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1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII 

1.1  Denumirea obiectivului de investiții 

“ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI REALIZARE PLATFORMĂ TEHNOLOGICĂ BETONATĂ 

DIN STRADA PROTECȚIA PLANTELOR" – COMUNA ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, JUD. 

ILFOV. 

1.2  Ordonator principal de credite /investitor 

Ordonatorul principal de credite este PRIMĂRIA COMUNEI ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, 

prin reprezentanții săi legali. 

1.3  Ordonator de credite (secundar/terțiar) 

Nu este cazul. 

1.4  Beneficiarul Investiției 

Beneficiarul investiției este PRIMĂRIA COMUNEI ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, cu sediul în 

județul Ilfov, comuna Ștefăneștii de Jos, șoseaua Ștefănești, nr. 116, cod fiscal 4420775 tel/fax 

021.361.35.29, reprezentată prin domnul ȘTEFAN Ionel Robert – Primar. 

1.5  Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție 

Elaboratorul studiului de fezabilitate este HYDROTECH ENGINEERING & 

CONSULTING S.R.L., cu sediul în oraș Buftea, strada Șantierului, nr. 14B, județ Ilfov, tel. 

0731.029.881, reprezentată prin doamna Irina-Viorica VÂRVOREA in calitate de Administrator. 

(Prezenta documentaţie a fost întocmită în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, 

republicată în anul 2015, privind calitatea lucrărilor de constructii și în conformitate cu prevederile 

HG 907/2016 – privind etapele de elaborare și continutul – cadru al documentațiilor tehnico - 

economice).  

„HYDROTECH ENGINEERING & CONSULTING S.R.L. a pregãtit aceastã documentaţie în 

concordanţã cu instrucţiunile Beneficiarului (tema de proiectare pusă la dispozitie), pentru 

folosinţa lui unicã pentru proiectul mai sus menţionat. Toate informaţiile incluse în documentaţie 

aparţin firmei HYDROTECH ENGINEERING & CONSULTING S.R.L., aceasta având 

exclusivitatea drepturilor de proprietate asupra lor. Informaţiile conţinute în aceastã documentaţie 

nu vor fi folosite în alt scop şi de nici o altã persoanã fãrã acordul în scris al HYDROTECH 

ENGINEERING & CONSULTING S.R.L.” 

 

*                                    * 

* 
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2. SITUAŢIA EXISTENTĂ ŞI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI / 

PROIECTULUI DE INVESTIŢII 

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

privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării obiectivului de investiţii şi 

scenariile/opţiunile tehnico-economice identificate şi propuse spre analiză 

Pentru investiția obiect al prezentului studiu de fezabilitate nu a fost întocmit în prealabil un 

studiu de prefezabilitate. 

2.2 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri 

instituţionale şi financiare 

Prezentul proiect vizează realizarea de investiții, mai exact “Împrejmuirea terenului și 

realizarea unei platforme tehnologice betonate din strada Protecția plantelor" – comuna Ștefăneștii 

de Jos, jud. Ilfov. 

Prezentul studiu de fezabilitate a fost întocmit având ca bază următoarele planuri și strategii 

definite pe plan național și regional:  

✓ Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Ștefăneștii de Jos 2016-2020  

✓ Planul local de acţiune pentru mediu – judeţ Ilfov 

2.3 Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor 

Stefanestii de Jos este o localitate in judetul Ilfov, fiind asezata in centrul judetului Ilfov si in 

partea de N-E a Bucurestiului, la o distanta de 15 km fata de „km zero”. Comuna Stefanestii de 

Jos se afla in Campia Vlasiei, relieful ei este cel specific zonei de campie. Comuna se intinde pe o 

suprafata de 29 km2, localitatea aflandu-se de o parte si de alta a Baltii Pasarea. 

Comuna este in intregime electrificata, beneficiaza de apa curenta si retea de gaze (partial), 

retea de telefonie, fibra optica. Localitatea este traversata de doua drumuri judetene, are iesire la 

Linia de Centura Nord a Capitalei si este traversata de viitoarea autostrada Bucuresti-Brasov (cu 

inel de acces la infrastructura rutiera locala). 

Comuna Stefanestii de Jos este situata in centrul Judeţului Ilfov care, la randul sau, este situat 

in partea S-SE a Romaniei, la aproximativ 100 km sud de Munţii Carpaţi, 200 km de Marea 

Neagră şi 60 de km de fluviul Dunărea in centrul Campiei Valahe, inconjurand Bucureştiul, 

capitala Romaniei. 

Comuna Stefanestii de Jos are ca vecinatati:  

✓ la nord: Comuna Dascalu, Județul Ilfov  

✓ la est: Comuna Afumati, Judetul Ilfov  

✓ la sud, sud-vest: Orasul Voluntari, Judetul Ilfov  

✓ la vest: Comuna Tunari, Județul Ilfov  
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Figura  1. Localizarea geografică a Comunei Ștefăneștii de Jos, Județul Ilfov 

Identificare deficiențe 

În prezent utilajele și echipamentele pentru servicii publice desfășurate în comuna Ștefăneștii 

de Jos sunt adăpostite pe terenul apărținând Școlii Gimnaziale Nr. 1 Stefanestii de Jos. 

Şcoala Gimnaziala Nr. 1 Stefanestii de Jos este unitatea reprezentativă a învăţământului din 

Comuna Ştefăneştii de Jos, având în componenţa sa învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial. 

Şcoala dispune de doua Corpuri (A si B), de secţia de la Creţuleasca cu învăţământ primar 

simultan şi Grădiniţa din Ştefăneştii de Sus. Corpurile A si B sunt situate pe strada Şoseaua 

Ştefăneşti nr. 147.  Corpul A a fost dat  în folosinţă în anul 1959 unde îşi desfăsură activitatea 

clasele V-VIII.  Corpul B are o mai recentă inaugurare şi anume în anul 2008, unde îşi desfăşoara 

activitatea învăţământul preşcolar ( doua grupe de gradiniţă ) şi învăţământul primar ( clasele I-

IV). 

Utilajele și echipamentele pentru servicii publice desfășurate în comuna Ștefăneștii de Jos 

sunt adăpostite pe o platformă din pământ și parțial betonată.  

Întrucât Şcoala Gimnaziala Nr. 1 Stefanestii de Jos are în vedere extinderea și modernizarea 

acesteia, terenul ocupat în prezent de utilajele și echipamentele pentru servicii publice aparținând 

Primăriei Ștefăneștii de Jos trebuiesc relocate. 

În prezent pe terenul unde urmează a se reloca utilajele și echipementele de servicii publice 

există o suprafață cvasi plană, acoperită cu arbuști și vegetație crescută necontrolat. Terenul de 
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asemenea nu este racordat la utilitățile publice, iar structura acestuia nu permite depozitarea 

utilajelor și echipamentelor aflate în posesia Primăriei Comunei Ștefăneștii de Jos. 

Justificarea implementarii prezentei investitii, consta in imbunatatirea conditiilor de viata 

pentru populatie, in special a tinerilor, prin asigurarea accesului la serviciile publice de baza si 

inlaturarea consecintelor ce deriva din poluarea mediului inconjurator. 

 

Figura  2. Vedere din satelit cu locul adăpostirii actuale a echipamentelor și utilajelor pentru servicii publice 

a Comunei Ștefăneștii de Jos, Județul Ilfov 

  

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

evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului de investiţii 

Investiţia contribuie la eforturile administraţiei de creştere economică a zonei, de îmbunătăţire 

a condiţiilor de viaţă şi sănătate a locuitorilor localitatii.  

Oportunitatea investiției este justificată prin satisfacerea cerinţelor de consum ale locuitorilor 

din zona, respectand exigenţele de calitate impuse de normele interne şi europene, contribuind la 

asigurarea unui grad ridicat de civilizație și sănătate în conformitate cu standardele în vigoare.  

Considerăm că realizarea obiectivului de investiţie “Împrejmuirea terenului și realizarea unei 

platforme tehnologice betonate din strada Protecția Plantelor" – comuna Ștefăneștii de Jos, jud. 

Ilfov este necesară şi oportună pentru dezvoltarea economică, socială şi culturală.  

2.5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice 

Obiectivul general al prezentului studiu de fezabilitate este “Împrejmuirea terenului și 

realizarea unei platforme tehnologice betonate din strada Protecția plantelor" – comuna Ștefăneștii 

de Jos, jud. Ilfov conform normelor de calitate impuse de normativele în vigoare, cu modificările 
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și completările ulterioare în vederea relocării utilajelor și echipamentelor de servicii publice 

aprținând Primăriei Ștefăneștii de Jos din actuala locație (teren Şcoala Gimnaziala Nr. 1 

Stefanestii de Jos) pe noua platformă tehnologică din strada Protecția Plantelor. 

Relocarea utilajelor si echipamentelor pentru servicii publice va oferii Şcoalii Gimnaziale Nr. 

1 Stefanestii de Jos oportunitatea de extindere și modernizare. 

Realizarea obiectivelor din prezentul studiu de fezabilitate va avea o influenţă pozitivă asupra 

stării de sănătate a populaţiei, asupra creşterii gradului de confort al populaţiei, îmbunătăţirea 

calităţii si protectiei mediului.  

3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA ŞI PREZENTAREA A MINIMUM DOUĂ 

SCENARII/OPŢIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA 

OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

Fundamentarea solutiilor tehnice ce se propun în studiul de fezabilitate se intemeiaza pe 

urmatoarele date tehnice: 

✓ topografia zonei analizate obtinuta din planurile topografice disponibile, scara 1 : 200; 

✓ caracteristicile geotehnice, geologice, hidrogeologice și hidrologice ale terenului din 

zona pe baza studiului geotehnic intocmit pentru zona de interes; 

✓ date rezultate ca urmare a examinarii situatiei la fata locului prin deplasarea pe teren; 

✓ date tehnice suplimentare preluate din discutiile purtate cu beneficiarul; 

✓ considerarea tuturor prevederilor actelor normative si a standardelor de profil, in 

vigoare la data prezentei, cu referire la lucrari similare inclusiv pentru protectia 

mediului. 

