998 - Norme generale de prevenire si stingere a 

incendiilor 

- MSPM 65-2001 - Norme specifice de protectia muncii pentru transportul si 

distributia energiei electrice 

- Legea 90-1996 - Norme generale de protectia muncii 

- CEI 60 364-4-444-1996 - Instalatii electrice in constructii. Protectia la 

supratensiuni 

- CEI 60 364-6-1998 - Instalatii electrice in constructii. Verificari 

- I 20-2000 - Normativ pentru protectia constructiilor impotriva trasnetului 

- I 18-1996 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de 

telecomunicatii si semnalizare din cladiri civile si de productie  
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- SR EN 60439.1 - Ansambluri de aparataj de joasa tensiune. partea 1: 

Ansamblu prefabricat de aparataj de joasa tensiune si ansamblu derivat     

dintr-un ansamblu prefabricat de aparataj de joasa tensiune 

- PE 132-1995 - Normativ pentru proiectarea retelelor electrice de distributie 

publica 

Alimentarea cu energie electrică 

Obiectivul de investiții este alimentat cu energie electrica printr-un racord trifazat 

(3x380V / 220V), la frecvența de 50Hz din rețeaua electrică existentă în zonă.    

Alimentarea cu energie electrica si distributia acesteia in cladiri 

 Actualmente alimentarea cu energie electrica a fiecarui corp de cladire si instalatie 

tehnologica descrise mai sus se face din reteaua existenta. Obiectul prezentei 

documentatii il reprezinta numai instalatiile electrice interioare( iluminat, prize si mici 

consumatori diversi aferente constructiei, tabloul electric si circuitele din aval de tabloul 

electric de distributie mai putin instalatiile tehnologice. 

  In urma culegerii datelor din teren in vederea intocmirii prezentei documentatii, s-a 

constatat ca instalatia electrica este necorespunzatoare corpurile de iluminat si utilajele/ 

echipamentele electrice au performante scazute datorita imbatranirii si nu  sunt legate in 

totalitate la pamant prin nulul de protectie PE, nefiind tras o data cu executarea instalatiei 

vechi 

  Instalatia electrica de iluminat, prize si forta 

 Prin prezenta documentatie se propun urmăroarele lucrări: 

1.        realizarea unui iluminat artificial dupa cum urmeaza: 

- Corpuri de iluminat cu LED etanse  echivalent 2x36W fluorescent  in spatiile 

tehnice ( Corp C8- ateliere, Corp C5 – Spalatorie, Corp C6 – hale intretinere,  

- Corpuri de iluminat de tip aplica montata pe plafon in grupurile sanitare si 

incaperi anexa de dimensiuni reduse 

- Corpuri de iluminat cu LED echivalent 4x18W in birouri si pe holurile 

birourilor  

- Corpuri de iluminat de tip aplica exterioara deasupra intrarilor  

Comanda iluminatului se va face cu intrerupatoare simple (1 modul) montate 

aparent sau incastrate in elemente de compartimentare si instalate in doze pentru 

intrerupatoare multiple. 

Comanda iluminatului pe holuri se va face prin intermediul intrerupatoarelor simple 

si cap scara . 
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Comanda iluminatului in grupurile sanitare se va face prin intermediul 

detectoarelor de miscare cu temporizare 360°, instalate pe plafon 

2.   refacerea instalațiilor de prize de curent și consumatori diverși, astfel: 

- Prizele de curent de uz general vor fi instalate ( ca regula generala) in dreptul 

intrerupatoarelor . Prizele de curent pentru uz informatic se vor instala in proximitatea 

prizelor de voce date. 

- Prizele de curent care deservesc echipamente si consumatori specifici ( ex. echipamente 

HVAC, echipamente curenti slabi, etc) se vor instala in proximitatea acestora in functie de 

mobilare , cerintele beneficiarului si arhitecturale 

- In spatiile tehnice si ateliere se vor instala tablouri electrice de tip cofret industrial  cu 

prize echipate in functie de micii consumatori necesari desfasurarii activitatii al caror tip si 

numar va fi prezentata de beneficiar prin reprezentatii tehnici ai acestuia 

3.Se va prevede iluminat de siguranta de evacuare si de circulatie (dupa caz) cu 

luminoblocuri echipate cu acumulator (autonomie 1h), iluminat de siguranta impotriva 

panicii in incaperile cu o suprafata mai mare de 60m2 cu luminoblocuri echipate cu 

acumulator (autonomie 1h),Iluminat de siguranta pentru marcarea hidrantilor interiori cu 

luminoblocuri echipate cu acumulator (autonomie 1h), si iluminat pentru continuarea 

lucrului in spatiile tehnice unde se afla consumatori cu rol in securitate la incendiu ( ex. 

Punct termic, statii de pompare pentru hidranti interiori- dupa caz, etc) 

Totalitatea cablurilor utilizate in instalatiile electrice nou proiectate vor fi cu 

intarziere la propagarea flacarii de tip Cyy-f, Nyy-j sau similar . pozate pe jgheaburi 

metalice sau aparent si protejate in tub PVC 

Toate echipamentele electrice vor avea grade de protectie IP si IK 

corespunzatoare mediului in care sunt amplasate 

Instalatia electrica de legare la pamant 

Se va reface in integralitate instalatia de legare la pamant, prin crearea unei prize de 

pamant artificiale cu electrozi orizontali si verticali, care va asigura o rezistenta de 

dispersie inferioara valorii de 4 ohm  

 

  Instalatia electrica de protectie impotriva trasnetelor (I.P.T.) 

 Conform Normativ I7-2011 avand in vedere riscul de incendiu (mic si mijlociu) nu 

este necesar a se monta o I.P.T., decat daca este solicitata de catre beneficiar  

Instalatia electrica de protectie împotriva socurilor electrice 

           In prezent, instalatiile electrice de prize ale cladirilor si spatiilor tehnice , nu au 

protectie diferentiala de 30mA împotriva socurilor electrice, conform I7-2011.  
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 Avand in vedere ca prin abordarea lucrarilor de reabilitare, este necesara 

demontarea instalatiei  electrice care este pozata aparent si a celei vechi montata 

ingropat in zidarie, cu aceasta ocazie trebuie sa se faca urmatoarele intervenții: 

- se vor desfiinta tablourile electrice vechi care sunt necorespunzatoare ca echipare cu 

aparataj si se va prevedea un singur tablou electric in fiecare cladire analizata. Centrala 

termica va fi echipata cu propriul tablou, echipament care nu face obiectul prezentei 

documentatii 

- conf prevederilor normativului I7/2011 in tablourile electrice generale ale cladirilor se vor  

instala descarcatoare de supratensiuni de origine atmosferica 

- se vor lega la priza de pământ tablourile electrice generale ale cladirilor  

- se vor prevedea măsuri ca toate elementele conducatoare de curent ale instalatiei 

electrice (parti active) trebuie sa fie inaccesibile unei atingeri directe astfel: 

• izolatia cablurilor si conductelor sa fie conform STAS 11388/3; 

• carcasele aparatelor si tablourilor electrice sa fie conform STAS 532 

- toate elementele instalatiei electrice care in mod normal nu sunt sub tensiune (carcase 

metalice, sustineri metalice, etc) dar care pot intra sub tensiune in mod accidental, vor fi 

prevazute cu urmatoarele masuri de protectie la atingeri indirecte: 

• legarea la nul de protectie conform STAS 12604/4,5 

• legarea la pamant conform STAS 12604/4,5 

- se vor lua măsuri ca suprafetele accesibile ale instalatiei electrice (cutii, panouri, muchii, 

suprafete rugoase, etc) sa nu produca raniri cu nici o parte a lor si sa nu deterioreze 

izolatia electrica a cablurilor sau echipamentelor.  

Măsuri de protecție la foc și de protecție a muncii 

Beneficiarul va lua masuri ca dotarile cu mijloace PSI si instalatiile de prevenire si 

stingere a incendiilor sa fie in perfecta stare de functionare. 

In cazul in care beneficiarul sau constructorul considera ca masurile luate prin 

proiect nu sunt suficiente, vor cere odata cu observatiile ce trebuiesc facute la proiect sa 

se introduca in proiect masurile suplimentare de prevenire si stingere a incendiilor pe 

care le considera necesare. 

Obligatia si raspunderea pentru realizarea deplina a masurilor de prevenire si 

stingere a incendiilor, a instructajului si pregatirii personalului, potrivit atributiilor ce le 

revin, o au cei ce conduc, organizeaza si controleaza activitatea in clădire. 

Personalul de exploatare va fi instruit periodic cu privire la respectarea normelor 

de P.S.I.. 
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In proximitatea tablourilor electrice se vor prevede, ca mijloace de prima 

interventie, stingatoarele cu praf si bioxid de carbon. 

In caz de incendiu la instalatiile electrice, inainte de a se actiona pentru stingerea 

acestuia se vor scoate de sub tensiune instalatiile electrice afectate si cele periclitate. 

La instalatiile electrice, pentru stingerea incendiilor se vor folosi numai stingatoare 

cu praf si bioxid de carbon. 

Mijloacele de prima interventie in caz de incendiu trebuie sa fie in perfecta stare de 

utilizare in permanenta, amplasate in locuri vizibile, usor accesibile si ferite de inghet. 

Este obligatorie legarea la pamant a aparatelor ce se pot afla in mod accidental 

sub tensiune. 

La montajul, punerea in functiune, exploatarea si intretinerea instalatiei ce face 

obiectul prezentului proiect, se vor respecta normele de tehnica securitatii muncii 

specifice lucrarilor ce se executa. 

Toate lucrarile se vor executa numai de personal calificat, special instruit pentru 

aceste tipuri de operatii. Se verifica efectuarea, insusirea si perioada de validitate a 

instructajului general. 

Alimentarea cu energie electrica a sculelor si utilajelor se va face numai de la prize 

cu contact de protectie sau tablouri electrice legate la instalatia de impamantare. Pentru 

lucrul la inaltimi mai mari de 2,5m se vor utiliza platforme montate rigid, schele metalice si 

centuri de siguranta. La fiecare loc de munca vor fi afisate mijloace de avertizare vizuala. 

Pe timpul executiei lucrarilor se vor aplica prevederile urmatoarelor normative: 

- Legea 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă 

- Ordin  nr.665/10.09.1997 al MMPS privind "Norme specifice de protectie a 

muncii pentru transportul si distributia energiei electrice", ed. 1997. 

- STAS 12217 – Protectia impotriva electrocutarii la utilajele si echipamentele 

electrice mobile. Prescriptii. 

- STAS 12604 – Protectia împotriva electrocutarii. Instalatii electrice fixe. 

Prescriptii 

- STAS 2612 Protectia de separatie impotriva electrocutarii. Limite admisibile. 

In mod expres, la executarea lucrarilor, pentru lucrul cu foc deschis se va cere 

avizul beneficiarului, intocmind permisul de lucru cu foc deschis. 

Beneficiarul si constructorul vor intocmi instructiuni proprii, speciale si specifice 

tuturor locurilor de munca care se considera ca au un caracter deosebit, sau pentru care 

normele existente nu dau prescriptii suficiente, care sa conduca la securitatea investitiei 

si a personalului. 
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Obiectivele proiectate nu se vor pune in functiune, partial sau total, nici macar pe 

timp limitat, inainte de asigurarea tuturor masurilor de tehnica securitatii si igienei muncii. 

Beneficiarul va asigura personalului de exploatare toate echipamentele si 

mijloacele de protectia muncii prevazute in normativele in vigoare. 

Se vor monta dispozitive de protectie cu chei speciale la usile tablourilor electrice 

si se vor prevedea placute avertizoare si alte mijloace pentru interzicerea accesului 

neautorizat la circuitele electrice. 

Sistem de cablare structurata voce-date 

Se propune prin proiect o soluţie care să asigure o reţea deschisă de transmisie 

de date in cladirea administrativa C1 , posibil de extins şi de reconfigurat ulterior instalării, 

care va asigura  transportul de date la un debit de minim 100 Mbit/sec. 

 Cablul folosit pentru cablare va fi de tipul UTP, categoria 6. 

 Cablarea structurată se va realiza, în conformitate cu standardul EIA/TIA-568, pe 

niveluri orizontale si verticale. 

 Acestea sunt compuse din elementele de reţea aflate pe un etaj (sau mai multe 

etaje adiacente)care sunt reunite într-un dulap de comunicaţie (rack). Topologia reţelei 

este stea cu plecare de la rack spre fiecare priză de voce-date. 

 Trebuie instalate prize RJ45 categoria 6. Prizele sunt legate cu cabluri UTP 

(Unshielded Twisted Pair) cu 4 perechi de fire torsadate, cu o lungime de maxim 90 m, 

categoria 6, cu dulapul de comunicatie care va fi amplasat in Dispecerat la  parter. 

 Punctul de concentrare telecomunicaţii conţine toate elementele de conexiune 

pentru date (patch panel, switch). La dimensionarea sa este luat în calcul şi spaţiul 

ocupat de echipamentele active al reţelei de date (switch-uri), cat si  suporţii de cabluri şi 

patch cord-uri. Se va lăsa spaţiu de rezervă pentru echipamente viitoare. 

 Dulapul de comunicaţie  trebuie să fie realizat cu facilităţi de acces în spatele 

echipamentelor, cu prinderi pentru standardul de 19”, echipat cu ventilatoare acţionate cu 

termostat, accesorii şi ghidaje de cabluri în număr sufficient. Dulapul de comunicaţii va 

conţine şi o sursă neîntreruptibilă de tensiune, capabila să susţină echipamentele în 

funcţiune, în cazul unei căderi de tensiune. 

Toate echipamentele active de date vor fi instalate în dulapul de comunicaţie astfel 

încât să se asigure posibilitatea conectării la reţea a tuturor echipamentelor. 

 Executia instalațiilor de voce/date va avea în vedere  pozarea cablajelor ingropat 

in tencuială, astfel incat sa nu deterioreze aspectul estetic al cladirii. Daca situatia o va 

cere instalatia se poate poza si aparent in canal cablu PVC  

Instalatie de securitate – antiefractie 
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Subsistemul de detectie si alarmare la efractie va deservi intreg spatiul util al 

Corpului C1- administrativ . Elementul principal al subsistemului il constituie centrala de 

efractie la care se conecteaza circuitele de detectie si cele de semnalizare. Operarea 

centralei de alarmare, in vederea armarii sau dezarmarii, se face prin intermediul 

tastaturilor. 

Centrala de efractie semnalizeaza starea de alarmare: 

- local, opto-acustic prin intermediul sirenelor de interior si a sirenei de exterior 

- La persoanele sau autoritatile desemnate de beneficiar, folosind transmisia pe 

linie telefonica PSTN sau prin GSM. 

Starea de alarmare se va declansa diferentiat ca mod de semnalizare pentru 

urmatoarele situatii: tentative de efractie in zonele si caile de acces protejate cu senzori, 

panica, sabotaj echipamente sau trasee electrice.  

Centrala de alarmare este specializata pentru aplicatii de tip efractie, la care se 

conecteaza reteaua de detectie si semnalizare. 

Reteaua de detectie contine detectoare de prezenta (in infrarosu si microunde) 

Reteaua de semnalizare locala contine sirenele de interior si exterior. 

Centrala de alarmare va fi instalata in Dispecerat – Parter  si va fi protejata cu 

contact de sabotaj al capacului.  

Cablarea subsistemului de alarmare la efractie si traseele electrice de semnalizare 

vor fi realizate utilizandu-se cabluri noi pentru utilizari speciale in telecomunicatii / 

semnalizare cu torsadare pe perechi si ecran de tipul 6x0,22+E. Traseele electrice vor fi 

protejate in jgheab PVC sau  tub PVC. 

Instalatie de securitate – video-supraveghere 

Subsistemul de supraveghere si inregistrare TVCI asigura supravegherea video a 

activitatii din corpul administrativ C1 in interior prin intermediul  camerelor de luat vederi 

si la exterior prin intermediul a 4 camere  

Camerele video din interior vor fi amplasate la o inaltime de circa 2.5 metri. Camerele 

video de la exterior sunt amplasate pe elementele perimetrale de structura. Inregistrarea 

imaginilor de la camere se va efectua pe un sistem DVR amplasat in Dispecerat Parter   

Vizualizarea imaginilor se face local cu ajutorul monitoarelor sau de la distanta prin 

intermediul retelei de internet conectata la sistemele DVR prin intermediu switch-ului 

unitatii. 

Cablarea camerelor video se va realiza cu cablu coaxial pentru partea de semnal 

video RG59 echipat cu 2 conductori de cupru de 0.75mm2 pentru alimentarea 

camerelor. Protejarea cablurilor se va face in tub PVC pentru trasee interioare si tub 
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PVC metalic protejat cu PVC pentru trasee exterioare. Conectarea cablurilor de semnal 

la echipamente se va realiza cu conectori BNC.  

Inregistrarea si arhivarea digitala a imaginilor se realizeaza sub forma unor fisiere de 

tip MPEG4 pe 2 hard-discuri cu capacitate de  1TB. Se va utiliza un sistem digital de 

procesare si inregistrare a imaginilor .Cautarea imaginilor inregistrate se va realiza dupa 

data si interval orar. 

Instalațiile electrice aferente depoului de tramvaie sunt: 

- Instalația de 0,4 KV 

- Instalația pentru alimentarea firului de contact 

- Rețeaua de contact 

- Iluminatul exterior. 

 

Instalația de 0,4KV  

• Instalația de 0,4 KV are rolul de a alimenta cu energie electrică consumatorii din 

depou. 

• Principiul de lucru: Instalația de 0,4 KV asigura furnizarea energiei electrice 

solicitate direct la bornele consumatorului prin intermediul unui ciruit electric 

dimensionat și protejat corespunzător din punct de vedere electric în concordanță 

cu cerințele tehnice elctrice ale consumatorului. 

• Instalația de 0,4 KV nu asigură comenzi CUPLAT/ DECUPALT, PORNIT / OPRIT, 

etc pentru consumatorii deserviți. 

Caracteristici tehnice 

• Structura instalației de 0,4 KV va fi în conformitate cu Anexa 4. Instalația de 0,4 

KV. Situația propusă 

• Compensarea factorului de putere 

Dulapul pentru compensarea factorului de putere va fi amplasat în încăperea din PT 

lângă tabloul electric general – TEG. 

Instalația de compensare se va dimensiona astfel: după punerea în funcțiune a 

instalației de 0,4KV se va monitoriza în timp puterea reactivă până va fi stabilit domeniul 

de variație a acesteia. Pe baza domeniului de variație stabilit se va dimensiona și executa 

instalația de compensare a factorului de putere. Monitorizarea puterii reactive se va face 

prin intermediul analizorului de rețea cu care va fi echipat TEG sau prin altă metodă 

proprie executantului. 

• Monitorizarea 
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La nivelul fiecărui tablou de distribuție se vor monitoriza: 

- Prezența tensiunii de alimentare 

- Calitatea tensiunii de alimentare 

- Starea circuitului de alimentare – CUPLAT / DECUPLAT. 

Aceste semnalizări vor fi disponibile și pentru o eventuală monitorizare la distanță 

(cablate în șirul de cleme) 

• Măsura 

La nivelul TEG vor fi măsurați parametrii electrici ai sursei de alimentare prin 

intermediul unui analizor de rețea. Analizorul de rețea va fi prevăzut cu comunicație serial 

pentru o eventuală integrare într-un sistem SCADA. 

• Cabluri 

Cablurile vor fi dimensionate în conformitate cu puterea consumatorului, lungimea și 

modul de pozare. Acolo unde consumatorul impune un anume cablu (secțiune) se va 

respecta cerința consumatorului. 

Caracteristici constructive  

• Tablouri de distribuție 

o Tablourile de distribuție vor fi metalice IP66 

o Tablourile de distribuție vor fi dimensionate conform normelor în viguare și 

în conformitate cu dimensiunile echipamentelor pe care le conțin. 

o Tablourile vor avea minim 30% spațiu liber prentru instalarea unor 

echipamente viitoare (integrare într-un sistem SCADA) 

o Tablourile vor fi prevăzute cu iluminat interior 

o Intrarea cablurilor se va face prin presetupe 

o Pe ușă se va monta schema sinoptică. 

• Trasee de cabluri 

o Traseele de cabluri exterioare (îngropate) vor respecta traseele actuale. La 

demontarea  traseelor actuale se vor stabili porțiunile din trasee unde este 

necesară protecție catodică. 

o Traseele de cabluri interioare vor fi adaptate în conformitate cu noile cerințe 

de putere și aplasare 

o Indifferent de tipul traseului vor fi respectate normele în vigoare. 

Echipamente  

• Echipamentele electrice vor fi de la un singur producător 

• Cablurile vor fi de la un singur producător 
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 Instalația pentru alimentarea firului de contact 

La această instalație nu se intervine 

Rețeaua de contact 

Rețeaua de contact din depou se va înlocui în toatalitate.  

Noua rețea de contact va îndeplini următoarele cerințe: 

- Va fi susținută de stâlpii existenți  

- Sistemul de suspensie al rețelei de contact va fi înlocuit în totalitate 

- Firul de contact va fi cu secțiunea de 100mm2    de tip “cupru profilat” 

- Înălțimea firului de contact pe traseu va fi cea existent 

- Reglarea intinderii firului de contact sa va face prin compensatoare automate 

- Firul de contact va fi în zig-zag față de axa căii de rulare 

- Pentru toate elementele rețelei de contact se vor prevedea cel puțin 2 trepte de 

izolație față de suporții rețelei și față de alte elemente electrice sau mecanice 

aflate în vecinătate. 

- Firul de contact va fi prevăzut cu cleme pentru racordarea conductoarelor de 

alimentare a încălzitoarelor de macaz și a ungătoarelor de șină 

Caracteristici rețea de contact 

a. Fir contact (tip TTF 100), 3000 m 

b. Fir de susținere (sârmă zincată STT d=6 mm), 1800 m 

c. Clemă prindere fir contact la ansambluri de susținere, 520 buc 

d. Izolatori, 1000 buc 

e. Coliere prindere stâlpi din BAC, 300 buc 

f. Întinzătoare  

g. Cleme diverse 

 

Iluminatul exterior 

Iluminatul exterior se va reface în totalitate. Se vor respecta următoarele cerințe: 

- Iluminatul exterior nou va folosi stalpii de iluminat existenți pe care se sustine si 

reteaua de contact a tramvaiului 

- Se va reface calculul luminotehnic în vederea folosirii corpurilor de iluminat cu LED 

- Se vor folosi cabluri specific iluminatului pozate pe stâlpii de iluminat 

- Iluminatul exterior va fi deservit de un tablou electric nou. Acest tablou va conține 

toate echipamentele necesare pentru alimentarea și comanda iluminatului exterior. 

- Iluminatul exterior va fi format din 3 circuite de iluminat, câte unul pe fiecare fază 
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- Iluminatul exterior va fi împărțit în 3 zone, funcție de numărul de corpuri de iluminat 

ce trebuiesc aprinse  

Tabloul de iluminat va fi alimentat și analizat în conformitate cu Anexa 4. Instalație de 

0,4KV. Situația propusă. 

Sistemul de comandă trebuie să asigure următoarele: 

- Comanda CUPLAT /DECUPLAT (adică alimentarea circuitelor de iluminat) 

- Reglarea intensității luminoase prin cuplarea/decuplarea parțială a circuitelor de 

iluminat 

- Sistemul de comandă trebuie să asigure aceste comenzi atât în regim  MANUAL 

cât și în regim AUTOMAT. 

- Din punct de vedere constructiv, tabloul de iluminat respectă cerințele impuse 

pentru tablourile aferente instalației de 0,4 KV. 

 

INSTALATII TERMICE 

Incalzire spatiilor aferente obiectivului de investitie se propune a se asigura printr-o 

instalatie individuala pentru corpul C 1 si printr-o instalatie comuna pentru celelalte 

corpuri din incinta obiectivului de investitie. Prin prezenta documentatie se propun 

urmatoarele solutii :  

 

CORPUL C 1 – PAVILON ADMINISTRATIV 

Incalzirea spatiilor interioare se propune a se realiza printr-o instalatie de incalzire 

in sistem bitubular  corpurile de incalzire utilizate fiind radiatoare din otel tip panou cu 

una, doua sau trei placi convectoare. Distribuita agentiului termic se va realiza la nivelul 

plintei de la parter de unde prin conducte montate in coloane verticale si legaturi vor fi 

alimentate toate corpurile de incalzire. Producerea agentului termic se va realiza prin 

intermdiul a doua cazane electrice murale amplasate la parter.  

CORPUL C 5 – SPALATORIE 

Mentinerea temperaturii de garda pentru evitarea inghetului precum si asigurarea 

unei temperaturi optime pentru desfasurarea activitatilor in incinta corpului C5 se propune 

a se asigura cu aeroterme echipate cu baterie pe agent termic apa calda 80/60 °C produs 

in spatiul tehnic din incinta corpului C6. 

De asemenea s-au prevazut la usile de acces perdele de aer echipate cu baterie 

pe agent termic apa calda 80/60 °C.  

CORPUL C 6 – HALE INTRETINERE 
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Pentru partea de cladire in care sunt amplasate spatiile pentru servicii : birouri, 

vestiare, grupuri sanitare, etc. incalzirea spatiilor interioare se propune a se realiza printr-

o instalatie de incalzire in sistem bitubular  corpurile de incalzire utilizate fiind radiatoare 

din otel tip panou cu una, doua sau trei placi convectoare. Producerea agentului termic 

apa calda 80/60 °C se va realiza prin interemdiul schimbatoarelor de caldura cu placi, 

agent termic primar utilizat fiind apa fierbinte 120/70°C furnizat de reteaua de termoficare 

a localitatii. Schimbatoarele de caldura in placi vor fi amplasate in spatiul tehnic de la 

parter impreuna cu celelalte echipamente auxiliare : vase de expansiune, supape de 

siguranta, grupuri de pompare, etc. Pentru partea de cladire in care sunt amenajate 

atelierele de intretinere incalzirea spatiilor se propune sa fie asigurata cu aeroterme cu jet 

turbionar avand in vedere inaltimea mare de montaj. Aerotermele vor fi echipate cu 

baterie pe agent termic apa calda 80/60 °C. De asemenea s-au prevazut la usile de 

acces in halele de intretinere perdele de aer echipate cu baterie pe agent termic.   

CORPUL C 8 – ATELIERE  

Incalzirea spatiilor interioare se propune a se realiza printr-o instalatie de incalzire 

in sistem bitubular  corpurile de incalzire utilizate fiind radiatoare din otel tip panou cu 

una, doua sau trei placi convectoare. Se va utiliza agentul termic produs in spatiul tehnic 

din corpul C6 si se propune realizarea unei retele termice ingropate din tevi de otel 

preizolate. 

 INSTALATII SANITARE 

Instalatiile sanitare pentru spatiile aferente obiectivului de investitie sunt : instalatii 

alimentare cu apa rece, instalatii alementare cu apa calda, instalatii canalizare menajera 

si pluviala. In functie de specificul activitatilor desfasurare in fiecare corp de cladire, prin 

prezenta documentatie se propun urmatoarele solutii :  

CORPUL C 1 – PAVILON ADMINISTRATIV 

Alimentarea cu apa rece se va realiza din reteaua inelara exterioara racordata la 

reteaua de apa stradala a localitatii. In dreptul fiecarui corp de cladire se vor realiza 

individual racorduri  prevzute cu un camin de bransament, robinet de izolare si robinet de 

golire. Producerea apei calde menajere la grupurile sanitare se propune a se realiza local 

cu mai multe boilere electrice instant amplasate langa obiectele sanitare. Evacuarea 

apelor uzate menajere se va realiza la reteaua de canalizare din incinta care se va 

reabilita. Apele uzate menajere vor fi deversate in reteaua publica stradala a localitatii 

fiind colectate separat de apele pluviale din incinta. 

CORPUL C 5 – SPALATORIE 
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Alimentarea cu apa se va realiza prin racordarea la reteaua interioara propusa a 

se reabilita. S-a tinut cont de parametrii tehnici precizati in fisele tehnice ale 

echipamentelor pentru spalarea mijloacelor de transport in comun. Echipamentele de 

spalare vor fi automatizate fiind prevazute cu un sistem de fitrare si epurare in asa fel 

incat sa fie posibila reutilizarea apelor epurate in procesul de spalare.      

 

CORPUL C 6 – HALE INTRETINERE 

Alimentarea cu apa o obiectelor sanitare din incinta corpului C6 se va realiza prin 

bransarea la reteaua inelara din incinta. Producerea apei calde menajere se va realiza in 

spatiul tehnic amenajat la parter, utilizandu-se agentul termic secundar apa calda 80/60 

°C produs in schimbatoarele de caldura cu placi. 

Producerea si acumularea apei calde manajere se va realiza centralizat prin 

intermediul unui boiler echipat cu serpentina interioara cu agent termic apa calda. Boilerul 

va fi echipat de asemenea si cu o serpentina inferioara prin care se va vehicula agent 

termic solar furnizat de un grup de panouri solare amplasate pe acoperisul corpului C6. 

Panourile solare vor fi echipate cu tuburi vidate cu heat pipe si vor fi orientate 

corespunzator pentru obtinerea unui randament maxim de captare a energiei solare. 

Evacuarea apelor uzate menajere se va realiza in reteaua de canalizare din incinta, 

racordata la reteaua publica stradala. 

CORPUL C 8 – ATELIERE  

Alimentarea cu apa rece se va realiza din reteaua inelara exterioara racordata la 

reteaua de apa stradala a localitatii. In dreptul corpului de cladire se va realiza un racord 

prevzut cu un camin de bransament, robinet de izolare si robinet de golire. Producerea 

apei calde menajere la grupurile sanitare se propune a se realiza local cu mai multe 

boilere electrice instant amplasate langa obiectele sanitare. Evacuarea apelor uzate 

menajere se va realiza la reteaua de canalizare din incinta care se va reabilita. Apele 

uzate menajere vor fi deversate in reteaua publica stradala a localitatii fiind colectate 

separat de apele pluviale din incinta. 

INSTALATII CLIMATIZARE  

 

Pentru asigurarea unui climat corespunzator pentru desfasurarea activitatiilor in 

incinta pavilionului administrativ – Corp C1 s-a propus amplasarea in birourile amenajate 

la parter si la etajul cladirii a mai multor aparate de aer conditionat cu functionare in 

pompa de caldura, sistem inverter. Echipamentele propuse pot asigura un climat 
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corespunzator si in perioadele de tranzitie : primavara / toamna atunci cand la exterior nu 

se inregistreaza temperaturi extreme negative.  

In spatiile aferente celorlalte corpuri de caldire nu s-a propus montarea aparatelor de aer 

conditionat. 

 

INSTALATII VENTILATIE MECANICA  

 

Pentru evitarea pierderilor de energie termica, pentru mentinerea  si asigurarea 

unui climat corespunzator si pentru evitarea curentilor de aer in incinta spatiilor tehnice 

din halele de intretinere corp C8 si spalatorie corp C5 s-a propus amplasarea perdelelor 

de aer echipate cu baterii cu functionare pe agent termic apa calda 80/60 °C. Perdelele 

de aer se vor echipa cu difuzoare liniare pentru asigurarea unei viteze corespunzatoare a 

debitului de aer avand in vedere inaltimea mare de montaj precum si dimensiunile de 

gabarit ale usilor de acces. In spatiile aferente celorlalte corpuri de caldire nu s-a propus 

montarea perdelelor de aer.  

INSTALATII AER COMPRIMAT  

 

Pentru alimentarea cu aer comprimat necesar functionarii echipamentelor si 

utilajelor din incinta halelor de intretinere corp C8 si spalatoriei corp C5 s-a propus 

echiparea cu instalatii individuale de producere si distributie aer comprimat. Instalatiile 

sunt prevazute a se echipa cu mai multe compresoare si rezervoare de aer comprimat 

amenajate individual in functie de pozitiile de montaj ale echipamentelor care utilizeaza 

aer comprimat. Parametrii tehnici ai instatiilor vor fi stabilite ulterior in functie de cerintele 

consumatorilor de aer comprimat care se vor instala. In spatiile aferente celorlalte corpuri 

de caldire nu s-a propus montarea instalatiilor de aer comprimat.   

 

INSTALATII DESFUMARE MECANICA / PRIN TIRAJ NATURAL ORGANIZAT  

 

Conform normativelor in vigoare pentru spatiile din incinta halelor de intretinere 

este necesar evacuarea fumului si a gazelor fierbinti in caz de incendiu. Desfumarea se 

asigură prin tiraj natural organizat sau mecanic, realizând circulaţia aerului în spaţiul 

considerat şi evacuarea fumului în raport cu aerul introdus, sau prin diferenţe de presiune 

între spaţiul protejat şi cel incendiat pus în depresiune, ori printr-o combinaţie a celor 

două metode. Se propune a se utilza pentru desfumarea prin tiraj natural organizat mai 

multe trape de fum tip cupoleta, actionate automat cat si manual, amplasate in acoperisul 

halelor. Admisia aerului de compensare se va realiza prin intermediul usilor de acces in 
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hale, acestea fiind necesar a se echipa cu servomotoare cu deschidere automata in caz 

de incendiu.  

 

 

 INSTALATII LIMITARE SI STINGERE INCENDIU  

 

Conform normativelor in vigoare spatiile din incinta halelor de intretinere trebuie 

echipate cu instalatii de limitare si stingere incendiu cu hidranti interiori si exteriori. In 

prezent imobilul respectiv este echipat cu hidranti interiori de incendiu, acestia fiind 

alimentati cu apa direct din reteaua publica stradala. Avand in vedere parametrii tehnici 

asigurati de reteaua publica stradala este necesar asigurarea presiunii pentru 

functionarea hidrantilor interiori de incendiu. Ca urmare se propune amplasarea unei 

gospodarii propii de incendiu pentru alimentarea cu apa a hidrantilor interiori. Gospodaria 

de apa pentru incendiu  va fi constituita din doua elemente : un bazin de stocare rezerva 

intangibila de apa si un grup de pompare pentru ridicarea si mentinerea presiunii 

necesare la functionarea hidrantilor interiori de incendiu. Gospodaria de apa pentru 

incendiu se va realiza din beton si va fi amplasata subteran.  

In prezent in incinta beneficiarului sunt montati mai multi hidranti exteriori de 

incendiu, alimentati cu apa de la reteaua publica stradala. Avand in vedere gradul 

avansat de uzura precum si durata de exploatare depasita se propune inlocuirea 

acestora cu hidranti de incendiu omologati in conformite cu legislatia in vigoare.  

 RETEA EXTERIOARA ALIMENTARE CU APA  

 

In prezent in incinta este realizata din conducte de otel o retea inelara de 

alimentare cu apa montata ingropat.  Avand in vedere gradul avansat de colmatare al 

conductelor, precum si durata de exploatare depasita se propune inlocuirea tuturor 

elementelor aferente retelei de alimentare cu apa. Reteua de alimentare cu apa se 

propune a se realiza din conducte de polietilena de inalta densitate tip PEHD, 

dimensionate corespunzator. Reteaua de alimentare cu apa va fi comuna pentru consum 

menajerer si pentru alimentarea hidrantilor exteriori de incendiu. 