Necesitatea si oportunitatea acestei investiţii deriva din faptul că comuna Ștefăneștii de Jos se 

afla in plina extindere urbanistica si dezvoltare socio – economica.  

Analiza scenariilor considerate pentru acest proiect a fost structurată in funcţie de obiectivele 

urmărite prin prezentul Studiu de Fezabilitate. 

Solutia privind implementarea obiectivului de investiții “Împrejmuirea terenului și realizarea 

unei platforme tehnologice betonate din strada Protecția plantelor" – comuna Ștefăneștii de Jos, 

jud. Ilfov, s-a definitivat ca urmare a studierii a 2 variante. 

- Varianta 1: Platformă tehnologică betonată – colectare ape pluviale zonă centrală 

- Varianta 2: Platformă tehnologică betonată – colectare ape pluviale zone laterale 

A. VARIANTA 1 - PLATFORMĂ TEHNOLOGICĂ BETONATĂ – COLECTARE 

APE PLUVIALE ZONĂ CENTRALĂ 

Pe baza datelor temei de proiectare, HYDROTECH Engineering & Consulting SRL a 

întocmit studiul de fezabilitate pentru împrejmuirea terenului și realizarea platformei tehnologice 

betonate din strada Protecția plantelor, comuna Ștefăneștii de Jos, județ Ilfov. 
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Accesul la viitoarea investitie se va realiza din strada Protecția Plantelor. 

Amplasamentul va fi protejat, conform cerințelor privind limitele de protecție sanitară cu gard 

perimetral și porți de acces. 

Porțile sunt compuse dintr-o poarta metalică glisantă cu dimensiunea de 5.40 x 2.30m care 

cuprinde și o poartă metalică pietonală cu dimensiunea de 0.90 x 2.10m .  Poarta metalică va fi 

automatizată și este încadrată de doi stâlpi din beton armat cu secțiunea de 20x20cm care sunt 

înglobați îintr-o fundație din beton simplu cu dimensiunea 40x40x80cm. 

Gardul este realizat din elemente prefabricate din beton: 

• placă gard plină –2,43x0,40x0,05 m  

• placă gard traforată – 2,43x0,40x0,07m 

• stâlp gard 2,35x0,18x0,12m C16/20 

Stâlpii prefabricați sunt înglobați în fundații din beton simplu cu dimensiune de 40x40x80cm. 

Viitoarea platformă tehnologică betonată cu o suprafață de 1554.2mp va avea 

imbracaminte din beton de ciment rutier BcR4.0 pe fundatie din balast. Platforma tehnologică din 

beton de ciment rutier BcR4.0 va avea urmatoarele rosturi: rosturi taiate 10 mm, 30 mm adancime, 

umplere rost cu chituri elastice. Rosturi de dilatare 25 mm, pe toata grosimea dalei, umplere rost 

cu chituri elastice. Armatura plasa cu ochiuri patrate 100 x 100 x 6 mm grosime. 

Platforma tehnologică din beton va avea pante de 2% dinspre extremitățile laterale spre centru 

și de 0,35% dinspre partea de Nord spre partea de Sud. 

Bordurile prefabricate tesite si bordura curba vor fi din beton de ciment C30/37 si vor avea 

dimensiunile 20x25x30cm pe fundatie din beton de ciment C16/20. S-au prevăzut borduri 

prefabricate pe latura de Vest si latura de Sud a platformei tehnologice. 

Din punct de vedere al semnalizarii rutiere propuse, la iesirea din incinta in strada Protecția 

Plantelor se va monta indicatorul de circulatie „CEDEAZA TRECEREA”. 

Apele pluviale sunt captate si evacuate astfel: 

• de pe platforma tehnologică betonată din incinta apele pluviale vor fi conduse in punctele de 

minim din zona centrală spre rigola carosabilă acoperită, care mai departe va dirija apa 

pluvială spre separatorul de hidrocarburi;  

• de pe zonele ramase libere de constructie, in functie de tipul suprafetei apele pluviale, se vor 

infiltra in zona spatiilor verzi 

Evacuarea apei pluviale în separatorul de hidrocarburi, dupa filtrarea cu hidrocarburi apa 

fiind conventional curată se va deversa în terenul natural prin intermediul unor drenuri radiale, 

întrucât în zonă nu există canalizare publică. Drenurile vor fi orizontale, au o lungime totală de 

120ml, sunt realizate îngropat din tuburi PVC-KG perforate longitudinal, diametru 160mm, 
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învelite în geotextil și ulterior în pietriș sort 30-60mm. Rolul pietrișului este de a distribui apa și 

umiditatea pe întreg șanțul de drenaj. În caz de ploaie torențială, așa cum deseori se întâmplă vara, 

tubul de PVC nu va fi copleșit. Grosimea rezervorului de pietriș sub tubului de drenaj trebuie să 

aibă o grosime minimă de 10-25 cm. Dimensiunile fiecărei secțiuni va fi de 1.00m lățime x 2.00m 

înălțime. Pe întreaga secțiune se va dispune pietriș sort 30-60mm. Separatorul de hidrocarburi va 

avea o capacitate de 20l/s și va avea un volum minim de 6,8mc. Acesta va avea diamterul de 2,0m 

și o înălțime de 3,0m și va fi echipat cu filtru coalescență detașabil. Instalaþia funcționeazã în baza 

principiului densității diferite a apei și a uleiurilor, repectiv pe principiul coalescenței. Din acest 

motiv nu necesită sursã de energie externă sau substanțe chimice. Rezervoarul se va executa din 

beton armat de cea mai bunã calitate (C45/55) sau din material plastic, iar echipamentele 

tehnologice pot fi executate din PE sau din oțel. Separatorul de hidrocarburi avea un spațiu pentru 

depunere nămol și separare de ulei și va fi echipat cu loc de prelevare probe, semnal luminous și 

sonor la atingerea capacității maxime. 

Avand in vedere alcatuirea litologica interceptata si proprietatile fizico-mecanice ale stratelor 

de teren traversate de forajele executate pe amplasament, structura pentru platforma tehnologică 

betonată se va executa pe un blocaj de piatra sparta si perna de balast compactat.  

Structura rutiera pentru drumurile interioare si zonele de andocare: 

• 21 cm strat din beton de ciment rutier BcR4,0 

• folie polietilena 

• 2 cm nisip de poza 

• 20 cm strat superior de fundție din piatră spartă amestec optimal 

• 25 cm perna de balast 

CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE 

Caracteristicile optime de compactare ale amestecului optimal de piatră spartă se stabilesc de 

către un laborator de specialitate acreditat înainte de începerea lucrărilor de execuţie. 

Prin încercarea Proctor modificată, conform STAS 1913/13-83 se stabileşte: 

- greutate volumică în stare uscată, maxima exprimată în g/cm3  

- Wopt P.M.- umiditatea optimă de compactare, exprimată în % 

CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE 

Caracteristicile  efective  de  compactare se  determină de laboratorul şantierului pe probe 

prelevate din lucrare şi anume:  

duef  -   greutatea volumică în stare uscată efectivă, exprimată în g/cm3  

Wef - umiditatea efectivă de compactare, exprimată în % în vederea stabilirii gradului de 

compactare, gc. 
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La execuţia stratului de fundaţie se va urmări realizarea gradului de compactare de 100%. 

CONDIŢII DE COMPACTARE 

Straturile de fundaţie din piatră spartă amestec optimal trebuie compactate până la realizarea 

următoarelor grade de compactare minime din densitatea în stare uscată maximă determinată prin 

încercarea Proctor modificată, conform STAS 1913/13-83: 

• pentru drumurile din clasele tehnice IV şi V 

• 100%, în cel puţin 95% din punctele de măsurare; 

• 98%, în cel putin 5% din punctele de măsurare. 

Capacitatea portantă la nivelul superior al straturilor de fundaţie se consideră realizată dacă 

valorile deformaţiilor elastice măsurate, nu depăşesc valoarea deformaţiilor elastice admisibile, 

care este de 250 sutimi de mm. 

Este interzisă execuţia stratului de fundaţie cu piatră spartă amestec optimal îngheţată. 

Este interzisă de asemenea aşternerea pietrei sparte amestec optimal, pe patul acoperit cu un 

strat de zăpadă sau cu pojghiţă de gheaţă. 

 În incinta platformei tehnologice a fost prevăzută și o fosă septică, orizontală cu un volum 

minim de 8mc. La fosa septică se vor racorda viitoarele containere cu rol administrativ. Aceasta va 

fi instalata îngropat și se va realiza si conducta de racordare din PVC-KG, 160mm conform 

planului de situație pe o lungime de 30ml. Fosa septică va fi vidanjabilă. 

Incinta platformei tehnologice va fi iluminată de către șase stâlpi de iluminat cu tehnologie 

LED. Aceștia vor fi metalici și vor avea o înălțime de 7,00m. 

▪ LUCRĂRI PREMERGĂTOARE 

În vederea realizării prezentei investiții sunt necesare a se realiza următoarele lucrări 

premergătoare: 

- Degajare teren de vegetatie  

Lucrarile premergătoare se vor realiza astfel incat sa nu se producă poluarea cu praf datorat 

excavatiilor necesare, utilizand obligatoriu pulverizatoare cu apă. 

În tabelul de mai jos se prezintă indicii de plan general propuși. 
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În tabelul de mai jos se prezintă principalele lucrări pentru investiția prezentului studiu de 

fezabilitate, Varianta 1. 