RETEA CANALIZARE MENAJERA  

 

In prezent in incinta este realizata o retea de colectare ape uzate menajere 

separata de reteaua de canalizare ape pluviale.  Deversarea apelor uzate menajere se 

face in reteaua publica de canalizare realizata in sistem divizor, retea existenta pe strada 

de acces. Avand in vedere gradul avansat de colmatare al conductelor si tand cont de 
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amenajarile exterioare din incinta beneficiarului se propune inlocuirea tuturor elementelor 

aferente retelei de canalizare menajera.  

Reteua de canalizare menajera se propune a se realiza din conducte de PVC-KG, 

pentru trafic greu, dimensionate corespunzator.  La schimbarile de directie si la iesirea 

apelor uzate din cladiri se vor amplasa camine de beton echipate cu capace carosabile.  

RETEA CANALIZARE PLUVIALA 

 

In incinta beneficiarului este realizata in prezent o retea de colectare ape pluviale 

separata de reteaua de canalizare ape uzate menajere. Deversarea apelor pluviale se 

face in reteaua publica stradala de canalizare realizata in sistem divizor. Avand in vedere 

gradul avansat de colmatare al conductelor si tand cont de amenajarile exterioare din 

incinta beneficiarului se propune inlocuirea tuturor elementelor aferente retelei de 

canalizare pluviala.   

Avand in vedere distantele mari intre cladri precum si specificul activitatiilor 

desfasurate in incinta reteaua de canalizare ape pluviale de pe terasa corpurilor de 

cladire va fi comuna cu reteaua de canalizare ape pluviale de pe suprafetele carosabile 

exterioare. Pentru colectarea apelor uzate provenite de pe suprafetele carosabile din 

incinta se propune montarea mai multor rigole si guri de captare tip geiger prevazute cu 

depozit de nisip si gratare carosabile din fonta.  

Reteua de canalizare pluviala se propune a se realiza din conducte de PVC-KG, 

pentru trafic greu, dimensionate corespunzator.  La schimbarile de directie se vor 

amplasa camine de beton echipate cu capace carosabile. Conform legislatiei in vigoare 

apele pluviale colectate de pe suprafetele carosabile se vor epura inainte de deversarea 

in sistemul public de colectare ape uzate. In acest scop a fost prevazut un separator de 

nisip si hidrocarburi care se va monta in incinta beneficiarului inainte de cuplarea in 

reteaua publica stradala. 

c.  Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, 

inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția 

• Factorii de risc naturali 

Tip Risc 

Cutremur Scazut 

Epidemii Scazut 

Fenomene 
meteorologice 
periculoase 

Scazut 
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Inundatii Scazut 

Riscuri 
industriale 

Scazut 

Poluarea 
mediului 

Scazut 

• Factorii de risc sociali 

Tip Risc 

Esecul utilitatilor 
publice 

Scazut 

Conflicte militare Scazut 

Terorismul  
 

d. Informații privind posibile interfețe cu monumentele istorice/de arhitectură 

sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată, 

existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate 

Nu este cazul, intrucat in zona studiata nu sunt monumente istorice. 

e. Caracteristici tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma 

realizării lucrărilor de intervenție 

1. CORP C1-BIROURI 

- se monta parchet laminat și gresie antiderapantă pentru interior 

- se va schimba gresia si faianta din zona grupurilor sanitare  

- se vor zugrăvi peretii cu vopsea lavabilă albă. . 

- tâmplăria interioară existentă se va înlocui cu tâmplarie din p.v.c. 

- se va aplica vată bazaltică de 10 cm grosime, în vederea reabilitării termice a 

clădirii 

- fațadele se vor finisa cu tencuieli decorative  

- uşile exterioare existente se vor înlocui cu uși metalice termoizolate,  

- suprafeţele vitrate exterioare vor fi din tâmplărie de p.v.c. cu geam termoizolant 

multistratificat,  

- la casierie urmând a se instala grilaj metalic antiefracție.  

-  acoperişul se va termoizola și hidroizola cu materiale moderne și de o bună 

calitate 

 

2. C10 DECANTOR + STATIE POMPE SPALATORIE 
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- se va realiza  șapă autonivelantă. 

- pereţii se vor zugrăvi cu vopsea lavabilă albă.  

- se va aplica vată bazaltică de 10 cm grosime, în vederea reabilitării termice,  

- se va aplica tencuială decorativă  

- uşa metalică exterioară existentă se va înlocui cu o ușă metalică termoizolată,  

- fereastra cu tâmplărie metalică și geam simplu existentă, se va înlocui cu 

tâmplărie p.v.c. cu geam termoizolant multistratificat. 

- terasa se termoizola și hidroizola cu materiale moderne și de o bună calitate 

 

C5 - STATIE SPALARE/VOPSIRE  

-  pardoseala existenta din ciment sclivisit se va refinisa .  

- pereţii se vor zugrăvi cu vopsea lavabilă albă.  

- tâmplăria interioară existentă se va înlocui cu tâmplarie metalica. 

- fatadele se vor finisa cu tencuieli decorative  

- uşile exterioare existente se vor înlocui cu uși metalice 

- suprafeţele vitrate exterioare vor fi din tâmplărie aluminium cu geam 

termoizolant multistratificat  

-    terasa se va hidroizola cu materiale moderne și de o bună calitate 

 

C6 - HALA INTRETINERE  

- se vor inchide unele goluri de ferestre interioare,  

- refacerea unor compartimentari existente din gips - carton cu zidarie din b.c.a 

15cm. 

- pardoseala din beton ce se va refinisa cu ciment sclivisit.  

- in casa scarii, grupuri sanitare, vestiare, holuri,birouri se va monta gresie 

antiderapantă 

- in zona grupurilor sanitare se va înlocui gresia si fainta. 

- pereţii se vor zugrăvi cu vopsea lavabilă albă.  

- tâmplăria interioară existentă se va înlocui cu tâmplarie din p.v.c. si tamplarie 

aluminiu. rezistente la foc si prevazute cu autoinchidere conform planselor 

anexate. 

- se va aplica vată bazaltică de 10cm grosime, în vederea reabilitării termice a 

clădirii.  

- fațadele se vor finisa cu tencuieli decorative  
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- uşile exterioare existente se vor înlocui cu uși din aluminiu cu geam 

termoizolant si usi industriale sectionale cu si fara usa pietonala, conform 

planselor anexate 

- suprafeţele vitrate exterioare vor fi din tâmplărie din aluminiu cu geam 

termoizolant multistratificat,i 

- luminatoarele vor fi inlocuite cu tâmplărie din aluminiu cu geam termoizolant 

multistratificat. Dupa desfacerea panourilor din policarbonat vopsit existente 

intre halele 1,2,3 si 4, se propunere inchiderea cu tâmplărie din aluminiu cu 

geam termoizolant multistratificat. 

- pentru conformarea cladirii la normele PSI in vigoare, se propune inchiderea 

unor goluri de ferestre interioare, precum si refacerea unor compartimentari 

existente din gips - carton cu zidarie din b.c.a 15cm 

-  terasa se va termoizola și hidroizola cu materiale moderne și de o bună calitate 

 

C8 - MAGAZIE/ATELIERE PARTER 

- pardoseala se va realiza din beton sclivisit.  

- in zona vestiarului si wc-urilor se va realiza placarea cu gresie și faianță.  

- pereţii se vor zugrăvi cu vopsea lavabilă albă.  

- tâmplăria interioară existentă se va înlocui cu tâmplarie din p.v.c. 

- se va aplica vată bazaltică de 10cm grosime, în vederea reabilitării termice a 

clădirii. 

- fațadele se vor finisa cu tencuieli decorative  

- uşile exterioare existente se vor înlocui cu uși de p.v.c. cu geam termoizolant 

multistratificat 

- suprafeţele vitrate exterioare vor fi din tâmplărie de p.v.c. cu geam termoizolant 

multistratificat.  

- terasa se va termoizola și hidroizola cu materiale moderne și de o bună calitate 

C9 - MAGAZIE MATERIALE PARTER 

- pardoseala se va realiza din beton sclivisit 

- pereţii se vor zugrăvi cu vopsea lavabilă albă 

- se vor reface tencuielile fatadelor cu tencuieli decorative  

- uşile exterioare se vor înlocui cu uși de p.v.c. cu geam termoizolant multistratificat 

- suprafeţele vitrate exterioare vor fi din tâmplărie de p.v.c. cu geam termoizolant 

multistratificat.  
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- sarpanta metalica din placi de azbociment se vor inlocui cu panouri sandwich cu 

grosime de 8 cm. 

 

C3 – BOXA RECTIFICAT BANDAJE 

Structura de rezistență este alcătuită din cadre metalice fara inchideri,  fundatii din 

beton armat, cu acoperis sarpanta metalica, invelitoare din tabla metalica cutata culoare 

maron. La acoperis se propune inlocuirea invelitorii din tabla metalica cutata cu acelasi 

material. Se mai propune vopsirea elementelor structurale metalice.  

Calea de rulare: 

Avînd în vedere importanţa depoului  în ansamblul sistemului de circulaţie din 

Craiova, la întocmirea proiectului s-a urmărit asigurarea unor principii moderne, 

reglementate la nivel european: soluţii constructive adecvate, cu grad sporit de fiabilitate 

şi protecţie a mediului, soluţii economice cu implicaţii minime asupra exploatarii viitoare. 

Prin acestea s-a urmarit să se asigure: 

� Frecvenţă de circulaţie controlată, capabilă să asigure întocmirea unor grafice 
de circulaţie stabile şi respectate pe toată durata zilei. 

� Viteză sporită de deplasare; 
� Condiţii de circulaţie a vehiculelor in conditii de siguranta la nivelul cerinţelor 

reglementărilor internaţionale specifice domeniului; 

 

Soluţiile constructive adoptate în cadrul modernizării depoului:  

� Să fie silenţioasă, respectiv să nu producă zgomote şi vibraţii care ar putea 
depăşi nivelul maxim acceptabil; 

� Să permită o exploatare cu intervenţii minime şi să aibă durată mare de 
funcţionare; 

 

Iluminatul exterior 

Se va înlocui în totalitate instalația și se vor respecta cerințele: 

• Se va folosi aceeași amplasare pe stâlpii existenți 

• Se vor utiliza corpuri de iluminat de ultimă tehnologie  

• Pentru alimentare și comandă se va realiza un dulap de iluminat 

• Se vor folosi cabluri montate pe stâlpi (cabluri speciale pentru iluminat) 

• Iluminatul va fi prevăzut cu comandă manuală și automată on-off și 

sistem de reglare a intensității luminoase. 
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Rețeaua de contact a tramvaiului  

Rețeaua se inlocuiește complet și va respecta cerințele impuse în Anexa1 la Tema 

de proiectare cap.: Rețeaua de contact a tramvaiului, și anume: 

Rețeaua de contact din depou se va înlocui în toatalitate.  

Noua rețea de contact va îndeplini următoarele cerințe: 

- Va fi menținută pe stâlpii existenți  

- Sistemul de suspensie al rețelei de contact va fi înlocuit în totalitate 

- Firul de contact va fi de tip “cupru profilat” 

- Înălțimea firului de contact pe traseu va fi cea existentă 

- Reglarea întinderii firului de contact sa va face prin compensatoare automate 

- Pentru toate elementele rețelei de contact se vor prevedea cel puțin 2 trasee de 

izolație față de suporții rețelei și față de alte elemente electrice sau mecanice 

aflate în vecinătate. 

 

RETEA EXTERIOARA ALIMENTARE CU APA  

Reteua de alimentare cu apa se propune a se realiza din conducte de polietilena 

de inalta densitate tip PEHD, dimensionate corespunzator. Reteaua de alimentare cu apa 

va fi comuna pentru consum menajerer si pentru alimentarea hidrantilor exteriori de 

incendiu. 

 

5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea 

consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare 

Nu se modifica necesarul de utilități.  

 

5.3. Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în 

graficul orientativ de realizare a intervestiției, detaliat pe etape principale 

5.3.1. Durata de realizare 

Durata de executie estimata a lucrarilor este de 12 luni. Pe perioada de executie se va 

menține în funcțiune tramvaiul. 

Rețeaua de transport în comun cu tramvaiul are funcționare continuă cu excepția unei 

perioade de noapte, când se oprește. Această perioadă este stabilită de către RAT 

Craiova. 



113 

 

În consecință, lucrările de modernizare nu trebuie să provoace indisponibilizarea 

totală sau parțială a rețelei de transport în comun. 

5.3.2. Etapele principale ale execuție lucrărilor 

1. Realizare lucrări de reabilitare la construcțile existente, care nu afectează 

regimul de funcționare al acestora 

2. Achiziție echipamente noi  

3. Realizare lucrări de demontare în Depou 

4. Realizare lucrări de montare instalații noi în Depou 

5. Realizare lucrări de montaj echipamente noi în Depou 

6. Realizare probe funcționale, teste, verificări 

7.  Punere în funcțiune Depou modernizat 

8. Recepție la terminarea lucrărilor Depou modernizat 

9. Realizarea și predarea documentațiilor As-built 

10. Realizarea Cărții Tehnice a Construcției 

11. Verificarea și încheierea proiectului 

 

La elaborarea propunerilor / recomandărilor se va ține cont de: 

• Situația existență constatată de expert. 

• Cerințele impuse prin Tema de proiectare și Anexa 1 la Tema de proiectare a 

beneficiarului 

• Modificarea necesarului de energie electrică al Depoului în urma modernizării. 

• Încadrarea în cerința generală actuală și de viitor privind micșorarea consumurilor 

tehnologice și netehnologice. 

• Posibilitatea reducerii valorii facturii la energia electrică prin compensarea 

factorului de putere. 

•  Nivelul tehnic și tehnologic în domeniu la nivel mondial. 

5.3.3. Graficul 1: Grafic de execuție fizic și valoric 

SCENARIUL 1 

        
        
Nr. 
Crt. Denumirea obiectului Anul 1 Anul 2  

  Luna Luna  Luna  

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2      

1 DEPOU                                   
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2 Terasamente                                   

3 
Constructii: Rezistentă 
și Arhitectură                                   

4 Izolații                                   
5 Instalații Electrice                                   
6 Instalații Sanitare                                   

7 

Instalații de Încalzire, 
Ventilare, Climatizare, 
PSI, Radio-TV, 
IntranetNET 

                                  

8 Instalații pluviale                                   

9 
Instalații de 
Telecomunicații                                   

10 
Demontare linie tramvai 
si aparate cale                  

11 
Executie infrastructura 
linie tramvai                  

12 
Executie suprastructura 
linie tramvai                  

13 
Montaj utilaje si 
echipamente 
tehnologice 

                                  

14 
Utilaje si 
echipamente 
tehnologice 

                                  

15 Organizare de 
santier                                   

16 Probe tehnologice si 
teste                                   

 

 

SCENARIUL 2 

        
        
Nr. 
Crt. Denumirea obiectului Anul 1 Anul 2  

  Luna Luna  Luna  

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5   

1 DEPOU                                   
2 Terasamente                                   

3 
Constructii: Rezistentă 
și Arhitectură                                   

4 Izolații                                   
5 Instalații Electrice                                   
6 Instalații Sanitare                                   

7 

Instalații de Încalzire, 
Ventilare, Climatizare, 
PSI, Radio-TV, 
IntranetNET 

                                  

8 Instalații pluviale                                   
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9 
Instalații de 
Telecomunicații                                   

10 
Demontare linie tramvai 
si aparate cale                  

11 
Executie infrastructura 
linie tramvai                  

12 
Executie suprastructura 
linie tramvai                  

13 
Montaj utilaje si 
echipamente 
tehnologice 

                                  

14 
Utilaje si 
echipamente 
tehnologice 

                                  

15 Organizare de 
santier                                   

16 Probe tehnologice si 
teste                                   
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5.4. Costurile estimative ale investiției 

− Costurile estimative pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare; 

Estimarea costurilor pentru realizarea investiției s-a făcut pe baza ofertelor de bunuri propuse a fi procurate. În calcul au fost selectate cele 

mai mici valori ofertate de furnizorii de echipamente și lucrări, din analiza făcută pentru fiecare categorie de produse/echipamente și lucrări. 

Se prezintă rezultatele pentru fiecare scenariu în parte.  