Nr Descriere UM Cantitate 
 

0 1 2 3  

1 Platformă betonată m2 1554.2  

2 
Borduri prefabricate din beton  20x25cm cu fete 
vazute finisate conform STAS1139-87  

ml 85  

3 
Rigola carosabilă acoperită prefabricată din beton, 
L=40cm 

ml 55  

4 
Separator de hidrocarburi, cu filtru cuoalescent, 
V=6.8mc 

buc. 1  

5 Fosă septică, V=8mc buc. 1  

6 Împrejmuire teren, inclusiv poartă acces ml 200  

7 
Sistem drenaj orizontal, PVC-KG, De160, perforat 
orizontal 

ml 120  

8 Stâlpi iluminat, LED, metalici, H=7.0m buc. 6  

În prezentul studiu de fezabilitate nu s-a prevăzut racord de alimentare la apă potabilă, 

întrucât în împrejurimi nu există rețea de alimentare cu apă potabilă. 

Stalpii de iluminat vor fi echipati cu becuri led 50W, cu intensitate luminoasa de 4000K si 

Eficienţa luminoasă ≥140 Lm/W.  

B. VARIANTA 2 - PLATFORMĂ TEHNOLOGICĂ BETONATĂ – COLECTARE 

APE PLUVIALE ZONE LATERALE 

În varianta 2 se propune ca platforma tehnologică din beton să aibă pante de 2% dinspre 

centru spre extremitățile laterale și de 0,35% dinspre partea de Nord spre partea de Sud. 

Astfel în varianta 2 apar următoarele modificări față de varianta 1: 

• Sunt prevăzute rigole carosabile acoperite pe ambele extremități laterale 

• Sunt prevăzute borduri carosabile prefabricate din beton pe laturile de Est, Vest și Sud ale 

platformei tehnologice 

Față modificările enumerate mai sus, în varianta 2 sunt deasemenea valabile descrierile 

tehnologice aferente variantei 1. 
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În tabelul de mai jos se prezintă principalele lucrări pentru investiția prezentului studiu de 

fezabilitate, Varianta 2. 

Nr Descriere UM Cantitate 
 

0 1 2 3  

1 Platformă betonată m2 1554.2  

2 
Borduri prefabricate din beton  20x25cm cu fete vazute 
finisate conform STAS1139-87  

ml 140  

3 
Rigola carosabilă acoperită prefabricată din beton, 
L=40cm 

ml 110  

4 
Separator de hidrocarburi, cu filtru cuoalescent, 
V=6.8mc 

buc. 1  

5 Fosă septică, V=8mc buc. 1  

6 Împrejmuire teren, inclusiv poartă acces ml 200  

7 
Sistem drenaj orizontal, PVC-KG, De160, perforat 
orizontal 

ml 120  

8 Stâlpi iluminat, LED, metalici, H=7.0m buc. 6  

3.1 Particularităţi ale amplasamentului: 

a.   descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, 

dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietăţii sau titlul de proprietate, servituţi, 

drept de preempţiune, zonă de utilitate publică, informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din 

documentaţiile de urbanism, după caz); 

Pentru investiția propusă a fost emis de către Primăria Ștefăneștii de Jos, certificatul de 

urbanism nr. 132 din 16.06.2020. 

Lucrările obiectivului de investiție se regăsește în intravilanul comunei Ștefăneștii de Jos. 

Regimul juridic: 

Imobilul teren în suprafață de 2038mp situat în intravilanul com. Ștefăneștii de Jos, jud. Ilfov 

conform PUG aprobat prin HCL 22 din 2011 situat în Tarlaua: 3, Parcelele: 49, 50, 51 aflat in 

domeniul public al comunei Ștefăneștii de Jos sub administrarea Consiliului Local al comunei 

Ștefăneștii de Jos prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr. 153/19.12.2019 și protocolul 

încheiat între Consiliul Județean Ilfov și Consiliul Local Ștefăneștii de Jos prin Comisia de predare 

constituită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Ilfov nr. 12 / 13.01.2020 

Regimul eonomic: Domeniu public. 

Destinația: Curți – Construcții. 

b.   relații cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; 

Comuna Stefanestii de Jos este situata in centrul Judeţului Ilfov si in nord-estul municipiului 

Bucuresti, la aproximativ 15 km fata de punctul zero al Capitalei.  

Comuna Stefanestii de Jos are ca vecinatati:  

• la nord: Comuna Dascalu, Județul Ilfov  
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• la est: Comuna Afumati, Judetul Ilfov  

• la sud, sud-vest: Orasul Voluntari, Judetul Ilfov  

• la vest: Comuna Tunari, Județul Ilfov  

 

Figura  3. Localizarea geografică a Comunei Ștefăneștii de Jos, vedere din satelit și căile de acces 

Accesul în amplasamentul lucrarilor se face din strada Protectia Plantelor. 

La randul său, Judeţul Ilfov are ca vecinătăţi:  

• la nord: Judeţul Prahova,  

• la nord-vest: Județul Damboviţa,  

• lla sud si sud-vest: Județul Giurgiu,  

• la sud-est: Județul Călărași  

• la nord-est: Județul Ialomița  

 

Figura  4. Harta principalelor drumuri şi căi ferate din judeţul Ilfov 
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Accesul la imobil se va realiza din strada Protecția Plantelor. 

 

Figura  5. Amplasament obiectiv de investiții – vedere google map 

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

construite; 

Coordonatele geografice: 

✓ Ilfov (România): 44°17′-44°46′N, 25°52′-26°27′E  

✓ Ștefăneștii de Jos (România): 44°32′09″N, 26°11′54″E  

Terenul platformei tehnologice este delimitat astfel: 

- Strada Protecția Plantelor în partea de N (acces incinta) 

- Drum de pământ în partea de V și S 

- Proprietate privată în partea de E  

d.   surse de poluare existente în zonă; 

Calitatea factorilor de mediu  

La nivel general, comuna Ștefăneștii de Jos nu întâmpină probleme semnificative legate de 

mediul înconjurător. Amplasarea în imediata vecinătate a municipiului Bucureşti a produs, însă, o 

serie de vulnerabilităţi precum poluarea cauzată de traficul rutier aglomerat ori de volumul ridicat 

al construcţiilor.  

Protecţia calităţii apelor: Surse existente si posibile de poluare a apelor 

Pentru inlăturarea pericolului de poluare al apelor de suprafaţa si subterane ce poate apare in 

faza de execuţie, o atenţie deosebita trebuie acordata: 

✓ depozitarii carburanţilor si manevrării acestora, care la o manipulare neatenta pot 

ajunge pe sol si se vor infiltra in pământ; 

✓ depozitarii materialelor de construcţie care in cazul ploilor abundente pot fi antrenate 

in apele subterane; 
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In cadrul lucrărilor ce se vor desfăşura pentru realizarea obiectivului propus vor fi prevăzute 

grupuri sanitare ecologice. Apele uzate rezultate din organizările de şantier vor fi colectate si 

evacuate cu respectarea normelor impuse de reglementările in vigoare, NTPA 001/2005, respectiv 

NTPA 002/2005. 

Protecţia aerului: Sursele de poluanţi pentru aer 

Realizarea investiţiei propuse implica, in perioada de execuţie: 

✓ Lucrări privind execuţia propriu zisa a lucrărilor proiectate; 

✓ Traficul  autovehiculelor  pentru  transportul  materialelor  de  construcţii  si  al 

muncitorilor. 

In perioada de execuţie a proiectului, poluarea aerului se produce prin: 

✓ gazele provenite din arderea carburanţilor in motoarele utilajelor terasiere si de 

transport (excavatoare, buldozere, betoniere, camioane); 

✓ particule in suspensie rezultate din lucrările realizate; 

✓ pulberile antrenate prin circulaţia autovehiculelor in şantier si pe drumurile publice, 

la transportul materialelor si al personalului angajat. 

Utilajele, indiferent de tipul lor, functioneaza cu motoare Diesel, gazele de eşapament 

evacuate in atmosfera conţinând Intregul complex de poluanţi specific arderii interne a motorinei: 

oxizi de azot (NOx), compuşi organici volatili nonmetanici (COVnm), metan (CH4), oxizi de 

carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, CU, Cr, Ni, Se, Zn), 

hidrocarburi policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO2). 

Complexul de poluanţi organici si anorganici emişi in atmosfera prin gazele de eşapament 

conţine substanţe cu diferite grade de toxicitate. Se remarca astfel prezenta, pe lângă poluanţii 

comuni (NOx, SO2, CO, particule), a unor substanţe cu potenţial cancerigen evidenţiat prin studii 

epidemiologice efectuate sub egida Organizaţiei Mondiale a sănătăţii si anume: cadmiul, nichelul, 

cromul si hidrocarburile aromatice policiclice (HAP). 

Se remarca, de asemenea, prezenta protoxidului de azot (N2O) – substanţa incriminata in 

epuizarea stratului de ozon stratosferic – si a metanului care, Impreuna cu CO, au efecte la scara 

globala asupra mediului, fiind gaze cu efect de sera. 

Este evident faptul ca emisiile de poluanţi scad cu cât performanţele motorului sunt mai 

avansate, tendinţa in lume fiind fabricarea de motoare cu consumuri cat mai mici pe unitatea de 

putere si cu un control cat mai restrictiv al emisiilor. 

Sursele de emisie a poluanţilor atmosferici specifice obiectivului studiat sunt surse la sol sau 

in apropierea solului (Inălţimi efective de emisie de pana la 4 m fata de nivelul solului) si surse 

mobile. 
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Se menţionează ca emisiile de poluanţi atmosferici corespunzătoare activităţilor aferente 

lucrării sunt intermitente. 