 

  

DEVIZ GENERAL TOTALIZATOR VAR. I 
al obiectivului de investiţie 

 Modernizare linie de tramvai in depoul RAT Craiova 

    cota TVA 19%   

      lei 0 

  

Nr. Crt Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor de lucrări 

Valoare  

(fără TVA) 
TVA 

Valoare  

(cu TVA) 

Lei Lei Lei 

1 2 3 4 5 

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 

1.1 Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00 

1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului si aducerea terenului la starea initiala 0.00 0.00 0.00 

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 0.00 0.00 0.00 

TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00 

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investitii 

2.1 Chelt. pt asig. utilităților necesare obiectivului de investitii 1,280,216.60 243,241.15 1,523,457.75 

TOTAL CAPITOL 2 1,280,216.60 243,241.15 1,523,457.75 

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

3.1 Studii 0.00 0.00 0.00 
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3.1.1.  Studii de teren 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 
15,000.00 2,850.00 17,850.00 

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 1,650,000.00 313,500.00 1,963,500.00 

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 
440,000.00 83,600.00 523,600.00 

3.5.4. 
Documentatiile tehnice necesare in vederea obtineri 

avizelor/acordurilor/autorizatiilor  
20,000.00 3,800.00 23,800.00 

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 40,000.00 7,600.00 47,600.00 

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 1,150,000.00 218,500.00 1,368,500.00 

3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00 

3.7. Consultanta 0.00 0.00 0.00 

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00 

3.7.2. Audit financiar 0.00 0.00 0.00 

3.8. Asistenta tehnica 190,000.00 36,100.00 226,100.00 

3.8.1.  Asistenta tehnica din partea proiectantului 60,000.00 11,400.00 71,400.00 

  3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 50,000.00 9,500.00 59,500.00 

  

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de 

control pe faze determinante, avizat de catre Inspectoratul de Stat in 

Constructii 

10,000.00 1,900.00 11,900.00 

3.8.2 Dirigentie de santier 130,000.00 24,700.00 154,700.00 

TOTAL CAPITOL 3 1,855,000.00 352,450.00 2,207,450.00 

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1. Construcţii şi instalaţii 31,953,318.96 6,071,130.60 38,024,449.57 

4.1.1. MODERNIZARE DEPOU TRANVAIE 31,953,318.96 6,071,130.60 38,024,449.57 

4.2. Montaj utilaje, echipamante tehnologice si funtionale 2,614,542.50 496,763.08 3,111,305.58 

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesita montaj 2,693,014.00 511,672.66 3,204,686.66 

4.4. 
Utilaje, echipamente tehnologice care nu necesita montaj si echipamente 

de transport 
9,448,481.50 1,795,211.49 11,243,692.99 
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4.5. Dotări 0.00 0.00 0.00 

4.6. Active necorporale 0.00 0.00 0.00 

TOTAL CAPITOL 4 46,709,356.96 8,874,777.82 55,584,134.79 

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli 

5.1. Organizare de şantier 50,000.00 9,500.00 59,500.00 

5.1.1. Constructii și instalații afererente organizării de șantier  40,000.00 7,600.00 47,600.00 

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier 10,000.00 1,900.00 11,900.00 

5.2.  Comisioane, cote, taxe, costul creditului 214,964.86 0.00 214,964.86 

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-0.6% 179,137.39 0.00 179,137.39 

5.2.3. 
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, 

urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii -1% 
35,827.47 0.00 35,827.47 

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 - 3%*(1.2+2+4) 1,155,614.76 219,566.80 1,375,181.56 

5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate  10,000.00 1,900.00 11,900.00 

TOTAL CAPITOL 5 1,430,579.62 230,966.80 1,661,546.42 

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar 

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 

6.2 Probe tehnologice şi teste 0.00 0.00 0.00 

TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00 

TOTAL GENERAL 51,275,153.18 9,701,435.78 60,976,588.96 

Din care C + M  (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 35,888,078.06 6,818,734.83 42,706,812.89 



DEVIZ GENERAL TOTALIZATOR VAR. II 
al obiectivului de investiţie 

„Realizare DALI privind Modernizare Depou Tramvaie”  
– Modernizare depou si modernizarea statiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor 

- Faza 2 – Modernizare Depou tramvaie 

    cota TVA 19%   

      lei 0 

  

Nr. Crt Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor de lucrări 

Valoare  

(fără TVA) 
TVA 

Valoare  

(cu TVA) 

Lei Lei Lei 

1 2 3 4 5 

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 

1.1 Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00 

1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului si aducerea terenului la starea initiala 0.00 0.00 0.00 

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 0.00 0.00 0.00 

TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00 

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investitii 

2.1 Chelt. pt asig. utilităților necesare obiectivului de investitii 1,280,216.60 243,241.15 1,523,457.75 

TOTAL CAPITOL 2 1,280,216.60 243,241.15 1,523,457.75 

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

3.1 Studii 0.00 0.00 0.00 

3.1.1.  Studii de teren 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 
15,000.00 2,850.00 17,850.00 

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 1,650,000.00 313,500.00 1,963,500.00 

3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00 

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 
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3.5.3. 
Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si 

deviz general 
440,000.00 83,600.00 523,600.00 

3.5.4. 
Documentatiile tehnice necesare in vederea obtineri 

avizelor/acordurilor/autorizatiilor  
20,000.00 3,800.00 23,800.00 

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 40,000.00 7,600.00 47,600.00 

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 1,150,000.00 218,500.00 1,368,500.00 

3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00 

3.7. Consultanta 0.00 0.00 0.00 

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00 

3.7.2. Audit financiar 0.00 0.00 0.00 

3.8. Asistenta tehnica 190,000.00 36,100.00 226,100.00 

3.8.1.  Asistenta tehnica din partea proiectantului 60,000.00 11,400.00 71,400.00 

  3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 50,000.00 9,500.00 59,500.00 

  

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de 

control pe faze determinante, avizat de catre Inspectoratul de Stat in 

Constructii 

10,000.00 1,900.00 11,900.00 

3.8.2 Dirigentie de santier 130,000.00 24,700.00 154,700.00 

TOTAL CAPITOL 3 1,855,000.00 352,450.00 2,207,450.00 

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1. Construcţii şi instalaţii 43,329,700.85 8,232,643.16 51,562,344.01 

4.1.1. MODERNIZARE DEPOU TRANVAIE 43,329,700.85 8,232,643.16 51,562,344.01 

4.2. Montaj utilaje, echipamante tehnologice si funtionale 2,614,542.50 496,763.08 3,111,305.58 

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesita montaj 2,693,014.00 511,672.66 3,204,686.66 

4.4. 
Utilaje, echipamente tehnologice care nu necesita montaj si echipamente 

de transport 
9,448,481.50 1,795,211.49 11,243,692.99 

4.5. Dotări 0.00 0.00 0.00 

4.6. Active necorporale 0.00 0.00 0.00 

TOTAL CAPITOL 4 58,085,738.85 11,036,290.38 69,122,029.23 

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli 

5.1. Organizare de şantier 50,000.00 9,500.00 59,500.00 

5.1.1. Constructii și instalații afererente organizării de șantier  40,000.00 7,600.00 47,600.00 

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier 10,000.00 1,900.00 11,900.00 

5.2.  Comisioane, cote, taxe, costul creditului 214,964.86 0.00 214,964.86 

5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00 
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5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii-0.6% 179,137.39 0.00 179,137.39 

5.2.3. 
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, 

urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii -1% 
35,827.47 0.00 35,827.47 

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 - 3%*(1.2+2+4) 1,155,614.76 219,566.80 1,375,181.56 

5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate  10,000.00 1,900.00 11,900.00 

TOTAL CAPITOL 5 1,430,579.62 230,966.80 1,661,546.42 

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar 

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 

6.2 Probe tehnologice şi teste 0.00 0.00 0.00 

TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00 

TOTAL GENERAL 62,651,535.07 11,862,948.34 74,514,483.41 

Din care C + M  (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 47,264,459.95 8,980,247.39 56,244,707.34 

 



Costurile estimative de operare pentru durata normală de viață/amortizare a  

investiției; 

Conform auditului energetic: Durata de amortizare a investitiei (respectiv durata de 

recuperare a investitiei suplimentare datorata aplicarii proiectului de reabilitarea, 

N(R) [ani], reprezentand timpul scurs de la momentul realizarii investitiei in 

modernizarea energetica a unei cladiri si momentul in care valoarea acesteia este 

egalata de valoarea economiilor realizate prin implementarea masurilor de 

modernizare energetica, adusa la momentul initial al investitiei este de : 8 ani 

 

5.5. Sustenabilitatea realizării investiţiei 

a) impactul social şi cultural 

Impactul social se concretizează prin: 

• Scăderea emisiilor de poluanti din atmosfera prin folosirea de mijloace de transport 

ecologice  

• Scaderea costurilor de operare,  timpilor de nefunctionare a tramvaiului 

• Modernizarea depoului tramvai  determina în mod direct îmbunătățirea calității 

transportului în comun cu tramvaiul. Ca urmare crește atractivitatea acestui tip de 

transport public, adică o creștere a numărului de călători cu tramvaiul. Implicațiile 

directe ale creșterii numărului de călători cu tramvaiul sunt: 

o Descongestionarea traficului în zona deservită de tramvai 

o Micșorarea timpului pentru tranzitarea acestei zone 

• Modernizarea depoului de tramvaie determină în mod direct reducerea 

consumului total de energie electrică și a consumului specific cu toate 

implicațiile posibile. 

• Modernizarea depoului de tramvaie determină realizarea unui transport public 

modern conform cu normele actuale care poate permite integrarea în 

Dispeceratul de management al traficului și implicit în conceptul de Smart City 

b) estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: 

� Faza de realizare 

În faza de realizare, nu se crează locuri de muncă. 

Lucrările se execută de operator economic autorizat, iar achiziția se face conform 

legislației în vigoare.   
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 Se estimează că executantul va asigura 60 locuri de muncă pe perioada execuței 

lucrărilor. 

 

• Faza de operare 

În faza de operare, rețeaua de transport cu tarmvaiul  va fi gestionată prin 

Dispecerat.  

Activitățile de mentenanță  

Echipa de dispecerizare va fi formată din doi electricieni autorizați existenți. 

Nu se creează locuri de muncă suplimentare. 

  

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii 

şi a siturilor protejate, după caz 

NU este cazul. 

 

5.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție 

a. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și 

prezentarea scenariului de referință; 

 

În conformitate cu Devizul General cheltuielile pentru cele 2 scenarii sunt estimate astfel: 

 Denumire Valoare (lei) fara TVA 

Scenariul 1 

Valoarea totală 51,275,153.18 lei 
 

Durata de executie estimata a 

lucrarilor 12 luni 

Scenariul 2 

Valoarea totală 62,651,535.07 lei 
 

Durata de executie estimata a 

lucrarilor 15 luni 

b. Analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și 

dimensionarea investiției, inclusive prognoze pe termen mediu și lung 

Transportul in comun in Craiova a luat fiinta inca din septembrie 1948 cu un parc de 2 

autobuze, primite de la Bucuresti si era inclus in cadrul Interprinderii de Gospodarire 

Comunala a orasului Craiova. 
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Datorita necesitatii reducerii consumurilor energetice la nivel national, in anul 1987, in 

muncipiul Craiova s-a introdus transportul in comun cu tramvaiul, pe un traseu de 18,4 

km cale dubla, care facea legatura intre platformele industriale de est si vest ale orasului. 

In prezent RAT SRL (fosta Regie Autonoma de Transport Craiova) detine un depou de 

tramvaie si doua autobaze, avand un parc activ de 180 autobuze si 29 tramvaie. 

Se urmareste continuu imbunatatirea conditiilor de transport a calatorilor si reducerea 

cheltuielilor de exploatare, prin optimizarea transportului in comun ce implica corelarea 

capacitatii de transport cu fluxurile de calatori de pe traseele deservite de regie, masuri 

ce se vor reflecta in pretul de cost al biletului de calatorie. 

Reţeaua feroviară  de linii de tramvai (cu ecartament normal) este administrată  de 

Primăria Municipiului Craiova, fiind dată în exploatare către operatorul de transport Regia 

Autonomă de Transport (RAT) Craiova. 

In cadrul documentului Strategic Planul de Mobilitate Urbana Durabila este identificata 

necesitatea realizarii prezentului proiect.  

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru polul de creştere Craiova are ca scop 

crearea unui 

sistem de transport, care să răspundă următoarelor obiective strategice: 

(1) ACCESIBILITATE – asigurarea că tuturor cetăţenilor le sunt oferite opţiuni de 

transport care să le permită accesul la destinaţiile şi serviciile esenţiale;    

(2) SIGURANŢĂ ŞI SECURITATE – îmbunătăţirea siguranţei şi a securităţii;   

(3) MEDIU – reducerea poluării aerului  şi a poluării fonice, reducerea emisiilor de gaze 

cu efect de seră şi a consumului de energie; 

Structura Planului de Mobilitate Urbana Durabilă a fost realizată  ținând seama de 

cerințele 

incluse în proiectul de lege privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2011 

privind 

amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, și de 

elaborare și 

actualizare a documentațiilor de urbanism care stabilește structura finală  a Planului de 

Mobilitate. Astfel acest PMUD cuprinde următoarele  componentele: 

componenta (1) a P.M.U.D ‐  componenta la nivel strategic și anume: 

 Analiza situației existente 

 Prezentarea modelului de transport 

 Evaluarea impactului actual asupra mobilității 

 Viziunea de dezvoltare a mobilității urbane pentru trei scenarii 
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(1) Scenariul de referință  

Scenariul de referință  include atât dezvoltarea socio‐demografică, dezvoltarea spațial‐

funcțională și a motorizării ce definesc cererea  de călătorie viitoare, inclusiv cererea 

externă  – definite prin evoluțiile Master Planului National de Transport. 

Pentru stabilirea Scenariului de referință au fost luate în considerare,  în termeni de 

mobilitate și transport, toate proiectele aflate în implementare la nivelul teritoriului Polului 

de Creștere Craiova, indiferent de inițiatorul  și sursa de finanțare a proiectului.   

Scenariul de referință reflectă situația în care nu se întamplă  nimic (do‐nothing)  și 

constituie baza pentru analizele comparative  și analiza de impact a scenariilor 

prezentate. 

(2) Scenariul 2: Optimizarea rețelei de transport existente Un potențial răspuns privind 

ameliorarea/atenuarea problemelor de accesibilitate și capacitate îl constituie extinderea  

și optimizarea infrastructurii rutiere. Scenariul 2 este orientat către completarea  și 

optimizarea   rețelei rutiere, bazată  pe strategia “clasică” de dezvoltare a ofertei de 

transport. Aceasta constă  în investiții masive în infrastructura rutieră, în special în ceea 

ce privește rețeaua majoră  vizând îmbunătățirea conectivității, inclusiv un inel de 

centură. 

(3) Scenariul 3:  Către un nou management al mobilității ‐ Orientat pe un transport public 

puternic și pe politici severe pentru un transport durabil O posibilă  abordare alternativă  a 

strategiilor clasice privind oferta de transport o constituie strategia “push‐and‐pull”. În 

scenariul 3 se pune accent pe măsurile de tip “push” (politici de parcare mai stricte),  și 

pe cele de tip “pull”, prin extinderea masivă a sistemului de Transport Public de mare 

capacitate (tramvai).  

 Direcții de acțiune  și proiecte de dezvoltare a mobilității urbane în trei scenarii 

alternative 

Direcțiile de acțiune din cadrul PMUD Craiova au fost stabilite în toate domeniile 

mobilității, în sensul implementării de măsuri și politici în domeniile: 

(1) Structura instituțională și întărirea capacității administrative 

(2) Transportul public ‐ integrat, eficient și accesibil 

(3) Încurajarea deplasărilor cu bicicleta 

(4) Rețeaua rutieră/stradală ‐ utilizarea eficientă a spațiului public, reorganizarea 

circulației, îmbunătățirea siguranței și a condițiilor de mediu 

(5) Implementarea unei politici de parcare eficiente și integrate 

(6) Intermodalitate 

(7) ITS și managementul mobilității 



126 

 

(8) Logistica urbană  

(9) Sporirea integrării între planificarea urbană și a transporturilor în zone cu nivel ridicat 

de complexitate. Încurajarea și creșterea confortului deplasărilor pietonale. 

Proiectele prioritare la nivelul PMUD Craiova ce ar putea fi implementate în perioada 

imediată următoare vizează trei din domeniile cheie ale mobilității și anume: 

Transportul public ‐ integrat, eficient si accesibil 

 Innoirea parcului de vehicule destinat transportului public – tramvaie (cca. 18 buc)  și 

autobuze (cca. 30 buc)   

 Modernizare/extindere sistem de management al transportului public si e‐ticketing   

 Modernizarea  depoului de tramvaie și a staţiilor de redresare pentru alimentarea 

electrică a tramvaielor 

În ceea ce privește depoul pentru tramvaie este propus proiectul 2.3.1.8 Modernizarea 

depoului din municipiul Craiova.   

Starea actuală a depoului nu asigură condiții optime pentru staționarea  și întreținerea 

flotei, în special pentru vehiculele noi ce vor fi achiziționate în cadrul planului de reînnoire 

a flotei.   

 Pentru atingerea acestui obiectiv, s-a identificat ca sursa de finantare Programul 

Operational Regional, 2014 – 2020, prin apelul de proiecte organizat în cadrul Axei 

prioritare 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea 

unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în 

special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile 

și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1: Reducerea 

emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de 

mobilitate urbană durabilă. 

Prin Obiectivul specific 4.1 din POR 2014-2020 sunt sprijinite acele proiecte care 

dovedesc că au un impact pozitiv direct asupra reducerii emisiilor de echivalent CO2, 

generate de transportul rutier motorizat de la nivelul municipiilor reşedinţă de judeţ şi al 

zonelor funcţionale urbane  (în continuare Z.F.U.) ale acestora. Punctul de plecare în 

identificarea acestor proiecte se regăsește în analiza efectuată, direcțiile de acţiune și în 

măsurile propuse în Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă (în continuare P.M.U.D.) ale 

municipiilor reşedinţă de judeţ sau elaborate inclusiv la nivel de zone 

periurbane/metropolitane, conform prevederilor legale. 

Conform documentelor programatice de la nivel european, dezvoltarea mobilității urbane 

trebuie să devină mult mai puţin dependentă de utilizarea autoturismelor, prin schimbarea 

accentului de la o mobilitate bazată în principal pe utilizarea acestora, la o mobilitate 



127 

 

bazată pe mersul pe jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea 

transportului public de înaltă calitate şi eficienţă, reducerea utilizării autoturismelor în 

paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante. 