Sursele de impurificare a atmosferei asociate activităţilor care vor avea loc în zona lucrărilor 

pentru realizarea proiectului sunt surse libere, având cu totul alte caracteristici decât sursele 

aferente unor activităţi industriale sau asemănătoare. Ca urmare, nu se poate pune problema unor 

instalaţii de captare - tratare a aerului impurificat si a gazelor reziduale. 

Concentraţii si debite masice de poluanţi evacuaţi in atmosfera 

Normele legale in vigoare nu prevăd standarde la emisii pentru surse nedirijate si libere. 

Referitor la sursele mobile se prevăd norme la emisii pentru autovehicule rutiere, si respectarea 

acestora cade in sarcina proprietarilor autovehiculelor care vor fi implicate in traficul auto, 

respectiv in realizarea lucrărilor la punctele de lucru. Prin verificarea tehnica periodica a 

autovehiculelor se asigura implicit Incadrarea emisiilor generate de motoarele acestora in limitele 

impuse de normele in vigoare. 

Impactul produs de zgomot si vibratii 

Se preconizează că va apărea o crestere aditionala a zgomotului in timpul fazei de executie a 

obiectivului de investiții. Aceasta va dura un timp de 3 luni din care execuție efectivă 1.5 luni. 

Nivelul de zgomot variază funcţie de tipul şi intensitatea operaţiilor, tipul utilajelor în 

funcţiune, regim de lucru, suprapunerea numărului de surse şi dispunerea pe suprafaţă orizontală 

şi/sau verticală, prezenţa obstacolelor naturale sau artificiale cu rol de ecranare. 

Din măsurători, efectuate la societaţi cu activităţi similare, nivelul de zgomot definit, în zona 

utilajelor, la o distanţe de 10 – 15 m prezintă valori de: 

• 60 –115 dB(A) – zonă de acţiune a mijloacelor auto (basculante, cisterne,etc); 

Pentru activităţi de tip industrial sunt prevăzute limitări ale nivelului de zgomot la limita 

funcţională din mediul urban, prin STAS 10009/88. 

Activităţile specifice Organizării de şantier se încadrează în locuri de muncă în spaţiu deschis, 

şi se raportează la limitele admise conform Normelor de Protecţie a Muncii, care prevăd ca limită 

maximă admisă la locurile de muncă cu solicitare neuropsihică şi psihosenzorială normală a 

atenţiei – 90 dB (A) – nivel acustic echivalent continuu pe săptămâna de lucru. 

La această valoare se poate adăuga corecţia de 10 dB(A) – în cazul zgomotelor impulsive 

(impulsuri de amplitudini sensibil egale). 

În zona protejată cu funcţiune de locuire, din apropierea Organizării de şantier, se apreciază 

că nivelul zgomotului emis de utilaje nu va depăşi pe perioada zilei pe perioade scurte de timp 80 

dB(A). 

Organizarea de şantier prin dotările tehnice, administrative şi sociale de care dispune şi prin 

tehnologiile utilizate nu constituie o sursă de radiaţii pentru mediu. 
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Impactul asupra infrastructurilor existente 

Santierul nu va avea impact asupra retelelor de orice tip (trafic rutier, cale ferata, telefonica, 

electrica, etc). 

Protecţia Impotriva radiaţiilor 

Specificul lucrărilor in perioada de execuţie nu include utilizarea surselor radioactive. 

Radiaţiile electromagnetice generate de funcţionarea motoarelor electrice in şantier sunt 

nesemnificative si unanim acceptate ca nepericuloase pentru sănătate la locul de munca. 

Astfel, nu pot exista in condiţii normale surse de radiaţii. 

Protecţia solului si subsolului 

Sursele potentiale majore de poluare a subsolului sunt reprezentate de infiltratiile de ape uzate 

și pluviale de la conductele ce aparțin de fosa septică și separatorul de hidrocarburi. Impactul 

potential poate fi prevenit prin asigurarea unei bune conditii de calitate pentru constructiile 

obiectivului de investiții si verificarea regulata a scurgerilor si controlul acestora. 

Protecţia ecosistemelor terestre si acvatice 

După finalizarea lucrărilor, in cadrul proiectului de refacere ecologica vor fi prevăzute lucrări 

prin care se redau destinaţiei iniţiale terenurile ocupate temporar si se va reface vegetaţia. In 

aceasta situaţie, impactul asupra vegetaţiei si faunei terestre este de importanta redusa si se va 

manifesta doar pe o perioada scurta de timp. 

Pentru limitarea efectelor lucrărilor propuse asupra ecosistemelor terestre trebuie avut in 

vedere refacerea vegetaţiei in zona excavaţiilor pentru pozarea conductelor. 

Protecţia aşezărilor umane si a altor obiective de interes public 

Influenta pe care lucrările de execuţie le vor avea asupra aşezărilor umane se va manifesta 

prin: 

✓ Circulaţia autovehiculelor de transport, utilajelor si vehiculelor de şantier ce va 

implica o creştere a traficului in zona, reducerea caii rutiere disponibile, o creştere a 

fondului sonor si implicit impurificarea aerului. 

Ratele de emisie vor fi, desigur, variabile in timp, funcţie de intensitatea si de structura 

(categoriile de vehicule) traficului la un moment dat. Este dificil sa se estimeze o variaţie 

temporala a emisiilor, estimare care, fiind dependenta de  o  multitudine de  variabile 

independente, este supusa unor erori notabile. 

Poluanţii emişi in atmosfera, caracteristici arderii interne a combustibililor fosili in motoarele 

vehiculelor rutiere, sunt reprezentaţi de un complex de substanţe anorganice si organice sub forma 

de gaze si de particule, conţinând: oxizi de azot (NO, NO2, N2O), oxizi de carbon (CO, CO2), 

oxizi de sulf, metan, mici cantităţi de amoniac, compuşi organici volatili nonmetanici (inclusiv 
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hidrocarburi rezultate din evaporarea benzinei din carburatoare si rezervoare), particule Incărcate 

cu metale grele (Pb, Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn). 

Emisiile au loc in apropierea solului (nivelul gurilor de eşapament), dar turbulenta creata de 

deplasarea vehiculelor in stratul de aer de lângă sol si de diferenţa de temperatura dintre gazele de 

eşapament si aerul atmosferic conduc la o înălţime de emisie de circa 2 m (conform informaţiilor 

din literatura de specialitate). 

Ca urmare a celor prezentate anterior, se vor lua masuri de diminuare a efectelor produse de 

lucrări prin: 

✓ realizarea unui program de lucru cu un orar bine stabilit; 

✓ verificarea autovehiculelor si utilajelor privind nivelul de monoxid de carbon si 

concentraţiile de emisii in gazele de eşapament; 

✓ realizarea lucrărilor în timp conform graficului de execuție 

✓ curăţarea de pământ sau alte materiale a pneurilor autovehiculelor de transport sau a 

altor utilaje ce părăsesc zonele de lucru; 

✓ efectuarea de controale la transportul de beton cu autobetoniere,  pentru  a  se preveni 

in totalitate descărcări accidentale pe traseu sau spălarea tobelor si aruncarea apei cu 

lapte de ciment in parcursul din localităţi sau pe drumurile publice. 

Gospodărirea deşeurilor 

In perioada de execuţie deşeurile rezultate sunt de următoarele categorii: 

✓ deşeuri menajere produse de personalul care lucrează pe şantierul de construcţii, 

constituite in principal din hârtie, pungi, folii de polietilena, ambalaje PET, materii 

organice (resturi alimentare); 

✓ deşeuri tehnologice produse la prepararea si turnarea betoanelor, pregătirea 

armaturilor, pregătirea cofrajelor, defrişări, pământ rezultat din săpături, metal, lemn 

etc., in special de la pozarea conductelor, executarea obiectelor tehnologice si a altor 

construcţii etc. 

Pentru a asigura managementul deşeurilor in conformitate cu legislaţia naţionala, 

antreprenorul general al lucrărilor va Incheia contracte cu operatorul de salubritate local in vederea 

depozitarii deşeurilor. 

Din cele prezentate anterior se remarca faptul ca, principalul tip de deşeuri va fi reprezentat 

prin deşeuri de construcţie, inerte, pentru care se propune refolosirea sau depozitarea sa la groapa 

de gunoi. 

Deşeurile menajere pot fi colectate in pubele si depozitate in locuri special amenajate, de unde 

se evacuează la rampa de gunoi ale localităţii. 
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O atenţie deosebita si exigenta trebuie sa manifeste Consiliul local la recepţia finala pentru a 

obliga constructorul sa efectueze corespunzător lucrările de refacere a terenului ocupat temporar 

de şantier. Un volum important din aceste lucrări este reprezentat prin colectarea si Indepărtarea 

deşeurilor tehnologice rezultate in urma diverselor faze de execuţie. 

Gospodărirea substanţelor toxice si periculoase 

In perioada de execuţie, constructorul va utiliza o cantitate Insemnata de carburanţi si uleiuri 

pentru utilajele si vehiculele de transport. 

In cazul in care vor fi prevăzute depozite de carburanţi acestea trebuie sa fie amenajat 

corespunzător normelor si cu avizul PSI. 

Pentru protecţia solului si subsolului, stocarea si manipularea carburanţilor trebuie sa se facă 

pe platforme betonate, prevăzute cu şanţuri de colectare a scurgerilor. 

Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse in şantier in perfecta stare de funcţionare, având 

făcute reviziile tehnice si schimburile de lubrifianţi. 

Schimbarea  lubrifianţilor  si  Intreţinerea  acumulatorilor  se  vor   executa  in   ateliere 

specializate. Din implementarea proiectului nu vor rezulta deşeuri de azbociment. 

e.   date climatice și particularități de relief; 

Comuna Stefanestii de Jos are o climă temperat-continentală, ușor excesivă cu 4 anotimpuri, 

caracterizată prin veri uscate și calde și ierni reci.  