Prin dezvoltarea unui sistem de transport public de călători atractiv și eficient, prin 

crearea/modernizarea/extinderea unei rețele coerente de piste/trasee pentru biciclete, dar 

şi prin crearea/modernizarea unor trasee/spaţii pietonale sau predominant pietonale 

confortabile pentru pietoni, se pot asigura condițiile pentru realizarea unui transfer 

sustenabil al unei părţi din cota modală  a transportului privat cu autoturisme (în creştere 

în România), către transportul public şi modurile nemotorizate, respectiv către utilizarea 

bicicletei ca mijloc de deplasare şi mersul pe jos. Ȋn acest mod, se pot diminua 

semnificativ traficul rutier cu autoturisme și emisiile de echivalent CO2 din transport în 

municipiile reşedinţă de judeţ. 

c. Analiza financiară; sustenabilitatea financiară 

c.1 Prezentarea cadrului de analiza 

c.1.1 Modelul utilizat 

Modelul utilizat pentru elaborarea analizei cost-beneficiu este Modelul Cash flow 

actualizat, care cuantifica cheltuielile/costurile si veniturile/beneficiile generate de un 

proiect in etapa de implementare si in cea de exploatare; diferenta dintre ele este 

actualizata (adusa in prezent) in scopul de a asigura comparabilitatea datelor, conform 

principiului valorii-timp a banilor. 

Principalele rezultate furnizate de catre model sunt: 

� VAN (Valoarea Actualizata Neta): aceasta indica faptul ca valoarea actual – in 
prezent – a veniturilor/beneficiilor o depaseste sau nu pe cea a 
chletuielilor/costurilor. 

� RIR ( Rata Interna de Rentabilitate): este rata de actualizare pentru care VAN este 
egala cu 0, reprezentand in indicator a eficientei relative a unei investitii; in 
consecinta, ea trebuie sa fie mai mare decat rata de actualizare, cu exceptia Ratei 
Interne de Rentabilitate Financiara pentru care sunt acceptate valori mai mici in 
cazul unor proiecte finantate de catre Uniunea Europeana, datorita faptului ca ele 
nu genereaza venituri pentru a acoperi cheltuielile investitionale si/sau pe cele 
operationale; cu toate acestea, Rata Interna de Rentabilitate Economica, trebuie 
sa fie mai mare decat rata de actualizare. 

� B/C: raportul beneficiu-cost compara valoarea actuala a veniturilor/beneficiilor 
viitoare cu cea a cheltuielilor/costurilor generate de implementarea si exploatarea 
proiectului. 

c.1.2 Ipoteze de lucru generale 

Ghiduri si metodologii utilizate 
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� Guide to Cost Benefit Analysis of Investment Projects – economic appraisal tool 
for Cohesion Policy 2014-2020, Comisia Europeana, Directia generala Politica 
Regionala si Urbana, decembrie 2014 

� Alte surse:  
� Planul de Mobilitate Urbana Durabila Pentru Polul de Crestere Craiova, 

octombrie 2017 
� Studiu privind fluxul de calatori in municipiul Craiova;  
� Studiu de oportunitate privind innoirea parcului de vehicule de transport 

public urban pentru Municipiul Craiova achizitia de autobuze noi si achizitia 
de tramvaie noi, martie 2018, Anexa la HCL nr.223/2018 

Software: analiza cost-beneficiu a fost elaborata cu ajutorul programului de calcul Excel. 

Moneda utilizata in cadrul modelului: Lei, fara TVA 

Orizontul de timp: 25 ani (2019 – 2043), inclusiv perioada de implementare a proiectului 

(2019), data estimata a darii in exploatare a constructiei fiind inceputul anului 2020. 

Rata de actualizare: financiara 4%, economica 5%; 

Conceptul de incremental: scenariile definite implica o analiza a veniturilor/beneficiilor si a 

cheltuielilor/costurilor la nivelul infrastructurii si echiparii Depoului de tramvaie, in 

scenariul cu proiect si fara proiect ( scenariul de referinta), asigurandu-se astfel 

respectarea principiului de incrementalitate; 

Scenariu de referinta: acesta consta in a nu realiza modernizarea Depoului si in a 

intretine infrastructura existent. 

 

c.2 Venituri 

Proiectul propus nu intra in categoria proiectelor generatoare de venituri. Modernizarea 

Depoului de tramvaie nu va conduce la introducerea unor taxe sau tarife suplimentare. 

c.3 Costuri investionale 

c.3.1 Costuri investitionale 

Costurile investitonale sunt conform Deviz General prezentat mai jos si includ toate 

cheltuielile efectuate pentru implementarea proiectului, indiferent de sursa de finantare, 

inclusiv cheltuielile diverse si neprevazute. 

DEVIZ GENERAL TOTALIZATOR  

al obiectivului de investiţie 

 „Realizare DALI privind Modernizare Depou Tramvaie” – Modernizare depou si modernizarea statiilor 
de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor 

- Faza 2 – Modernizare Depou tramvaie 

    cota TVA 19%   
      lei 0 
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Nr. 
Crt 

Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor de 
lucrări 

Valoare  
(fără TVA) TVA 

Valoare  
(cu TVA) 

Lei Lei Lei 

1 2 3 4 5 

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 

1.1 Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00 

1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 

1.3 
Amenajări pentru protecţia mediului si aducerea 
terenului la starea initiala 0.00 0.00 0.00 

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 0.00 0.00 0.00 

TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00 

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investitii 

2.1 Chelt. pt asig. utilităților necesare obiectivului de 
investitii 1,280,216.60 243,241.15 1,523,457.75 

TOTAL CAPITOL 2 1,280,216.60 243,241.15 1,523,457.75 

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

3.1 Studii 0.00 0.00 0.00 

3.1.1.  Studii de teren 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 

15,000.00 2,850.00 17,850.00 

3.3 Expertiza tehnica 50,000.00 9,500.00 59,500.00 

3.4 
Certificarea performantei energetice si auditul 
energetic al cladirilor 20,000.00 3,800.00 23,800.00 

3.5 Proiectare 1,580,000.00 300,200.00 1,880,200.00 

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 370,000.00 70,300.00 440,300.00 

3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea 
obtineri avizelor/acordurilor/autorizatiilor  20,000.00 3,800.00 23,800.00 

3.5.5. 
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si 
a detaliilor de executie 40,000.00 7,600.00 47,600.00 

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 1,150,000.00 218,500.00 1,368,500.00 

3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00 

3.7. Consultanta 0.00 0.00 0.00 

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de 
investitii 0.00 0.00 0.00 

3.7.2. Audit financiar 0.00 0.00 0.00 

3.8. Asistenta tehnica 190,000.00 36,100.00 226,100.00 

3.8.1.  Asistenta tehnica din partea proiectantului 60,000.00 11,400.00 71,400.00 

  3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 50,000.00 9,500.00 59,500.00 

  

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele 
incluse in programul de control pe faze 
determinante, avizat de catre Inspectoratul de Stat 
in Constructii 

10,000.00 1,900.00 11,900.00 

3.8.2 Dirigentie de santier 130,000.00 24,700.00 154,700.00 

TOTAL CAPITOL 3 1,855,000.00 352,450.00 2,207,450.00 

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1. Construcţii şi instalaţii 31,953,318.96 6,071,130.60 38,024,449.57 

4.1.1. MODERNIZARE DEPOU TRANVAIE 31,953,318.96 6,071,130.60 38,024,449.57 

4.2. 
Montaj utilaje, echipamante tehnologice si 
funtionale 2,614,542.50 496,763.08 3,111,305.58 

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 
care necesita montaj 2,693,014.00 511,672.66 3,204,686.66 
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4.4. 
Utilaje, echipamente tehnologice care nu 
necesita montaj si echipamente de transport 9,448,481.50 1,795,211.49 11,243,692.99 

4.5. Dotări 0.00 0.00 0.00 

4.6. Active necorporale 0.00 0.00 0.00 

TOTAL CAPITOL 4 46,709,356.96 8,874,777.82 55,584,134.79 

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli 

5.1. Organizare de şantier 50,000.00 9,500.00 59,500.00 

5.1.1. Constructii și instalații afererente organizării de 
șantier  

40,000.00 7,600.00 47,600.00 

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier 10,000.00 1,900.00 11,900.00 

5.2.  Comisioane, cote, taxe, costul creditului 214,964.86 0.00 214,964.86 

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-0.6% 

179,137.39 0.00 179,137.39 

5.2.3. 
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru 
autorizarea lucrarilor de constructii -1% 

35,827.47 0.00 35,827.47 

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 - 3%*(1.2+2+4) 1,155,614.76 219,566.80 1,375,181.56 

5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate  10,000.00 1,900.00 11,900.00 

TOTAL CAPITOL 5 1,430,579.62 230,966.80 1,661,546.42 

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar 

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 

6.2 Probe tehnologice şi teste 0.00 0.00 0.00 

TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00 

TOTAL GENERAL 51,275,153.18 9,701,435.78 60,976,588.96 

Din care C + M  (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 35,888,078.06 6,818,734.83 42,706,812.89 

 
Curs EURO = 4.6495 

    

c.3.2 Valoarea reziduala 

Valoarea reziduala a investitiei s-a luat in calcul pentru ultimul an al perioadei de analiza 

considerate in analiza cost-beneficiu. In acest scop a fost stabilita valoarea reziduala a 

principalelor componente ale investitiei, in functie de durata de viata a fiecarei 

componente. 

Pentru stabilirea duratei de viata a principalelor componente ale investitiei s-a utilizat 

“Catalogul din 30.11.2004 privind clasificarea si duratele normale de functionare a 

mijloacelor fixe” aprobat prin HG 2139/2004.  

Valoarea reziduala a componentelor s-a determinat astfel: 

� Valoarea reziduala = ( durata de viata ramasa/durata de viata totala) * costul de 
capital 

� Valoarea reziduala a investitiei s-a obtinut prin sumarea valorii reziduale a 
componentelor investitiei. 

Pentru analiza economica, valoarea reziduala aferenta componentelor lucrarilor de 

constructii, a fost calculata fara TVA, conform tabelului urmator: 
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Categorie 
lucrare 

Valoare 
categorie 

lucrare ( lei, 
fara TVA) 

Pondere 
categorie 
lucrare in 

costul 
total 

Durata 
minima 
de viata 

pe 
categorie 
lucrare 

(ani) 

Numar 
inlocuiri 

pe 
perioada 

de 
amortizare 

Durata 
de viata 
ramasa 

(ani) 

Valoare 
reziduala 
categorie 
lucrare 

 
 

Durata de 
viata 
medie 

ponderata 
(ani) 

Valoare 
reziduala 

% 

Constructii 31,953,319 68.41% 45 0 21 14,911,548.85 30.78 31.92% 
Utilaje si 
echipamente 14,756,038 31.59% 15 1 9 8,853,622.80 4.74 18.95% 

Total 46,709,357 100%       23,765,171.65 35.52 50.88% 
 

 Valoare investitie (lei, fara TVA) 
 
  

Durata de viata medie 
ponderata (ani) 
 

Valoare reziduala 
investitie % 
 

Valoare reziduala 
investitie (Lei 
 

51,275,153.18 35.52 50.88% 26,088,195 

 

Pentru analiza financiara, valoarea reziduala aferenta componentelor lucrarilor de 

constructii, a fost calculata cu TVA, conform tabelului urmator: 

Categorie 
lucrare 

Valoare 
categorie 

lucrare ( lei, 
cu TVA) 

Pondere 
categorie 
lucrare in 

costul 
total 

Durata 
minima 
de viata 

pe 
categorie 
lucrare 

(ani) 

Numar 
inlocuiri 

pe 
perioada 

de 
amortizare 

Durata 
de viata 
ramasa 

(ani) 
Valoare 
reziduala 
categorie 
lucrare 

Durata de 
viata 
medie 

ponderata 
(ani) 

Valoare 
reziduala 

% 

                  
Constructii 38,024,450 68.41% 45 0 21 17,744,743.13 30.78 31.92% 
Utilaje si 
echipamente 17,559,685 31.59% 15 1 9 10,535,811.13 4.74 18.95% 

Total 55,584,135 100%       28,280,554.26 35.52 50.88% 

 

 Valoare investitie (lei, cu TVA) 
  

Durata de viata medie 
ponderata (ani) 

Valoare reziduala 
investitie % 

Valoare reziduala 
investitie (Lei) 

60,976,588.96 35.52 50.88% 31,024,172 
 

Valoarea reziduala rezultata, sub forma de medie ponderata, a fost aplicata totalului 

costurilor investitionale, conform urmatoarei analogii – achizitionarea unui bun (pentru 

care se calculeaza valoarea reziduala) este rezultatul tuturor cheltuielilor efectuate pentru 

producerea acelui bun, de la cel mai incipient stadiu (de ex. proiectare) si pana in 

momentul cand ajunge la consumatorul final. 
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c.4 Cheltuieli de intretinere 

Ca urmare a realizarii lucrarilor de modernizare a Depoului de tramvaie, impactul major 

asupra cheltuielilor cu intretinerea il reprezinta reducerea consumului anual de energie. 

In Raportul de audit energetic realizat in anul 2018 in cadrul elaborarii prezentei 

Documentatii de avizare a lucrarilor de interventii au fost analizate urmatoarele 

constructii: 

Corp C1 – Constructia C1 propusa pentru modernizare are regim de inaltime P+1E si 

funciunea de cladire birouri.  

Corp C5 – Statie spalare/vopsire, are regim de inaltime P si functiunea de cladire 

spalatorie si vopsitorie. Avand in vedere ca aceasta cladire nu este consumatoare de 

energie (apa calda si energie termica) imbunatatirea anvelopei face parte din 

imbunatatirea sistemului de rezistenta si inchidere al cladirii si nu pentru imbunatatirea 

performantelor termice. 

Corp C6 – Hala intretinere P+1E 

Corp C8 – Constructia C8 propusa pentru modernizare are regim de inaltime P si 

functiunea de aterier. 

Corp C9 – Magazie materiale, are regim de inaltime P si functiunea de magazine. Avand 

in vedere ca aceasta cladire nu este consumatoare de energie (apa calda si energie 

termica) imbunatatirea anvelopei face parte din imbunatatirea sistemului de rezistenta si 

inchidere al cladirii si nu pentru imbunatatirea performantelor termice. 

Performantele energetice si consumul anual de energie aferente Corpurilor C1, C6 si C8 

s-au determinat pentru: 

- Incalzirea spatiilor 
- Apa calda de consum 
- Iluminat 

Raportul de audit energetic prezinta urmatorii indicatori ai eficientei economice: 

Corp C1 

1. Consumul annual specific de energie pentru incalzire corespunzator spatiului 
nereabilitat termic: 228.06 kwh/mp si an; 

2. Consumul annual specific de energie pentru incalzire corespunzator spatiului 
reabilitat termic: 97.41 kwh/m psi an; 

3. Economia anuala de energie: 130.65 kwh/mp si an cee ace reprezinta aproximativ 
o economie de 57% a consumului de energie totala. 

Corp C6 

1. Consumul annual specific de energie pentru incalzire corespunzator spatiului 
nereabilitat termic: 243.33 kwh/mp si an; 
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2. Consumul annual specific de energie pentru incalzire corespunzator spatiului 
reabilitat termic: 105.49 kwh/mp si an; 

3. Economia anuala de energie: 137.84 kwh/mp si an cee ace reprezinta aproximativ 
o economie de 56% a consumului de energie totala. 

Corp C8 

1. Consumul annual specific de energie pentru incalzire corespunzator spatiului 
nereabilitat termic: 354.41 kwh/mp si an; 

2. Consumul annual specific de energie pentru incalzire corespunzator spatiului 
reabilitat termic: 176.36 kwh/mp si an; 

3. Economia anuala de energie: 178.05 kwh/mp si an cee ace reprezinta aproximativ 
o economie de 51% a consumului de energie totala. 

Pe baza informatiilor prezentate mai sus, s-a considerat ca impactul major asupra 

cheltuielilor cu intretinerea depoului de tramvaie il reprezinta cheltuielile cu energia, 

acestea fiind determinate in scenariul “fara proiect “si in scenariul “cu proiect” dupa cum 

urmeaza: 

Scenariu “ fara proiect” 

Corp  Suprafata utila 

(mp) 

Energie 

primara 

(kwh/mp si an) 

Consum anual 

total (kwh/an) 

Total Lei, fara 

TVA 

CORP C1 340.81 334.60 114,035.03 17,310.52 

CORP C6 4212.10 312.50 1,316,281.25 199,811.49 

CORP C8 317.84 460.20 146,269.97 22,203.78 

Total/an 239,325.79 

 

Scenariu “cu proiect” 

Corp  Suprafata utila 

(mp) 

Energie 

primara 

(kwh/mp si an) 

Consum anual 

total (kwh/an) 

Total Lei, fara 

TVA 

CORP C1 340.81 155.30 52,927.79 8,034.44 

CORP C6 4212.10 151.20 636,869.52 96,676.79 

CORP C8 317.84 251.90 80,063.90 12,153.70 

Total/an 116,864.93 

 

Pentru estimarea costului unitar s-a utilizat conversia:1kwh gaz natural, fara TVA=0.033 

euro* 4.6 lei/euro. 
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Cheltuielile de intretinere in Lei, cu TVA pentru fiecare scenariu in parte sunt prezentate 

in continuare: 

Indicator Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 

Fara proiect        

Existent  284,797.69 284,797.69 284,797.69 284,797.69 284,797.69 284,797.69 

Cu proiect        

Existent  139,069.27 139,069.27 139,069.27 139,069.27 139,069.27 139,069.27 

Cost incremental (cu 

proiect-fara proiect 

 -145,728.42 -145,728.42 145,728.42 -145,728.42 145,728.42 145,728.42 

 

Indicator Anul 8 Anul 9 Anul 10 Anul 11 Anul 12 Anul 13 

Fara proiect       

Existent 284,797.69 284,797.69 284,797.69 284,797.69 284,797.69 284,797.69 

Cu proiect       

Existent 139,069.27 139,069.27 139,069.27 139,069.27 139,069.27 139,069.27 

Cost incremental (cu 

proiect-fara proiect 

-145,728.42 -145,728.42 -145,728.42 145,728.42 -145,728.42 145,728.42 

 

Indicator Anul 14 Anul 15 Anul 16 Anul 17 Anul 18 Anul 19 

Fara proiect       

Existent 284,797.69 284,797.69 284,797.69 284,797.69 284,797.69 284,797.69 

Cu proiect       

Existent 139,069.27 139,069.27 139,069.27 139,069.27 139,069.27 139,069.27 

Cost incremental (cu 

proiect-fara proiect 

-145,728.42 -145,728.42 -145,728.42 145,728.42 -145,728.42 145,728.42 

 

Indicator Anul 20 Anul 21 Anul 22 Anul 23 Anul 24 Anul 25 

Fara proiect       

Existent 284,797.69 284,797.69 284,797.69 284,797.69 284,797.69 284,797.69 

Cu proiect       

Existent 139,069.27 139,069.27 139,069.27 139,069.27 139,069.27 139,069.27 

Cost incremental (cu 

proiect-fara proiect 

-145,728.42 -145,728.42 -145,728.42 145,728.42 -145,728.42 145,728.42 

 

 

c.5 Rentabilitatea financiara a investitiei 

Intrucat investitia propusa nu este generatoare de venituri, indicatorii financiari sunt 

negativi, dupa cum urmeaza: 

Indicatori financiari Modernizare Depou tramvaie 

VANF (Lei) -54,232,449.42 

RIRF -4.27% 

B/C 0.177 
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Modul detaliat de calcul al indicatorilor financiari este prezentat in continuare: 

Indicator Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 

Venituri incrementale 0 0 0 0 0 0 0 

Cheltuieli de intretinere 

incrementale 

0 -145,728 -145,728 -145,728 -145,728 -145,728 -

145,728 

Investitia 60,976,588       

Re-investitie 0 0 0 0 0 0 0 

Valoarea reziduala 0 0 0 0 0 0 0 

Cash flow -60,976,588 

 

145,728 145,728 145,728 145,728 145,728 145,728 

VANF -54,232,449       

RIRF -4.27%       

B/C 0.177       

 

Indicator Anul 8 Anul 9 Anul 10 Anul 11 Anul 12 Anul 13 Anul 14 

Venituri incrementale 0 0 0 0 0 0 0 

Cheltuieli de intretinere 

incrementale 

-145,728 -145,728 -145,728 -145,728 -145,728 -145,728 -145,728 

Investitia 0 0 0 0 0 0 0 

Re-investitie 0 0 0 0 0 0 0 

Valoarea reziduala 0 0 0 0 0 0 0 

Cash flow 145,728 145,728 145,728 145,728 145,728 145,728 145,728 

 

Indicator Anul 15 Anul 16 Anul 17 Anul 18 Anul 19 Anul 20 Anul 21 

Venituri incrementale 0 0 0 0 0 0 0 

Cheltuieli de intretinere 

incrementale 

-145,728 -145,728 -145,728 -145,728 -145,728 -145,728 -145,728 

Investitia 0 0 0 0 0 0 0 

Re-investitie 0 17,559,685 0 0 0 0 0 

Valoarea reziduala 0 0 0 0 0 0 0 

Cash flow 145,728 -17,413,956 145,728 145,728 145,728 145,728 145,728 

 

Indicator Anul 22 Anul 23 Anul 24 Anul 25 

Venituri incrementale 0 0 0 0 

Cheltuieli de intretinere 

incrementale 

-145,728 -145,728 -145,728 -145,728 

Investitia 0 0 0 0 

Re-investitie 0 0 0 0 

Valoarea reziduala 0 0 0 31,024,171.55 

 

Cash flow 145,728 145,728 145,728 31,169,899.97 

 

c.6 Sustenabilitatea financiara 

Toate cheltuielile aditionale generate de exploatarea investitiei vor fi suportate de catre 

Beneficiar, la fel ca si orice cheltuiala neeligibila care ar putea sa apara pe parcursul 

lucrarilor de executie. 
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c.7 Surse de Finantare 

In vederea realizarii investitiei, beneficiarul solicita finantare in cadrul apelului de proiecte 

POR/2017/4/4.1/1. Rentru Regiunea SV Oltenia rata de cofinantare acordata prin Fondul 

European de Dezvoltare Regionala este de 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale 

proiectului, iar rata de cofinantare din bugetul de stat reprezinta 13% din valoarea 

cheltuielilor eligibile ale proiectului. 

Cofinantarea din partea beneficiarului va fi de minimum 2% din valoarea cheltuielilor 

eligibile. 

Valoarea maximă a finantarii acordate pentru 

costurile totale eligibile (FEDR)  
85% 

51830100,62 

Contributie publica nationala la finantarea 

acordata (buget de stat) 
13% 

7926956,56 

Cuntributie – bugetul local 2% 1219531,78 

 

d. Analiza economică: analiza cost-eficacitate 

Analiza economica evalueaza contributia proiectului la bunastarea economica a regiunii. 

Ea este efectuata din perspective intregii societati si nu doar in cazul proprietarului 

infrastructurii cum se intampla in cazul analizei financiare; o alta diferenta o reprezinta 

faptul ca analiza economica utilizeaza “preturi umbra” – bazate pe costuri sociale de 

oportunitate, in locul preturilor de piata distorsionate – si ia in considerare externalitatile 

(beneficii si costuri socio-economice aduse de proiect societatii). 

Astfel, principalele etape pe care le va parcurge analiza economica sunt urmatoarele: 

� Corectiile fiscale: componentele analizei financiare care pot fi considerate ca 
simple transferuri de la o entitate la alta, in cadrul societatii, vor fi excluse, dat fiind 
faptul ca ele nu au niciun impact economic – de exemplu TVA 

� Corectii economice: distorsiunile pietei – cauzate de imperfectiuni ale pietelor, cum 
ar fi regimul de monopol, ingradirea schimburilor, inegalitatea dintre cerere si 
oferta etc. – vor fi corectate cu ajutorul factorilor de corectie. 

� Evaluarea impactului economic: obiectivul acestei etape este acela de a identifica 
beneficiiile/costurile externe ale proiectului (care nu au fost luate in calcul in cadrul 
analizei financiare) si, acolo unde este posibil si relevant, de a le monetiza. 
Beneficiile si costurile care apar pe durata perioadei de executie a lucrarilor au fost 
considerate a se compensa reciproc (de ex. usoara poluare a factorilor de mediu 
versus beneficiile locurilor de munca create pe perioada lucrarilor).  

d.1 Corectii fiscale 



137 

 

Atat costurile investitionale cat si cheltuielile de intretinere au fost luate in calcul cu 

TVA. Pe cale de consecinta, s-a eliminat TVA din structura acestor cheltuieli. 

d.2 Corectii economice 

In cadrul analizei cost-beneficiu, obiectivul general este acela de a determina valoarea 

sociala a unei investitii.  

Conform MGPT, Vol 2 Part C: Guide to Economic and Financial Cost Benefit Analysis 

and Risk Analysis, factorii de corectie utilizati sunt urmatorii: 

� Factorul Standard de Corectie: valoarea utilizata va fi 1. 
� Factorul de Corectie pentru forta de munca considerate calificata: valoarea 

utilizata va fi 1 
� Factorul de Corectie pentru forta de munca considerate necalificata: valoarea 

utilizata va fi 0.62 

In ceea ce priveste structura costurilor, s-au utilizat urmatoarele ipoteze: 

Pentru cheltuielile investitionale 

Articole cost Pondere  

Investitie (%) 

Factor de corectie 

investitie de baza 

Forta de munca calificata 10% 1.00 

Forta de munca necalificata 25% 0.62 

Materiale de constructive si utilaje 60% 1.00 

Profit constructor 5% 0.00 

Total agregat 100% 0.86 

 

Pentru cheltuieli operationale 

Articole cost Pondere  

Investitie (%) 

Factor de corectie 

investitie de baza 

Forta de munca calificata 10% 1.00 

Forta de munca necalificata 30% 0.62 

Materiale de constructive si utilaje 55% 1.00 

Profit constructor 5% 0.00 

Total agregat 100% 0.84 

 

d.3 Evaluarea impactului economic 

Principalele beneficii si costuri economice luate in calcul in cazul modernizarii depoului de 

tramvaie sunt urmatoarele: 

� VOC – evaluarea acestui impact isi propune sa stabileasca in ce masura 
reabilitarea si modernizarea depoului de tramvaie se reflecta sau nu in economii la 
nivelul utilizatorilor (pasagerilor). 

� Schimbarile climatice: evaluarea acestui impact isi propune sa stabileasca daca 
emisiile de CO2 (gaz cu efect de sera care exercita o influenta negativa asupra 
schimbarilor climatice) cresc sau descresc ca urmare a reabilitarii/modernizarii 
depoului. 
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d.3.1 VOC – costurile de operare 

In Planul de actiune prezentat in PMUD se precizeaza faptul ca starea actuala a depoului 

nu asigura conditii optime pentru stationarea si intretinerea flotei, in special pentru 

vehiculele noi ce vor fi achizitionate in cadrul planului de reinnoire a flotei, in acest sens 

fiind propus proiectul: 2.3.1.8 Modernizarea depoului din municipiul Craiova. De 

asemenea, in ceea ce priveste eficienta economica actuala a transportului public este 

prezentat urmatorul tabel (pag. 162): 

Problema Obiective operationale 

Utilizarea ineficienta (adesea 

supradimensionata) a strazilor si 

operarea inadecvata a intersectiilor 

Cresterea eficientei si a eficientizarii 

costurilor transportului de calatori 

Ineficienta in desfasurarea actual a 

transportului public 

Reorganizarea sistemului de transport 

public prin investitii dedicate 

Sistem de transport public neatractiv Investitii in reinnoirea flotei si in alte 

facilitati 

Costuri ridicate cu mentenanta la 

nivelul operatorului de transport 

public 

Dotarea si modernizarea autobazei 

operatorului 

 

In vederea evaluarii impactului investitiei propuse asupra economiei locale s-a avut in 

vedere beneficiul rezultat din reducerea costurilor calatoriei reflectate la nivelul 

beneficiarilor (pasagerilor) ca urmare a modernizarii depoului de tramvaie prin reducerea 

costurilor operationale. 

Astfel, prin repararea cladirilor si constructiilor in care se desfasoara activitatea 

administrativa a sectiei tramvaie si activitatile de intretinere-reparatii, reabilitarea caii de 

rulare si a retelei de alimentare a tramvaiului in incinta depoului, inlocuirea componentelor 

imbatranite sau deteriorate de interventiile avute in perioada de serviciu, a diverselor 

accesorii si echipamente din vechea dotare a depoului de tramvaie se asigura conditii 

corespunzatoare pentru asigurarea continuitatii serviciului de transport public. De 

asemenea, prin realizarea investitiei in modernizarea depoului de tramvaie, se va ajunge 

la o crestere a atractivitatii pentru acest mijloc de transport in municipiul Craiova, ce va 

avea un impact direct asupra reducerii poluarii mediului inconjurator. 

In conditiile in care tendinta pe plan European si mondial este de descurajare a 

transportului individual in favoarea transportului public, masurile ce se impun pentru 

cresterea atractivitatii acestuia din urma trebuie sa fie mult mai evidente si mai ales mai 
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eficiente din acest punct de vedere: cresterea gradului de confort, de siguranta a 

circulatiei, de asigurare a capacitatii de transport in paralel cu asigurarea unui grad de 

ritmicitate corespunzator. 

Se realizeaza astfel reducerea cheltuielilor de exploatare intretinere si reparatii, cresterea 

sigurantei in circulatie si confortul pentru calatori la nivelul cerintelor reglementarilor 

internationale specifice domeniului de transport public de calatori. 

In acest sens, s-a realizat estimarea pentru scenariile “fara proiect” si “cu proiect” pe baza 

Cheltuielilor inregistrate de catre operatorul SC RAT SRL in conformitate cu informatiile 

contabile transmise pentru anul 2016-2017 – sectia tramvai si analiza costului pe km 

(Studiu de oportunitate privind innoirea parcului de vehicule de transport public urban 

pentru Municipiul Craiova achizitia de autobuze noi si achizitia de tramvaie noi, martie 

2018, Anexa la HCL nr.223/2018, pag.82). 

S-a evaluat pentru fiecare scenariu impactul asupra costului calatoriei la nivelul numarului 

de pasageri pe intreg orizontul de timp. 

Pentru anul 2017 numarul de pasageri a fost evaluat la 3,473,943 (Studiu de oportunitate 

privind innoirea parcului de vehicule de transport public urban pentru Municipiul Craiova 

achizitia de autobuze noi si achizitia de tramvaie noi, martie 2018, Anexa la HCL 

nr.223/2018, pag.55 “ Conform informatiilor furnizate de catre operatorul serviciului de 

transport public din Municipiul Craiova, numarul estimat al calatorilor care au utilizat 

transportul public cu tramvaiul in anul 2017 a fost de circa 3,473,943”. 

Pentru anul 2027 s-a estimat un numar de 5,784,00 pasageri (Studiu de oportunitate 

privind innoirea parcului de vehicule de transport public urban pentru Municipiul Craiova 

achizitia de autobuze noi si achizitia de tramvaie noi, martie 2018, Anexa la HCL 

nr.223/2018, pag.118 “ Pentru a acoperi necesarul de capacitate pentru numarul de 

calatori/zi estimati la nivelul anului 2027, este nevoie de o capacitate de transport de cel 

putin 24,100 pasageri transportati in medie la nivelul retelei de tramvai intr-o zi 

lucratoare”). 

Scenariu “fara proiect 

Cheltuieli inregistrate de catre operatorul SC RAT SRL in conformitate cu informatiile 

contabile transmise pentru anul 2017 

Sectia tramvai 2017 
NR 
PASAGERI 

cheltuiala 
 

3,473,943 

Cheltuieli materiale auxiliare - 6021 50,860.31 0.014640514 
combustibil - 6022 28,814.74 0.008294534 
piese schimb - 6024 33,580.20 0.009666307 
alte materiale consumabile - 6028 1,201.67 0.00034591 



140 

 

obiecte inventar-603 13,725.30 0.003950928 
cheltuieli energia - 605 746,840.25 0.21498345 
redevente, locatii de gestiune - 612 126,660.85 0.036460256 
prime de asigurari - 613 45,060.97 0.012971131 
protocol, reclama si publicitate - 623 12,174.43 0.003504499 
cheltuieli cu deplasari, detasari - 625 823.26 0.000236981 
cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii - 626 3,102.53 0.000893086 
alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - 628 43,585.62 0.012546441 
cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte - 635 147,011.27 0.042318274 
salariile de baza ale personalului - 641 3,469,230.00 0.998643328 
asigurari sociale - 6451 552,820.00 0.159133296 
ajutor somaj - 6452 19,926.00 0.005735845 
asigurari sociale de sanatate - 6453 180,483.00 0.051953357 
amortizare -6811 59,713.60 0.017188998 
Total cheltuieli specifice 5,535,614.00 1.593467135 

 

Scenariu “cu proiect” 

Se estimeaza ca prin modernizarea depoului de tramvaie se obtine reducerea 

consumului general si a consumului specific de energie electrica prin utilizarea unor 

echipamente noi, performante si sigure in exploatare, reducerea consumurilor 

netehnologice, micsorarea cheltuielilor pentru inlocuirea echipamentelor defecte, 

reducerea volumului de lucrari de mentenanta, toate acestea conducand la scaderea 

costurilor de exploatare. 