Temperatura medie anuală a aerului este de 10o-11oC, cu medie lunară minimă de –3,2oC 

(ianuarie) şi medie lunară maximă de +22oC (iulie); maxima absolută a atins valoarea de +41,5oC, 

iar minima absolută a fost de –33,1oC.  

Media cantităţilor anuale a precipitaţiilor este de 501-600 mm.  

Adâncimea de îngheţ a regiunii în care se află amplasamentul, este de 80-90 cm (conform 

STAS 6054-77).  

Numărul de zile cu ninsoare: 20-25 zile/an.  

Numărul de zile cu strat de zăpadă: 40-60 zile.  

Direcţiile, frecvenţa şi vitezele medii ale vânturilor:  

- Nord-Est: frecvenţă 23,2%; viteză medie 3,5 m/s;  

- Est: frecvenţă 12%; viteză medie 3,2 m/s;  

- Sud-Vest: frecvenţă 8,1%; viteză medie 1,8 m/s.  

Conform STAS 1709/1-90, amplasamentul studiat se caracterizează prin indicele de îngheţ, 

exprimat in 0C x zile, astfel: I5/30
med= 390 (sistem rutier nerigid – trafic ușor) și I30

max = 550 (sistem 

rutier rigid).  
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Conform hărţii cu repartizarea după indicele de umiditate Thornthwaite (Im) zona studiată se 

situează în tipul climatic I cu Im = -20...0. Conform SR 174-1 (iulie 1997), zona studiată se 

situează în „zona caldă”. 

Din punct de vedere al încărcărilor din zăpadă amplasamentul corespunde unei valori 

caracteristice a încărcării din zăpadă pe sol s0,k=2,00 kN/m2 (conform CR1-3-2012).  

Adancimea de inghet este de 0,80 - 0,90 m, conform STAS 6054-77, iar frecventa medie a 

zilelor de inghet cu T ≤ 0oC este de 97.7 zile/an. 

 

Figura  6. Harta zonare adâncime de îngheț România 

f.   existența unor: 

reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi 

identificate; 

În prezent, pe zona studiată pe amplasamentul obiectivului de investiție nu sunt prezente 

rețele edilitare. 

La limita de proprietate, în partea de Nord-Vest există contuar electric. 

posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe 

amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul 

existenţei unor zone protejate sau de protecţie; 

Nu este cazul. 

terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională; 

Nu este cazul. 
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g.   caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic 

elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând: 

(i)date privind zonarea seismică; 

În conformitate cu prevederile Codului de proiectare seismică indicativ P100-1/2013, 

amplasamentul în cauză se caracterizează prin valoarea ag = 0,30 g (valoare de vârf a acceleraţiei 

terenului pentru proiectare pentru cutremure având intervalul de recurenta IMR=225 ani) şi din 

punctul de vedere al perioadei de control a spectrului de răspuns (perioadei de colţ), caracteristică 

este valoarea Tc = 1,6 sec. 

(ii)date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convenţională şi 

nivelul maxim al apelor freatice; 

Din punct de vedere geologic, zona studiată este situată pe un bazin de subsidenţă cu 

sedimente puternic dezvoltate (circa 2000 m grosime), de vârstă miocenă, pliocenă şi cuaternară, 

dispuse discordant peste fundamentul cretacic al Câmpiei Române.  

Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul studiat este situat în Câmpia Moviliței.  

Zona comunei Ștefăneștii de Jos, cu o structură geologică relativ nouă, formată din terenuri 

deformabile, de consolidare medie, este un areal sensibil manifestărilor seismice vrâncene, 

încadrându-se în macrozona de intensitate 81, valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru 

proiectare, pentru cutremure având intervalul mediu de recurenţă IMR = 225 ani, este ag=0,30g și 

20% probabilitate de depășire în următorii 50 de ani, iar perioada de control (colţ) a spectrului de 

răspuns Tc=1,6 sec.  

Media cantităţilor anuale a precipitaţiilor este de 501-600 mm.  

Adâncimea de îngheţ este de 80-90 cm (conform STAS 6054-77).  

Conform normativului NP 074/2014 terenul de fundare al construcţiei se încadrează în 

categoria geotehnică 1, cu risc geotehnic redus. 

Presiunea convențională (Pconv) se regaseste in studiul geotehnic atasat. 

Apa subterană nu a fost interceptată pe adâncimea investigată în forajele executate. 

 (iii)date geologice generale; 

Din punct de vedere geologic, zona comunei Ștefăneștii de Jos este situată pe un bazin de 

subsidenţă cu sedimente puternic dezvoltate (circa 2000 m grosime) de vârstă miocenă, pliocenă şi 

cuaternară, dispuse discordant peste fundamentul cretacic al Câmpiei Române.  

Suita sedimentară se încheie cu depozite cuaternare, foarte variate din punct de vedere 

litologic, reprezentate prin alternanţe de argile, prafuri şi diverse tipuri de nisipuri şi pietrişuri. 

Peste aceste depozite de tip lacustru şi fluviatil, în zonele de terasă au fost depuse depozite 

loessoide de tip eolian, ce ating pe alocuri grosimi de până la 20 m.  
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Dezvoltarea în suprafaţă a depozitelor cuaternare este prezentată în extrasul din harta 

geologică regională (Fig. 7).  

În partea superioară a depozitelor cuaternare (circa 200 m) au fost delimitate 7 structuri 

sedimentare caracteristice:  

a) – umpluturi: depozite antropice şi materiale coezive (0-10 m);  

b) – nivelul argilos-nisipos superior: depozite loessoide şi lentile de nisipuri argiloase (2-20 

m);  

c) – “Stratele de Colentina”: pietrişuri, nisipuri neuniforme granulometric (2-20 m);  

d) – nivelul intermediar lacustru: argile, argile nisipoase, nisipuri argiloase (<12 m);  

e) – “Stratele de Mostiştea”: bancuri subţiri de nisip (5-15 m);  

f) – nivelul lacustru inferior: argile şi nisipuri fine (10-60 m);  

g) – complexul “Pietrişurilor de Frăteşti”: trei bancuri de pietrişuri şi nisipuri separate de două 

orizonturi argiloase (100-180 m).  

 

Figura  7. Harta geologică regională 

(iv)date geotehnice obţinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fişe complexe cu 

rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu 

recomandările pentru fundare şi consolidări, hărţi de zonare geotehnică, arhive accesibile, 

după caz; 

Conform Studiu geotehnic elaborat in 2020 de catre S.C. CARMEN GEOPROIECT S.R.L., si 

intocmit conform NP 04/2014, anexat prezentei documentații terenul de fundare al viitoarei 

construcţii se încadrează în categoria geotehnică 1 (6 - 9 puncte), cu risc geotehnic redus. 
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Amplasamentul studiat a fost investigat prin cinci foraje geotehnice de 6 m adâncime din care 

s-au prelevat probe tulburate şi netulburate. 

Succesiunea litologică interceptată de forajul executat este următoarea:  

✓ 0,00 m – 0,60 m Umplutură;  

✓ 0,60 m – 2,40 m Argilă prăfoasă cafenie, tare, cu compresibilitate medie;  

✓ 2,40 m – 3,00 m Argilă prăfoasă nisipoasă cafenie deschis, cu calcar alterat, plastic 

vârtoasă la tare.  

Caracteristicile geotehnice de calcul au fost stabilite pe baza determinărilor geotehnice de 

laborator, datelor de arhivă și conform NP122/2010. Presiunea convenţională, a fost stabilită 

conform normativ NP112/2014. 

Nivelul apei subterane nu a fost identificat pe adâncimea investigată.  

Adâncimea de fundare minimă va fi de -1,00 m, cu condiția îndepărtării în totalitate a 

umpluturilor.  

Patul drumului va fi reprezentat de terenul natural – argilă prăfoasă cafenie, tare, cu 

compresibilitate medie, de tip P5. Calitatea ca și material pentru terasamente este rea (4d), foarte 

sensibile la îngheț – dezgheț. 

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

reglementările tehnice în vigoare; 

Încadrarea în zonele de risc natural, la nivel de macrozonare, a ariei pe care se găsește zona 

studiată se face în conformitate cu prevederile legii nr. 575/11.2001 - Lege privind aprobarea 

Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a V-a: zone de risc natural și cu 

prevederile ghidului GT006-97 - Ghid privind identificarea și monitorizarea alunecărilor de teren 

și stabilirea soluțiilor cadru de intervenție, în vederea prevenirii și reducerii efectelor acestora, 

pentru siguranța în exploatare a construcțiilor, refacerea și protecția mediului.  

Factorii de risc avuți în vedere sunt: cutremurele de pământ, inundațiile și alunecările de 

teren.  

Cutremurele de pământ: zona de intensitate seismică pe scara MSK este 81, cu o perioadă de 

revenire de circa 50 ani.  

Inundații: aria studiată se încadrează în zona cu cantități de precipitații mai mici de 100 mm în 

24 de ore, fără arii afectate de inundaţii.  

Alunecări de teren: zona în care se află amplasamentul cercetat, este caracterizată cu potențial 

scăzut de producere a alunecărilor, cu probabilitate „practic zero” (Fig. 5 din studiul geotehnic 

anexat). 

(vi)caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a 

documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunţate bibliografic. 
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În conformitate cu Strategia de dezvoltare durabilă a Comunei Ștefăneștii de Jos, Județul 

Ilfov, România, pentru perioada 2016-2020, hidrografia localitatii este reprezentata de apele de 

suprafata si de apele subterane. 