Astfel, s-a considerat o reducere a cheltuielilor de operare ( materiale auxiliare, 

combustibil,energie, alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, salarii si asigurari) 

conform tabelului urmator: 

Sectia tramvai 2017 
NR 
PASAGERI 

cheltuiala 
 

3,473,943 

cheltuieli materiale auxiliare - 6021 25,430.16 0.00732 
combustibil - 6022 14,407.37 0.004147 
piese schimb - 6024 33,580.20 0.009666 
alte materiale consumabile - 6028 1,201.67 0.000346 
obiecte inventar-603 13,725.30 0.003951 
cheltuieli energia - 605 522,788.18 0.150488 
redevente, locatii de gestiune - 612 126,660.85 0.03646 
prime de asigurari - 613 45,060.97 0.012971 
protocol, reclama si publicitate - 623 12,174.43 0.003504 
cheltuieli cu deplasari, detasari - 625 823.26 0.000237 
cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii - 626 3,102.53 0.000893 
alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - 628 21,792.81 0.006273 
cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte - 635 147,011.27 0.042318 
salariile de baza ale personalului - 641 2,428,461.00 0.69905 
asigurari sociale - 6451 386,974.00 0.111393 
ajutor somaj - 6452 19,926.00 0.005736 
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asigurari sociale de sanatate - 6453 126,338.10 0.036367 
amortizare -6811 59,713.60 0.017189 
Total cheltuieli specifice 3,989,171.69 1.148312 

 

Costurile de operare ale sectiei tramvaie reflectate in costul calatoriei la nivelul numarului 

de pasageri prognozati pentru fiecare scenariu analizat sunt prezentate in tabelul 

urmator: 

 Anul 1 

2019 

Anul 2 

2020 

Anul 3 

2021 

Anul 4 

2022 

Elasticitate fata de PIB:0.7     

Evolutie PIB (real)% anual 5.70% 5.70% 5.00% 2.80% 

Fara proiect (lei/pasager) 0 1.791917 1.854634 1.890985 

Cu proiect (lei/pasager) 0 1.291323 1.336519 1.362715 

Numar pasageri 3,473,943 3,473,943 3,473,943 4,628,972 

Fara proiect (total lei) 0 6,225,017 6,442,892 8,753,314 

Cu proiect (total lei)) 0 4,485,981 4,642,991 6,307,968 

Beneficiu (VOC) 0 1,739,036 1,799,902 2,445,347 

 

 

 

 

 Anul 5 

2023 

Anul 6 

2024 

Anul 7 

2025 

Anul 8 

2026 

Anul 9 

2027 

Anul 10 

2028 

Elasticitate fata de PIB:0.7       

Evolutie PIB (real)% anual 2.80% 2.80% 2.80% 2.80% 2.80% 2.80% 

Fara proiect (lei/pasager) 1.928048 1.96583777 2.004368193 2.043653809 2.083709424 2.124550129 

Cu proiect (lei/pasager) 1.3894239 1.41665665 1.444423121 1.472733814 1.501599397 1.531030745 

Numar pasageri 5,188,486 5,468,243 5,608,121 5,678,061 5,784,000 5,748,000 

Fara proiect (total lei) 10,003,650 10,749,678 11,240,740 11,603,990 12,052,175 12,211,914 

Cu proiect (total lei)) 7,209,006 7,746,623 8,100,500 8,362,272 8,685,251 8,800,365 

Beneficiu (VOC) 2,794,643 3,003,056 3,140,240 3,241,718 3,366,924 3,411,549 

 

 Anul 11 

2029 

Anul 12 

2030 

Anul 13 

2031 

Anul 14 

2032 

Anul 15 

2033 

Anul 16 

2034 

Elasticitate fata de PIB:0.7       

Evolutie PIB (real)% anual 2.80% 2.80% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40% 

Fara proiect (lei/pasager) 2.166191311 2.208648661 2.230293418 2.252150293 2.274221366 2.296508735 

Cu proiect (lei/pasager) 1.561038948 1.591635311 1.607233337 1.622984224 1.638889469 1.654950586 

Numar pasageri 5,748,000 5,748,000 5,748,000 5,748,000 5,748,000 5,748,000 

Fara proiect (total lei) 12,451,268 12,695,313 12,819,727 12,945,360 13,072,224 13,200,332 

Cu proiect (total lei)) 8,972,852 9,148,720 9,238,377 9,328,913 9,420,337 9,512,656 

Beneficiu (VOC) 3,478,416 3,546,593 3,581,349 3,616,447 3,651,888 3,687,676 

 

 Anul 17 

2035 

Anul 18 

2036 

Anul 19 

2037 

Anul 20 

2038 

Anul 21 

2039 

Anul 22 

2040 
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Elasticitate fata de PIB:0.7       

Evolutie PIB (real)% anual 1.40% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40% 

Fara proiect (lei/pasager) 2.319014521 2.341740863 2.364689924 2.387863885 2.411264951 2.434895348 

Cu proiect (lei/pasager) 1.671169102 1.687546559 1.704084515 1.720784543 1.737648232 1.754677185 

Numar pasageri 5,748,000 5,748,000 5,748,000 5,748,000 5,748,000 5,748,000 

Fara proiect (total lei) 13,329,695 13,460,326 13,592,238 13,725,442 13,859,951 13,995,778 

Cu proiect (total lei)) 9,605,880 9,700,018 9,795,078 9,891,070 9,988,002 10,085,884 

Beneficiu (VOC) 3,723,815 3,760,309 3,797,160 3,834,372 3,871,949 3,909,894 

 

 Anul 23 

2041 

Anul 24 

2042 

Anul 25 

2043 

Elasticitate fata de PIB:0.7    

Evolutie PIB (real)% anual 1.40% 1.40% 1.40% 

Fara proiect (lei/pasager) 2.458757322 2.482853144 2.507185105 

Cu proiect (lei/pasager) 1.771873021 1.789237377 1.806771903 

Numar pasageri 5,748,000 5,748,000 5,748,000 

Fara proiect (total lei) 14,132,937 14,271,440 14,411,300 

Cu proiect (total lei)) 10,184,726 10,284,536 10,385,325 

Beneficiu (VOC) 3,948,211 3,986,903 4,025,975 

 

 

d.3.2 Schimbari climatice 

Principalele ipoteze de lucru utilizate pentru evaluarea impactului indus de proiect din 

punctul de vedere al schimbarilor climatice sunt prezentate mai jos: 

Indicator Interval de timp valori 

2006 

Valori an de 

baza 2018 

Pentru anul 2010   25 29.70 

Euro in plus pe an, din 2011 2030 1 1.19 

Euro in plus pe an, din 2031 2040 2 2.38 

Euro in plus pe an, din 2041  4 4.75 

 

In concluziile Raportului de audit energetic a fost estimata reducerea anuala a emisiilor 

cu efect de sera ca urmare a reabilitarii si modernizarii constructiilor aferente depoului de 

tramvaie, dupa cum urmeaza: 

CORP Suprafata 

utila (mp) 

Reducerea anuala a 

emisiilor de gaze cu efect 

de sera echivalent CO2 

(kgCO2/mp/an) 

Reducerea anuala a 

emisiilor de gaze cu 

efect de sera echivalent 

CO2 (kgCO2/an) 

Reducerea anuala a 

emisiilor de gaze cu efect 

de sera echivalent CO2 

(tone CO2/an) 

Corp C1 340.81 120.08 40,924.46 40.92 

Corp C6 4212.1 2.37 9,982.68 9.98 

Corp C8 317.84 26.04 11.454 11.45 

Total (tone/an) 62.36 
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Indicator Anul 1 

2019 

Anul 2 

2020 

Anul 3 

2021 

Anul 4 

2022 

Anul 5 

2023 

Anul 6 

2024 

Anul 7 

2025 

Reducere emisii gaze cu efect 

de sera (tone CO2/an) 

 62.36 62.36 62.36 62.36 62.36 62.36 

Valoare euro/tona CO2  32.07 33.26 34.45 35.64 36.82 38.01 

Beneficu (fara proiect-cu 

proiect), Lei (1 euro=4.6 lei) 

 9,200 9,541 9,882 10,223 10,563 10,904 

 

Indicator Anul 8 

2026 

Anul 9 

2027 

Anul 10 

2028 

Anul 11 

2029 

Anul 12 

2030 

Anul 13 

2031 

Reducere emisii gaze cu efect 

de sera (tone CO2/an) 

62.36 62.36 62.36 62.36 62.36 62.36 

Valoare euro/tona CO2 39.20 40.39 41.57 42.76 43.95 46.33 

Beneficu (fara proiect-cu 

proiect), Lei (1 euro=4.6 lei) 

11,245 11,586 11,926 12,267 11,608 13,289 

 

Indicator Anul 14 

2032 

Anul 15 

2033 

Anul 16 

2034 

Anul 17 

2035 

Anul 18 

2036 

Anul 19 

2037 

Reducere emisii gaze cu efect 

de sera (tone CO2/an) 

62.36 62.36 62.36 62.36 62.36 62.36 

Valoare euro/tona CO2 48.70 51.08 53.45 55.83 58.20 60.58 

Beneficu (fara proiect-cu 

proiect), Lei (1 euro=4.6 lei) 

13,971 14,652 15,334 16,015 16,697 17,378 

 

Indicator Anul 20 

2038 

Anul 21 

2039 

Anul 22 

2040 

Anul 23 

2041 

Anul 24 

2042 

Anul 25 

2043 

Reducere emisii gaze cu efect 

de sera (tone CO2/an) 

62.36 62.36 62.36 62.36 62.36 62.36 

Valoare euro/tona CO2 62.96 65.33 67.71 72.46 77.21 81.96 

Beneficu (fara proiect-cu 

proiect), Lei (1 euro=4.6 lei) 

18,060 18,741 19,423 20,786 22,149 23,512 

 

d.4 Rentabilitatea economica a investitiei 

Sinteza impactului economic al investitiei propuse, pentru solutia optima identificata, este 

prezentata in tabelul urmator: 

 

Indicatori economici Modernizare Depou tramvaie 

VANE (Lei) 1,712,740 

RIRE 5.32% 

B/C 1.033 
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Analiza indicatorilor aferenti solutiei optime identificate pentru modernizarea depoului de 

tramvaie indica faptul ca investitia propusa este fezabila. 

Modul detaliat de calcul al indicatorilor economici este prezentat in continuare: 

Indicator Anul 1 

2019 

Anul 2 

2020 

Anul 3 

2021 

Anul 4 

2022 

Anul 5 

2023 

Anul 6 

2024 

Anul 7 

2025 

Investitie 44,814,483       

Re-investitie 0 0 0 0 0 0 0 

Valoare reziduala 0 0 0 0 0 0 0 

Intretinere  -104,704 -104,704 -104,704 -104,704 -104,704 -104,704 

Efecte socio-economice        

VOC 0 1,739,036 1,799,902 2,445,347 2,794,643 3,003,056 3,140,240 

CO2 0 9,200 9,541 9,882 10,223 10,563 10,904 

Flux de costuri si beneficii -44,814,483 1,852,939.85 1,914,146.84 2,559,932.57 2,909,569.97 3,118,323.07 3,255,848.02 

Factor de actualizare 0.9523809 0.9070294 0.8638375 0.8227024 0.7835261 0.7462153 0.710683 

Flux de costuri si beneficii 

actualizat -42,680,460 1,680,671. 1,653,512 2,106,062 2,279,724 2,326,940 2,313,8700 

VNA in 2019 1,712,740       

RIRE 5.32%       

B/c 1.033       

 

Indicator Anul 8 

2026 

Anul 9 

2027 

Anul 10 

2028 

Anul 11 

2029 

Anul 12 

2030 

Anul 13 

2031 

Anul 14 

2032 

Investitie 0       

Re-investitie 0 0 0 0 0 0 0 

Valoare reziduala 0 0 0 0 0 0 0 

Intretinere -104,704 -104,704 -104,704 -104,704 -104,704 -104,704 -104,704 

Efecte socio-economice        

VOC 3,241,718 3,366,924 3,411,549 3,478,416 3,546,593 3,581,349 3,616,447 

CO2 11,245 11,586 11,926 12,267 12,608 13,289 13,971 

Flux de costuri si beneficii 3,357,667 3,483,213 3,528,179 3,595,386 3,663,904 3,699,342 3,735,121 

Factor de actualizare 0.676839 0.644608 0.613913 0.584679 0.556837 0.530321 0.505067 

Flux de costuri si beneficii 

actualizat 2,272,601 2,245,310 2,165,996 2,102,148 2,040,199 1,961,840 1,886,490 

 

Indicator Anul 15 

2033 

Anul 16 

2034 

Anul 17 

2035 

Anul 18 

2036 

Anul 19 

2037 

Anul 20 

2038 

Anul 21 

2039 

Investitie 0 0 0 0 0 0 0 

Re-investitie 0 12,896,777 0 0 0 0 0 

Valoare reziduala 0 0 0 0 0 0 0 

Intretinere -104,704 -104,704 -104,704 -104,704 -104,704 -104,704 -104,704 

Efecte socio-economice        

VOC 3,651,888 3,687,676 3,723,815 3,760,309 3,797,160 3,834,372 3,871,949 

CO2 14,652 15,334 16,015 16,697 17,378 18,060 18,741 

Flux de costuri si beneficii 3,771,244 -9,089,063 3,844,534 3,881,709 3,919,242 3,957,135 3,995,394 

Factor de actualizare 0.481017 0.458111 0.436296 0.415520 0.395733 0.376889 0.358942 

Flux de costuri si beneficii 

actualizat 1,814,032 -4,163,804 1,677,357 1,612,930 1,550,977 1,491,402 1,434,116 
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Indicator Anul 22 

2040 

Anul 23 

2041 

Anul 24 

2042 

Anul 25 

2043 

Investitie 0 0 0 0 

Re-investitie 0 0 0 0 

Valoare reziduala 0 0 0 22,801,082.50 

Intretinere -104,704 -104,704 -104,704 -104,704 

Efecte socio-economice     

VOC 3,909,894 3,948,211 3,986,903 4,025,975 

CO2 19,423 20,786 22,149 23,512 

Flux de costuri si beneficii 4,034,020 4,073,700 4,113,756. 26,955,273 

Factor de actualizare 0.341849 0.325571 0.31006 0.295302 

Flux de costuri si beneficii 

actualizat 1,379,029 1,326,280 1,275,543 7,959,966 

 

 

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

Categoria de 
risc Descriere Consecinţe Eliminare Resp. gestiu-

ne risc 
Riscuri tehniceRiscuri tehniceRiscuri tehniceRiscuri tehnice 
Construcţie Riscul de apariţie a unui 

eveniment pe durata 
realizării investiţiei, 
eveniment care conduce 
la imposibilitatea 
finalizării acesteia în 
timp şi la costul estimat 

Întârzierea în 
implementare şi 
majorarea costurilor 
de execuţie a 
investiţiei  

Investitorul, în general, va 
intra într-un contract cu 
durată şi valoare fixe. 
Constructorul trebuie să 
aibă resursele şi capacitatea 
tehnică de a se încadra în 
condiţiile de execuţie 

Beneficiarul 

Recepţie 
investiţie 

Riscul este atât fizic cât şi 
operaţional şi se referă la 
întârzierea efectuării 
recepţiei investiţiei 

Consecinţe pentru 
ambele părţi. Pentru 
executanţii lucrării 
venituri întârziate şi 
profituri pierdute. 
Pentru beneficiari 
întârzierea începerii 
utilizării sistemului, cu 
toate consecinţele ce 
decurg din aceasta 

Beneficiarul nu va efectua 
plata întregii contravalori a 
lucrării până la recepţia 
investiţiei 

Beneficiarul 

Resurse la 
intrare 

Riscul ca resursele 
necesare realizării 
investitiei să coste mai 
mult decât s-a anticipat, 
să nu aibă o calitate 
corespunzătoare sau să 
fie indisponibile în 
cantităţile necesare 

Creşteri de cost şi în 
unele cazuri efecte 
negative asupra 
calităţii serviciilor 
furnizate 

Executantul poate gestiona 
riscul prin contracte de 
aprovizionare pe termen 
lung cu clauze specifice 
privind asigurarea calităţii 
furniturilor. În parte aceasta 
poate fi rezolvată şi din faza 
de proiectare 

Beneficiarul 

Întreţinere şi 
reparare 

Calitatea proiectării 
şi/sau a lucrărilor să fie 
necorespunzătoare 
având ca rezultat creşte-
rea peste anticipări a 
costurilor de întreţinere 
şi reparaţii 

Creşterea costului cu 
efecte negative asupra 
utilizării sistemului 

Investitorul poate gestiona 
riscul prin clauze 
contractuale de garanţie a 
lucrărilor efectuate de 
executant 

Beneficiarul 
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Categoria de 
risc Descriere Consecinţe Eliminare Resp. gestiu-

ne risc 
Capacitate 
tehnică 

Executantul nu are 
capacitatea tehnică 
necesară pentru 
executarea lucrărilor de 
realizare a investiţiei  

Imposibilitatea 
investitorului de a 
realiza obiectivul  

Investitorul examinează în 
detaliu capacitatea tehnică 
şi financiară a executantului  

Beneficiarul  

Soluţii tehnice 
vechi sau 
inadecvate 

Soluţiile tehnice propuse 
nu sunt corespunzătoare 
din punct de vedere 
tehnologic 

Toate beneficiile 
estimate sunt mult 
diminuate  

Investitorul poate gestiona 
riscul prin clauze 
contractuale referitoare la 
calitatea lucrării 

Beneficiarul 

Riscuri financiareRiscuri financiareRiscuri financiareRiscuri financiare 
Finanţare 
indisponibilă 

Riscul ca finanţatorul să 
nu poată asigura 
resursele financiare 
atunci când trebuie şi în 
cuantumuri suficiente 

Lipsa finanţării pentru 
continuarea sau 
finalizarea investiţiei 

Investitorul  va analiza cu 
mare atenţie 
angajamentele financiare 
ale sale şi concordanţa cu 
programarea investiţiei 

Beneficiarul 

Evaluare inco-
rectă a valorii  
investiţiei şi a 
costurilor de 
operare 

Valoarea investiţiei şi 
costurile de operare sunt 
subevaluate 

Investitorul nu poate 
asigura finanţarea 
investiţiei şi 
funcţionarea 
obiectivului  

Beneficiarul poate să îşi 
utilizeze propriile resurse 
financiare (dacă aceste sunt 
disponibile) pentru a 
acoperi costurile 
suplimentare. De 
asemenea, investitorul 
poate căuta şi alte surse de 
finanţare.  

Beneficiarul 

Inflaţia Valoarea reală a plăţilor, 
în timp, este diminuată 
de inflaţie 

Diminuarea în termeni 
reali a veniturilor 
realizate de executant 

Executantul va căuta un 
mecanism corespunzător 
pentru compensarea 
inflaţiei.  