Apele de suprafață 

Reţeaua hidrografică este tributară Dambovitei. Ea este formată din raul Pasarea care 

traverseaza comuna Stefanestii de Jos prin centrul-nordul acesteia, despartind satele Stefanestii de 

Jos si Cretuleasca (pozitionate pe malul drept al raului Pasarea) de satul Stefanestii de Sus 

(pozitionat pe malul stang al raului Pasarea).  

Apele de suprafata ocupa cca 36,91 ha si reprezinta 1,24% din suprafata Comunei Stefanestii 

de Jos.  

Raul Pasarea se descarcă în raul Dambovita, fiind afluent al acestuia, iar apele acumularilor 

Pasarea se varsă în râul Pasarea prin intermediul unuor canale de evacuare. 

Apele subterane 

Apele subterane prezintă un deosebit interes din punct de vedere al potabilităţii. Panza de apa 

se afla, in general, la 6-10 m.  

Apele subterane cele mai importante de pe teritoriul Comunei Stefanestii de Jos sunt 

localizate în aluviunile de luncă ale râului Pasarea, cantonate la adâncimi cuprinse între 6 m si 10 

m, dar care sunt oscilante în funcţie de nivelul apei râului. Stratele acvifere au o grosime cuprinsă 

între 1,00 m şi 12,00 m.  

A doua categorie a apelor subterane ale Comunei Stefanestii de Jos o constituie formaţiunile 

acvifere de adâncime care sunt întâlnite în stratele de Frăteşti la adâncimi cuprinse între 60 – 

160m.  

Resursele de apă de pe teritoriul Comunei Stefanestii de Jos nu sunt prea bogate.  

Regimul apelor freatice este sub influenţa factorilor naturali.  

Formaţiunile acvifere freatice sunt expuse poluării cauzate, în principal, de lipsa sistemelor de 

canalizare şi de epurare a apelor uzate, la care se adaugă poluarea cu diverse substanţe (fertilizanţi, 

pesticide, produse petroliere etc.) provenite din utilizarea intensiva a terenurilor agricole pana in 

urma cu cca 20 de ani.  

În general, calitatea apelor subterane nu prezintă probleme, datorită absenţei surselor majore 

de poluare din zonă.  

Local, apele uzate menajere deversate la suprafaţa terenului, după infiltrare în sol pot 

influenţa calitatea apelor subterane.  

De asemenea, puţurile absorbante existente în zona vilelor reprezintă surse de poluare a 

pânzei de apă subterană şi a apelor raului Pasarea.  
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Apele uzate sunt deversate arbitrar si ajung în raul Pasarea, ceea ce reprezintă un factor 

puternic de poluare. 

 

Figura  8. Harta geografică a Județului Ilfov 

3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural şi tehnologic: 

- caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii; 

Platforma va fi executată din beton de ciment rutier BcR 4.0 având o grosime de 21 cm așezat 

pe o fundație de 20 cm strat superior de fundție din piatră spartă amestec optimal și 25 cm perna 

de balast. Suprafața platformei betonate este 1554.20 mp. 

Platforma va avea panta de scurgere a apelor pluviale in sens longitudinal si transversal. 

Împrejmuirea va fi executată din din elemente prefabricate din beton: 

• placă gard plină –2,43x0,40x0,05 m  

• placă gard traforată – 2,43x0,40x0,07m 

• stâlp gard 2,35x0,18x0,12m C16/20 

• fundatie perimetrala gard va fi din beton clasa C25/30 

Stâlpii prefabricați sunt înglobați în fundații din beton simplu cu dimensiune de 40x40x80cm. 

Porțile sunt compuse dintr-o poarta metalică glisantă cu dimensiunea de 5.40 x 2.30m care 

cuprinde și o poartă metalică pietonală cu dimensiunea de 0.90 x 2.10m. Poarta metalică va fi 

automatizată și este încadrată de doi stâlpi din beton armat cu secțiunea de 20x20cm care sunt 

înglobați într-o fundație din beton simplu cu dimensiunea 40x40x80cm. 

Stâlpii ce vor asigura iluminatul (LED) vor avea 7.00 m înălțime. Patru din ei vor fi amplasați 

la o distanță de 5,00m față de cele 4 colturi ale amplasamentului urmând ca ceilalți doi sa fie 

amplasați la mijloul laturilor mai lungi ale incintei. 
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Stalpii de iluminat vor fi echipati cu becuri led 50W, cu intensitate luminoasa de 4000K si 

Eficienţa luminoasă ≥140 Lm/W. Din punct de vedere al semnalizarii rutiere propuse, la iesirea 

din incinta in strada Protecția Plantelor se va monta indicatorul de circulatie „CEDEAZA 

TRECEREA”. 

Evacuarea apei pluviale în separatorul de hidrocarburi, dupa filtrarea cu hidrocarburi apa fiind 

conventional curată se va deversa în terenul natural prin intermediul unor drenuri radiale, întrucât 

în zonă nu există canalizare publică. Drenurile vor fi orizontale, au o lungime totală de 120ml, 

sunt realizate îngropat din tuburi PVC-KG perforate longitudinal, diametru 160mm, învelite în 

geotextil și ulterior în pietriș sort 30-60mm. Dimensiunile fiecărei secțiuni va fi de 1.00m lățime x 

2.00m înălțime. Pe întreaga secțiune se va dispune pietriș sort 30-60mm. Separatorul de 

hidrocarburi va avea o capacitate de 20l/s și va avea un volum minim de 6,8mc. Acesta va avea 

diamterul de 2,0m și o înălțime de 3,0m și va fi echipat cu filtru coalescență detașabil.  

 În incinta platformei tehnologice a fost prevăzută și o fosă septică, orizontală cu un volum 

minim de 8mc. La fosa septică se vor racorda viitoarele containere cu rol administrativ. Aceasta va 

fi instalata îngropat și se va realiza si conducta de racordare din PVC-KG, 160mm conform 

planului de situație pe o lungime de 30ml. Fosa septică va fi vidanjabilă. 

În prezentul studiu de fezabilitate nu s-a prevăzut racord de alimentare la apă potabilă, 

întrucât în împrejurimi nu există rețea de alimentare cu apă potabilă. 

- varianta constructivă de realizare a investiţiei, cu justificarea alegerii acesteia; 

Se propun doua soluții alternative de structură carosabila pentru platforma, diferența dintre ele 

constând in modul de colectare al apelor pluviale: 

- Varianta 1: Platformă tehnologică betonată – colectare ape pluviale zonă centrală 

- Varianta 2: Platformă tehnologică betonată – colectare ape pluviale zone laterale 

In alegerea soluției optime s-a urmărit respectarea cerințelor beneficiarului: 

- asigurarea unei circulații fluente, sigure si durabile; 

- realizarea masurilor de siguranța circulației pe timpul executării lucrărilor de execuție; 

- costul legat de implementarea proiectului 

In alegerea variantei optime au fost luate in considerare criterii de ordin financiar (costul de 

realizare al investiției, costul de exploatare si întreținere a investiției), tehnic (ce soluție răspunde 

cel mai bine tehnic), timp de execuție , etc. 

Luând in considerare motivele de mai sus precum si considerente tehnico-economice, se 

propune varianta 1. 

Varianta 1 propusa de eleboratorul studiului de fezabilitate satisface in totalitate cerintele 

beneficiarului (Primăria Comunei Ștefăneștii de Jos) în ceea ce privește împrejmuirea terenului și 
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realizarea platformei tehnologice betonate din strada Protecția plantelor, comuna Ștefăneștii de 

Jos, jud. Ilfov. 

- echiparea şi dotarea specifică funcţiunii propuse.

In tabelul urmator se vor prezenta din punct de vedere cantitativ, echiparea și dotarea 

principală pentru cele doua scenarii tehnico-economice, luate in calcul pentru evaluarea investitiei: 

Nr Descriere UM 
Cantitate 

VARIANTA 1 
(propusă) 

Cantitate 
VARIANTA 

2 

0 1 2 3 4 

1 Platformă betonată m2 1554.2 1554.2 

2 
Borduri prefabricate din beton  20x25cm cu fete vazute 
finisate conform STAS1139-87 

ml 85 140 

3 
Rigola carosabilă acoperită prefabricată din beton, 
L=40cm 

ml 55 110 

4 
Separator de hidrocarburi, cu filtru cuoalescent, 
V=6.8mc 

buc. 1 1 

5 Fosă septică, V=8mc buc. 1 1 

6 Împrejmuire teren, inclusiv poartă acces ml 200 200 

7 
Sistem drenaj orizontal, PVC-KG, De160, perforat 
orizontal 

ml 120 120 

8 Stâlpi iluminat, LED, metalici, H=7.0m buc. 6 6 

3.3  Costurile estimative ale investiției: 

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiţii, cu luarea în considerare a

costurilor unor investiţii similare, ori a unor standarde de cost pentru investiţii similare 

corelativ cu caracteristicile tehnice şi parametrii specifici obiectivului de investiţii; 

Varianta 1 - PROPUSĂ: 

 I 

C+M 

Varianta 2: 

 I 

C+M 

3.4  Studii de specialitate, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a construcţiilor, după 

caz: 

Clasa de importanţă a construcţiilor, stabilită conform normativului P100/1-2013 este IV, iar 

categoria de importanţă a construcţiilor, stabilită conform ordinului M.L.P.A.T. nr. 31/N/Oct.1995 

este D – redusă.  

- studiu topografic;

Studiul topografic este integrat in prezentul studiu de fezabilitate si este realizat in sistem de 

coordonate planimetrice, STEREO 70, sistem altimetric de coordonate Marea Neagra 1975. 
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- studiu geotehnic şi/sau studii de analiză şi de stabilitatea terenului; 

Studiul geotehnic este atasat la prezentul Studiu de Fezabilitate si a fost intocmit in anul 2020 

de catre S.C. CARMEN GEOPROIECT S.R.L. 

- studiu hidrologic, hidrogeologic; 

Nu este cazul. 

- studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru 

creşterea performanţei energetice; 

Nu este cazul. 

- studiu de trafic şi studiu de circulaţie; 

Nu este cazul. 

- raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de 

investiţii ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică; 

Nu este cazul. 

- studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiţii care se referă la amenajări spaţii verzi şi 

peisajere; 

Nu este cazul. 

- studiu privind valoarea resursei culturale; 

Nu este cazul. 

- studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei. 

Nu este cazul. 

3.5  Grafice orientative de realizare a investiției: 

Durata de realizare a investitiei este defalcata pe 3 luni, iar durata de executie efectiva a 

lucrarilor este de 1.5 luni ( conform GRAFIC). 

Etapele principale sunt: 

1. Proiectare tehnica a investitie 

2. Obtinerea autorizatiei de construire 

3. Realizarea organizării de şantier 

4. Execuţia lucrărilor 

GRAFICUL DE REALIZARE A LUCRĂRILOR DE C+M 

Denumirea lucrarilor 

PERIOADA DE EXECUTIE  

 - luni - 

1 2 3 

Proiect tehnic si Obtinere autorizatie 

de construire 
                        

Organizare de şantier                          

Executie lucrări                         
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Deşi execuţia lucrărilor se  poate face, din punct de vedere tehnologic, etapizat, considerăm că 

este necesară aprobarea şi finanţarea integrală a obiectivului de investiţie. 

Trebuie menţionat faptul că un element de risc în analiza de sensitivitate, care conduce la 

nerealizarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi, este finanţarea întreruptă sau cu alocaţii 

anuale insuficiente, ceea ce poate determina sporirea indicatorilor capacităţi, respectiv investiţii. 

4. ANALIZA FIECĂREI OPȚIUNI TEHNICO – ECONOMICE PROPUSE 

4.1  Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi 

prezentarea scenariului de referinţă 

Orizontul de previziune a costurilor si veniturilor generate de implementarea Proiectului, 

prezumat la evalurea rentabilitatii financiare si economice, este de 30 ani, din care primul an 

pentru implementare si executie si 29 de ani perioada de referinta. 

Procentele de esalonare au fost stabilite conform cu Graficul de esalonare a lucrarilor, tinand 

seama de valorile costurilor pe elemente, incluse in Devizul General Estimativ al Proiectului. 

La elaborarea analizei financiare si socio-economice s-a adoptat un scenariu privind evolutia 

viitoare a ratei inflatiei, de-a lungul perioadei de analiza; rate anuale de crestere, precum si indicii 

de crestere cu baza fixa anul 1 de analiza (asimilat cu anul de implementare a proiectului) sunt 

prezentate in continuare: 

Anul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Rata 

inflatiei 

5 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ratele de discount (actualizare) folosite in estimarea rentabilitatii Proiectului au fost de 5 %, 

pentru analiza financiara. 

Evolutia prezumata a tarifului 

Analiza cost beneficiu va fi realizata in preturi fixe, pentru anul de baza al analizei 2020. Prin 

urmare, toate costurile vor fi exprimate in preturi constante 2020. Inainte de a efectua analiza 

financiara, trebuie mai intai sa prezentam fundamentarea acestei analize, tinand cont de 

urmatoarele elemente: 

✓ modelul financiar: aceasta informatie este necesara pentru a intelege modul de formare a 

veniturilor si cheltuielilor, precum si a detaliilor ‘tehnice’ ale analizei financiare 

✓ proiectiile financiare: proiectii ce prezinta costurile investitionale si operationale aferente 

proiectului 

✓ sustenabilitatea proiectului: ce indica performantele financiare ale proiectului (VAN – 

valoarea neta actualizata, RIR – rata interna de rentabilitate, raportul cost/beneficiu) 
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Modelul financiar 

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

implementarea proiectului, dar si a cheltuielilor si veniturilor generate de proiect in faza 

operationala. Modelul teoretic aplicat este modelul Cash Flow Actualizat (DCF), care cuantifica 

diferenta dintre veniturile si cheltuielile generate de proiect pe durata sa de functionare, ajustand 

aceasta diferenta cu un factor de actualizare, operatiune necesara pentru a ‘aduce’ o valoare 

viitoare in prezent, la un numitor comun. 

Valoarea actualizata neta (VAN) 

Valoare neta actualizata indica valoarea actuala – la momentul zero – a implementarii unui 

proiect ce va genera in viitor diverse fluxuri de venituri si cheltuieli. 

VAN = Σ[Vh – (Ih + Ch)]x1/(1+k)t 

unde : 

Vh = venitul in anul h 

Ih = cheltuieli de investitii in anul h 

Ch = costurile din anul h 

Cu alte cuvinte, un indicator VAN pozitiv indica faptul ca veniturile viitoare vor excede 

cheltuielile, toate aceste diferente anuale ‘aduse’ in prezent – cu ajutorul ratei de actualizare – si 

insumate reprezentand exact valoarea pe care o furnizeaza indicatorul. 

Rata interna de rentabilitate (RIR) 

RIR reprezinta rata de actualizare la care VAN este egala cu zero. Altfel spus, aceasta rata 

interna de rentabilitate minima acceptata pentru proiect, o rata mai mica indicand faptul ca 

veniturile nu vor acoperi cheltuielile. Cu toate acestea. Valoare RIR negativa poate fi acceptata 

pentru anumite proiecte in cadrul programelor de finantare – datorita faptului ca acest tip de 

investitii reprezinta o necesitate stringenta, fara a avea insa capacitatea de a genera venituri (sau 

genereaza venituri foarte mici): drumuri, statii de epurare, retele de canalizare, retele de alimentare 

cu apa, etc. Acceptarea unei RIR financiare negativa este totusi conditionata de existenta unei RIR 

economice pozitiva – acelasi concept, dar de data aceasta aplicat asupra beneficiilor si costurilor 

socio - economice. 

RIR = [amin + (amax – amin) x VAN+]/(VAN+ + |VAN-|) 

Raportul Cost/Beneficiu 

Raportul cost/beneficiu este un indicator complementar al VAN, comparand valoarea actuala 

a beneficiilor viitoare cu cea a costurilor viitoare, inclusiv valoarea investitiei: 

Raport cost/beneficiu = VP(I)0 / VP(O)0 

unde : 
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VP(I)0 = valoarea actualizata a intrarilor de fluxuri financiare genarate de proiect in perioada 

analizata (inclusiv valoarea reziduala) 

VP(O)0 = valoarea actualizata a iesirilor de fluxuri financiare genarate de proiect in perioada 

analizata (inclusiv costurilor investitionale) 

Rata de discount (actualizare) folosite in estimarea rentabilitatii Proiectului au fost de 5%, 

pentru analiza financiara. 

Proiectiile financiare 

Acest subcapitol vizeaza principalele cheltuieli implicate in implementarea proiectului 

propus: costurile de investitie si costurile de operare si intretinere. Costurile investitionale au fost 

estimate pe baza solutiei tehnice identificate si a evaluarilor prezentate in capitolul alocat 

devizului general al investitiei. 

Costurile de operare sunt costuri aditionale generate de utilizarea investitiei, dupa terminarea 

constructiei proiectului. 

Pentru obiectivul de investiții, costurile anuale sunt estimate (pentru primul an de exploatare a 

investitiei), conform normelor tehnice; aceasta valoarea va fi actualizata cu rata inflatiei din anul 

respectiv (sursa: normele tehnice aprobate de instituţiile abilitate din România). Aceasta valoare 

este conforma cu soluţia tehnica prezentata in proiect. 

Veniturile în urma realizării obiectivului de investiție se preconizează a fi nule. 

4.2 Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de 

schimbări climatice, ce pot afecta investiţia 

Schimbările climatice (creșterea temperaturii, modificări ale precipitațiilor, scăderea 

straturilor de zăpadă şi gheață) au loc la nivel global și în Europa, iar unele dintre modificările 

observate au stabilit recorduri în ultimii ani. Schimbările climatice observate au condus deja la o 

gamă largă de efecte asupra sistemelor de mediu și asupra societății, efecte importante fiind 

preconizate şi în viitor. Schimbările climatice pot conduce la creşterea vulnerabilităților existente 

și la adâncirea dezechilibrelor socio-economice în Europa. Măsuri de reducere şi adaptare la 

efectele schimbărilor climatice sunt necesare în numeroase domenii, acestea putând contribui la 

scăderea pagubelor produse de dezastrele naturale şi alte efecte ale schimbărilor climatice. 

4.3 Situaţia utilităţilor şi analiza de consum: 

- necesarul de utilităţi şi de relocare/protejare, după caz; 

- soluţii pentru asigurarea utilităţilor necesare. 

Antreprenorul are obligatia de a asigura alimentarea santierului cu apa, energie electrica si 

termica, costurile si cheltuielile care decurg din aceasta, precum si recuperarea lor, ramanand in 

sarcina acestuia. 



 

 
37 

Pentru buna funcționare când vor fi aduse containerele administrative, este necesara 

alimentarea cu energie electrica. 

Apa potabilă se procură în bidoane. 

In cadrul lucrărilor ce se vor desfăşura pentru realizarea obiectivului propus vor fi prevăzute 

grupuri sanitare  ecologice. Apele uzate rezultate din organizările de şantier vor fi colectate si 

evacuate cu respectarea normelor impuse de reglementările in vigoare, NTPA 001/2005, respectiv 

NTPA 002/2005. 

Depozite de materiale 

Depozitul principal pentru materialele ce se pun în operă este prevăzut în incinta organizării 

de șantier. 