Beneficiarul 
Executantul 

Riscuri instituţionaleRiscuri instituţionaleRiscuri instituţionaleRiscuri instituţionale 
Modificarea 
cuantumului 
impozitelor şi 
taxelor 

Riscul ca pe parcursul 
proiectului regimul de 
impozitare general să se 
schimbe în defavoarea 
Beneficiarului 

Impact negativ asupra 
veniturilor financiare 
ale investitorului 

Veniturile Beneficiarului 
trebuie să permită 
acoperirea diferenţelor 
nefavorabile, până la un 
cuantum stabilit între părţi 
prin contract. 

Beneficiarul 

Riscuri legaleRiscuri legaleRiscuri legaleRiscuri legale 
Schimbări 
legislative/de 
politică 

Riscul schimbărilor 
legislative şi al politicii 
autorităţilor 
guvernamentale care nu 
pot fi anticipate la 
semnarea contractului şi 
care sunt adresate 
direct, specific şi exclusiv 
proiectului ceea ce 
conduce la costuri de 
capital sau operaţionale 
suplimentare din partea 
investitorului 

O creştere 
semnificativă în 
costurile operaţionale 
ale Beneficiarului 
şi/sau necesitatea de a 
efectua cheltuieli de 
capital pentru a putea 
răspunde acestor 
schimbări 

Solicitantul finantarii va fi 
Primaria Craiova – fapt ce 
va permite o urmarire 
indeaproape a posibililor 
modificari legislative. 

Beneficiarul 
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6. SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMICĂ OPTIMĂ, RECOMANDATĂ 

Scenariul tehnico-economic recomandat este cel prezentat în Scenariul 1 1 . 

 

6.1. 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,C3, 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 % 

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. 

Calea de rulare 

În sistemul cu dală continuă se mărește suprafața de transmitere a presiunilor pe 

suprafețele paralele cu planul de rulare și situate la diferite adâncimi sub această 

dală. 

Acumulările de deformații 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 
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dalelor cu lungime mică. Prin eliminarea acestor presiuni mari sunt evitate 

acumulările de deformații 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 dificultățile întâlnite la calea cu prism de piatră spartă, încă de la 

construcție, de realizarea unei geometrii cu abateri cât mai reduse (ca urmare a 

tasărilor remanente aferente perioadei de stabilizare a prismei căii după execuția 

lucrărilor de buraj). În cazul în care este utilizată soluția de cale fără balast cu dale 

continue turnate monolit, încă înainte de turnarea betonului în dală, cu ajutorul 

dispozitivelor de calare șinele se aduc în poziția 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 și folosirea elementelor din alcătuirea căii de rulare necesare 

pentru diminuarea zgomotelor și vibrațiilor.  

Îmbrăcămintea rutieră a căii trebuie sa fie rezistentă la eforturi și uzură, să fie 

suficient de rugoasă, iar la reparația sa și 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 

circulația tramvaielor sunt diminuate prin disiparea acestora pe o suprafață 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 
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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 
51,275,153.18 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 
62,651,535.07  lei. 
 

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

6.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opțiunii 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. 
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 Un factor foarte important de decizie este valoarea de implementare mai mica a 

scenariului 1, costurile fiind reduse semnificativ. 

 

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției 

 

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, 

exprimată în lei, cu TVA, din care construcții 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 51,275,153.18 
 

9,701,435.78 
 

60,976,588.96 
 

din care: C + M  35,888,078.06 
 

6,818,734.83 
 

42,706,812.89 
 

 

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, stabiliți în 

funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții 

Indicatori financiari 

In urma realizarii investitiei la corpurile de cladire  C1, C3, 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 
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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 execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni. 

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

 
6.4.  Prezentarea modului in care se asigură conformarea cu reglementările 

specifice scenariului recomandat 

Pe perioada executiei demolarilor vor fi respectate urmatoarele prevederi legale in 

domeniul protectiei muncii: 

- Legea 319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca, este transpunerea 

Directivei europene 89/391/CEE si a intrat in vigoare la data de 01.10.2006 

- HG 1425/2006 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea 

Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 
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- HG 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la 

expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot 

- HG 1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate de securitate 

si sanatate referitoare la echipamentele cu ecran de vizualizare 

- GH 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru 

manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in 

special afectiuni dosolombare 

- HG 1058/2006 cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia 

sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor 

explozive 

- HG 1091/ 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul 

de munca 

- OD 755/2006 pentru aprobarea formularului pentru inregistrarea accidentului 

de munca FIAM si a instructiunilor de completare a acestuia, a intrat in vigoare 

la data de 01.10.2006 

- HG 1218/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru 

asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la 

agenti chimici in munca 

- HG 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santiere 

temporare sau mobile 

- OD 753/2006 privind protectia tinerilor in munca 

- Primul ajutor la locul accidentului 

 

- Norme generale de protectia muncii elaborate de Min. Muncii si Protectiei Sociale 

si de Min. Sanatatii; 

- Legea protectiei muncii nr.319/2006; 

- HG nr. 300/2006-Cerinte minime de securitate si sanatate pentru santierele 

temporare sau mobile; 

- HG nr.1048/2006- Cerinte minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de 

catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca; 

- HG nr.1051/2006- Cerinte minime de securitate si sanatate pentru manipularea 

manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori; 

- HG nr.1091/2006- Cerinte minime de securitate si sanatate pentru locul de munca; 

- IM 006/1996-Norme specifice de protectie a muncii pentru lucrari de zidarie si 

finisaje (BC10/1996); 
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- Ordinul MLPAT nr. 9/N/15.03.1993-Regulamentul privind protectia muncii in 

constructii (BUletinul Constructiilor nr. 5, 6, 7/1993. 

- P118/1999 Normativ de protectie la foc; 

- Od. MDLPL nr. 269/04.03.2008 si Min. Internelor si Reformei Administrative 

nr.431/31.03.2008 Regulament privind clasificarea si incadrarea produselor pentru 

constructii pe baza performantelor de comportare la foc-Clase de reactie la foc. 

- Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale 

- H.G. nr. 409/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei 

Guvernului nr. 22/2008 privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii 

finali a resurselor regenerabile de energie 

- H.G. nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licentelor in 

domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice 

- Ordin ANRSC nr. 367/2011 privind modificarea tarifelor de acordare si mentinere a 

licentelor/autorizatiilor si a modelului de licenta/autorizatie eliberate in domeniul 

serviciilor comunitare de utilitati publice 

- Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European si a consilului din 25 octombrie 2012 

privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE 

și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/C 

- Ordonanta Guvernului 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public si privat de interes  

Standarde si normative privind implementarea rețelelor de date 

• Normativul I-7 (Romania) privitor la realizarea reţelelor electrice de joasa şi medie 

tensiune; 

• HG525/1996 modificată prin HG 490/2011 

e) Conformitate cu normele în vigoare privind protecția muncii 

La proiectarea şi executia lucrărilor se vor respecta normele privind sănătatea şi 

securitatea in muncă prevăzute de : 

– Legea nr.319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă; 

– HG 1048/2006 – Cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru utlizarea de către 

lucrătoria echipamentului individual de protecţie la locul de muncă; 

– HG 1051/2006 – Cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru manipularea 

manuală amaselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni 

dorsolombare; 

– HG 1091/2006 – Cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă; 
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– HG 1146/2006 – Cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru utlizarea in muncă, 

decătre lucrători, a echipamentelor de muncă; 

– HG 1425/2006 – Aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 319/2006; 

– HG 493/2006 – Cerinţe minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea 

lucrătorilorla riscurile generate de zgomot – modificată prin HG nr.601/2007; 

– HG 971/2006 – Cerinţe minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la 

locul demuncă; 

– HG 1876/2005 – Cerinţe minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea 

lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii; 

– Legea 130/2002 – Măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă actualizate 

prinLegea 450/2006; 

– H.G. nr. 300 din 2 martie 2006 - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate 

pentru șantierele temporare sau mobile; 

Pe toată durata lucrărilor se vor respecta: 

– prevederile Regulamentului privind protecţia şi igiena muncii în construcţii aprobat de 

MLPAT prin Ordinul nr. 9/N/1993 

– Normativului C300-94 privind prevenirea şi stingerea incendiilor pe durata execuţiei 

lucrărilor 

– Legea 307/2006-modificată prin OUG nr.70/2009 - privind apărarea impotriva 

incendiilor 

De asemenea se vor respecta şi următoarele măsuri: 

– încheierea unui proces-verbal privind circulaţia in zonele de lucru şi îngrădirea 

corespunzătoare a acestora; 

– înainte de începerea lucrului, întregul personal trebuie să aibă făcut instructajul de 

sănătate şi securitate în munca, să posede echipamentul de protecţie şi de lucru, să nu 

fie bolnav, obosit sau sub influenţa băuturilor alcoolice; 

– sculele, dispozitivele şi utilajele să fie în stare de funcţionare, corect racordate la 

reţeauaelectrică şi legate la pământ; 

În conformitate cu normele privind privind securitatea şi sănătatea în muncă se vor 

realiza dotările corespunzătoare activităţilor specifice care fac obiectul prezentului proiect. 

 
 f) Cadrul legal aplicabil 
 

- HG 907/2016-29-12 – Continut cadru Doc-umentație Tehnico-economică privind 

Finanarea din fonduri publice 

- Legea 98 din 2016 privind achizițiile publice 
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- Legea 99 din 2016 privind achizițiile  sectoriale 

 

6.5.  Surse de finantare 

Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare 

și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul local, credite externe 

garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal 

constituite. 

Prezentul proiect va fi depus in cadrul Axei prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane 

durabile, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid 

de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv 

promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante 

pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile 

reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în 

cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020. 

Conform Ghidului Solicitantului – contributie proprie 2%, buget de stat 15%, fonduri 

europene 85%. 

7. URBANISM, ACORDURI ŞI AVIZE CONFORME 

Avizele si acordurile emise de organele in drept, potrivit legislatiei in vigoare, se emit 

in conformitate cu Certificatul de Urbanism, conform Anexe. 

 

7.1.  Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de 

construire 

Se anexeaza Certificatul de Urbanism nr. 230 din 11.02.2019 

  -  Anexa 5 

 

7.2.  Studiu topografic, vizat de OCPI 

Studiul topografic este realizat de  cadastrist Iulian Giurca 

- Anexa 2 

 

7.3. Extras de carte funciară 

Toate terenurile pe care se face implementarea proiectului se află în proprietatea 

Municipiului Craiova, conform HCL Craiova. 
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7.4. Avize privind asigurarea utilităților 

 

7.5. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului 

Anexat! 

7.6.  Avize, acorduri și studii specifice 

    B. PIESE DESENATE 

    În funcție de categoria și clasa de importanță a obiectivului de investiții, piesele 
desenate se vor prezenta la scări relevante în  raport cu caracteristicile acestuia, 
cuprinzând: 
    1. Construcția existentă: 
    a) plan de amplasare în zonă; 
    b) plan de situație; 
    c) releveu de arhitectură și, după caz, structura și instalații -  
planuri, secțiuni, fațade, cotate; 
    d) planșe specifice de analiză și sinteză, în cazul intervențiilor pe  
monumente istorice și în zonele de protecție aferente. 
    2. Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă): 
    a) plan de amplasare în zonă; 
    b) plan de situație; 
    c) planuri generale, fațade și secțiuni caracteristice de  
arhitectură, cotate, scheme de principiu pentru rezistență și  
instalații, volumetrii, scheme funcționale, izometrice sau planuri  
specifice, după caz; 
    d) planuri generale, profile longitudinale și transversale  
caracteristice, cotate, planuri specifice, după caz. 
 

 

INTOCMIT,         DATA : 

Ing. Andrei DRAGOTA       08.02.2019 

S.C. RAY CONSULTING S.R.L. 
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Municipiul Craiova 
Primaria Municipiului Craiova 

Directia Elaborare si Implementare Proiecte                                                                                                                                   
Nr.31866  / 14.02.2019                                                                                                  Aprobat, 

                                                                                                                                         Primar 

                                      Mihail Genoiu 

 
 

    Ordonator principal de credite delegat, 
                                                Lucia Stefan 

 
                                                           Raport 

privind modificarea HCL 547/2018 privind aprobarea Documentaţiei pentru Avizarea  
Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiții „Modernizare depou tramvaie”  

 
 

Programul Operaţional Regional (P.O.R.) este unul din programele aferente Acordului de 

Parteneriat 2014-2020, prin care se pot accesa fondurile europene structurale şi de investiţii, 
respectiv cele provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (F.E.D.R.). Programul a 

fost aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2015) 4272/23.06.2015. 

Obiectivul general al P.O.R. 2014-2020 îl consituie creşterea competitivităţii economice şi 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi regionale ,obiectivul specific al Axei 

Prioritare 4 fiind cel de „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin 
investiţii, bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”. 

Totodata ,Axa Prioritară 4, Prioritatea de Investitii 4.1e are ca obiectiv „Promovarea 

strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în particular 
zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană şi a unor măsuri 

relevante pentru atenuarea lor.” 
             Având in vedere opurtunitatea creata de acest Program Operational Regional, Primaria 

Municipiului Craiova intentioneaza sa solicite finantare nerambursabila pentru proiectul cu titlul:  

„Modernizare depou si Modernizarea statiilor de redresare pentru alimentarea 
electrica a tramvaielor- Faza 2- Modernizare depu tramvaie”. 

Prin HCL nr. 547/2018 s-a aprobat Documentația de avizare a lucrărilor de 
intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare depou de tramvaie” și 
cesionarea/vânzarea acesteia de către RAT SRL”. 

Prin adresa nr. 14181/18.01.2018 Serviciul Investiții și Achiziții a înaintat către 
Direcția Elaborare si Implementare Proiecte documentația de proiectare în vederea solicitării unei 

finanțări nerambursabile.  
Urmare analizării acesteia, s-a impus modificarea sa în sensul completării cu echipamente 

necesare funcționării în condiții optime a obiectivului de investiții și indeplinirea obiectivului 
specific al axei 4.1 din cadrul POR 2014-2020. Totodată, a rezultat necesitatea actualizării 

documentației cu denumirea completă din Documentul Justificativ aprobat de către MDRAP și cu 
denumirea actuală a solicitantului cererii de finanțare, în conformitate cu prevederile din Ghidul 

solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul 

POR/2018/4/4.1/1. 
 

Astfel, în contextul prezentat, proiectul de fața se încadrează in viziunea de dezvoltare a 

mobilității urbane pentru polul de creștere Craiova care se definește ca fiind implementarea unui 
sistem de transport eficient, durabil, integrat si sigur, pentru a susține dezvoltarea economică si 

socială. 
           Avind 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. 399/27.05.2015 privind regulile de 
eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de 

dezvoltare regionala, Fondul social european si Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificarile si 
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completarile ulterioare,  HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al 
documentatiei tehnico-economice aferente obiectivului de investitii finantate din fonduri publice si 

Ghidul solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu 
titlul POR/2018/4/4.1/1, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 

3729/21.07.2017, prin prezentul raport supunem aprobarii Consiliului Local al Municipiului 

Craiova  umătoarele: 
 

1. Aprobarea Documentatiei pentru Avizarea Lucrărilor de Interventii pentru 
investitia “Modernizare depou si Modernizarea statiilor de redresare pentru alimentarea 

electrica a tramvaielor- Faza 2 ”Modernizare depou tramvaie” în forma prevăzută în  

Anexa 1, ce face parte integrantă din prezentul raport. 
      2. Aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru investitia “Modernizare 

depou si Modernizarea statiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor- Faza 

2 ”Modernizare depou 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. Pe cale de consecință, modificarea în mod corespunzător a HCL nr. 547/2018. 

 
                                                                                                                                

                                                                           

Directia Elaborare si Implementare Proiecte                                                                                           
Dana Mihaela Bosoteanu 

 
 

                                                                                                          Intocmit,                                                 
                                                                  Insp.Adriana Motocu       Insp.Marius Chetoiu 
 

 

 

 
 

 
 

 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr.                /               2019 

 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 

 

   Având în vedere: 

             - Expunerea de motive nr. 31905/14.02.2019 

 - Raportul nr. 31866/2019  întocmit de Directia Elaborare si Implementare Proiecte prin care se 
supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova modificării HCL 547/2018 privind 

aprobarea Documentaţiei pentru Avizarea  Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiții 
„Modernizare depou tramvaie” 

 

- 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. 399/27.05.2015 privind regulile de eligibilitate a 
cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare 

regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020 privind regulile de 

eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele 
operationale, cu modificarile si completarile ulterioare,  HG nr. 907/2016 privind etapele de 

elaborare si continutul cadru al documentatiei tehnico-economice aferente obiectivului de 

investitii finantate din fonduri publice si Ghidul solicitantului – Conditii specifice de 

accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2018/4/4.1/1, aprobat 

prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 3729/21.07.2017; 

- Avizul Comisiei Tehnico-Economice nr…………….. 

- Potrivit Legii nr. 514/2013 privind organizarea si exercitarea  profesiei de consilier juridic; 

 
 

           AVIZĂM FAVORABIL 

 

        Raportul Directiei Elaborare si Implementare Proiecte privind aprobarea Modificării HCL nr. 
547/2018 privind aprobarea Documentaţiei pentru Avizarea  Lucrărilor de Intervenţii pentru 
obiectivul de investiții „Modernizare depou tramvaie” . 

 
 

 

 

 Director Executiv,                            Întocmit, 
 Ovidiu Mischianu                                                   consilier juridic 

                                                                                                      Dana Mihaela Bosoteanu 
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