4.4  Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii: 

a.   impactul social şi cultural, egalitatea de şanse; 

Prin amenajarea platformei tehnologice se va realiza spațiu pentru depozitarea utilajelor și 

echipamentelor de servicii publice aparținând Primăriei Ștefăneștii de Jos. Tot odată se va elibera 

spațiul ocupat pe amplasamentul Şcoalii Gimnaziale Nr. 1 Stefanestii de Jos și va permite 

extinderea și modernizarea acesteia. 

In concluzie, impactul socio- economic al investitiei este pozitiv. 

b.   estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, 

în faza de operare; 

Număr de locuri de muncă create în faza de realizare 

Dupa  incheierea  contractului  de  lucrari,  executantul  va  mobiliza  resursele materiale, 

resursele umane, utilajele si echipamentele necesare realizarii investitiei. 

Pentru  realizarea  investitiei,  consideram  ca  sunt  necesare  urmatoarele  resurse umane, 

defalcate pe categorii de personal: 

✓ ingineri; 

✓ instalator canalizare; 

✓ operatori utilaj greu; 

✓ soferi; 

✓ muncitori necalificati. 

Estimăm un număr de 5 locuri de muncă în faza de realizare a investiției. 

Număr de locuri de muncă create în faza de operare 

Va fi implicata forța de munca in faza de operare. 

c.   impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a 

siturilor protejate, după caz; 

Nu este cazul. 
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4.5  Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de 

investiţii 

Analiza financiara are rolul de a furniza informatii cu privira la fluxurile de intrari si iesiri, 

structura veniturilor si cheltuielilor necesare implemetarii proiectului dar si de-a lungul perioadei 

previzionate, in vederea determinarii durabilitatii financiare. Modelul teoretic utilizat este modelul 

DCF – Discounted Cash Flow (Cash Flow Actualizat) care cuantifica diferenta dintre veniturile si 

cheltuielile generate de proiect pe durata sa de functionare, ajustand aceasta diferenta cu un factor 

de actualizare, operatiune necesara pentru a “aduce” o valoare viitoare in prezent. In aceasta 

metoda, fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea si provizioanele, nu sunt luate in 

considerare. 

Analiza financiara isi propune sa surprinda impactul global al proiectului prin estimarea 

reducerilor inregistrate la nivelul diferitelor capitole de costuri si a plusului de venituri. Pentru 

aceasta, se vor lua in calcul doua scenarii de evolutie: scenariul “fara proiect” si scenariul “cu 

proiect”. 

Scenariul 0 “fara proiect” 

Acest scenariu presupune ca proiectul nu se implementeaza. Analiza este construita pe baza 

costurilor actuale de operare, in concordanta cu situatia reala a obiectivului de investitii. 

In scopul indeplinirii obiectivului proiectului propus, alternativa zero sau varianta fara 

investitie reprezinta acea optiune in care se utilizeaza infrastructura existenta. 

Varianta zero nu asigura indeplinirea obiectivului principal al proiectului de investitie, drept 

urmare aceasta varianta nu este recomandata a fi selectata. 

Aceasta varianta nu va produce nici un impact pozitiv asupra comunitatii locale si regionale. 

Principalele forme de potential impact negativ asociate adoptarii alternativei zero sunt 

urmatoarele: 

✓ scaderea atractivitatii zonei din punct de vedere  economic 

✓ incapacitatea de extindere și modernizare a Şcoalii Gimnaziale Nr. 1 Stefanestii de Jos 

✓ pierderea oportunitatii de a obtine noi venituri la bugetul local prin dezvoltarea zonei 

studiate 

Toate aceste efecte imediate pot avea la randul lor consecinte negative pe termen lung 

constand in inrautatirea situatiei sociale la nivelul zonei de implementare a proeictului. 

Scenariul “cu proiect” 

Acest scenariu presupune ca proiectul va fi implementat. Investitia propusa va avea ca rezultat 

crestere veniturilor. 

Analiza optiunilor presupune urmatorul tip de analiza: 

-varianta zero (varianta fara investitie) = alternativa de a nu face nimic 
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-varianta maxima (varianta cu investitie maxima) = alternativa de a face ceva (sau alternativa 

rezonabila, un proiect bazat pe concept sau alternativa tehnologica) 

Alternativa variantei cu investitie maxima este cea considerata a indeplini obiectivele propuse 

atat de comunitatea locala cat si la nivel  regional si local. 

Ipotezele care au stat la baza evaluării sunt prezentate în tabelul următor: 

Element Ipoteze 

 

Perioada 

proiectului 

Anul 2020 este considerat anul de referinţă al proiectului, iar 

analiza economico-financiară a proiectului are ca punct de 

referinţă anul 2020. 

Toate ipotezele au fost făcute pe o perioadă de 30 de ani. 

Costurile de 

întreţinere şi 

operare 

Costurile de întreţinere şi operare au fost estimate la nivelul unei 

funcţionări optime. 

 

Salariaţi 

Calcularea costurilor salariale a avut la bază numărul de salariaţi 

previzionaţi a fi angajaţi, precum şi salariul mediu pe economie. S-a 

estimat că salariul va creşte conform cu scenariul progozat de evolutie 

a ratei inflatiei. 

 

Inlocuiri/Reinvestiri 

În funcţie de durata de viaţă a lucrărilor de construcţii şi a 

instalaţiilor, s-a prevăzut un cost de înlocuire a acestora la 

sfârşitul perioadei de viaţă. 
TVA În momentul de analiză economico-financiară s-a considerat 

valoarea TVA de 19% 
 

Valoarea reziduală 

Valoarea reziduală a fost calculată ca diferenţa între costul total cu 

investiţia şi valoarea amortizată cumulată până la sfârşitul perioadei 

de analiză. 

Rata de 

actualizare(%) 

Pentru analiza economico-financiară s-a folosit o rată de 5% 

pentru actualizarea fluxurilor de numerar actuale 

Pe lânga costurile de investiţie, proiectul generează şi cheltuieli pe termen lung, asociate 

întreţinerii și operării. 

Având în vedere tendinţa generală de creştere a preţurilor şi tarifelor pentru materii prime, 

materiale şi servicii de la un an la altul reflectate de evoluţia pietei, s-a considerat ipoteza că 

acestea vor continua să crească. Aceasta va atrage deasemenea o creştere a veniturilor din salarii 

în măsura să acopere creşterea preţurilor bunurilor şi serviciilor. 

Indicatorii financiari si economici corespunzatori scenariului cu proiect vor fi calculati si 

analizati in cadrul capitolelor urmatoare: Analiza financiara, Analiza economica, Analiza cost 

beneficiu pentru ambele scenarii analizate. 
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4.6 Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul 

cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară 

Pentru ca un proiect sa necesite interventie financiara nerambursabila, VAN trebuie sa fie 

negativ, iar RIR mai mica decat rata de actualizare(5%). 

Indicatorii calculati in cadrul analizei financiare trebuie sa se incadreze in urmatoarele limite : 

✓ venitul net actualizat (VAN) trebuie sa fie < 0

✓ rata interna de rentabilitate (RIR) trebuie sa fie < rata de actualizare (5%)

✓ raportul cost/beneficii ≤ 1, unde costurile se refera la costurile de exploatare pe perioada de

referinta, iar beneficiile se refera la veniturile obtinute din exploatarea investitiei

✓ fluxul de numerar cumulat trebuie sa fie pozitiv in fiecare an al perioadei de referinta.

Estimarea costurilor de operare, intretinere si operare pentru perioada de referinta de 

30 ani pentru ambele variante analizate se regasesc in ANEXA 7 si respectiv  ANEXA 8. 

Anexa.9 si Anexa 10 „Flux estimat de numerar pentru determinarea indicatorilor de 

performanta financiara” a fost intocmita pe baza valorilor din devizul general al proiectului, si 

luand in calcul urmatoarele ipoteze: 

✓ Valorile prezentate in tabel sunt exprimate in LEI si nu includ TVA;

✓ Pentru intretinerea investitiei odata cu punerea acesteia in functiune s-a luat in calcul 3

persoane cu un salariu mediu de 3.000,00 LEI/luna, si alte cheltuieli de intretinere utilaje

estimate la 3% anual din valoarea de C+M a investitiei de baza

✓ Pentru operarea investitiei odata cu punerea acesteia in functiune s-a luat in calcul

cheltuielile generate de consum de energie electrica

✓ S-a luat in considerare ca investitia va fi realizata în 3 luni, costul realizarii acesteia fiind

distribuit in decursul unui singur an

✓ Cheltuielile financiare reprezinta taxele de 30% pentru cheltuielile cu salariile, si 2% pentru

restul cheltuielilor reprezentand taxe bancare etc.

✓ Pentru un calcul prudent, s-a luat in considerare si categoria de cheltuieli neprevazute,

reprezentand 5% din totalul cheltuielilor de intretinere;

✓ Valoarea de lichidare s-a calculat luand in calcul amortizarea constructiilor investitiilor,

acestea avand o durata estimativa de viata de 35 de ani

Astfel, indicatorii financiari rezultati ai proiectului sunt dupa cum urmeaza: 

Indicator/ Varianta 

finantare 

VAN RIR Venituri/Cheltuieli 

actualizate 

Varianta I (propusa) - % 0.00 

Varianta II - % 0.00 
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Analiza financiara a condus la obtinerea urmatorilor indicatori globali de evaluare a profitabilitatii 

financiare a investitiei: VAN= -3.059,46 mii LEI, RIR = nu s-a putut calcula întrucât ăntreg cash flowl 

este negativ (<5%) si raportul cost beneficiu este =0,00(<1) întrucât obiectivul de investiție nu 

generează costuri din operare. Pentru ca un proiect să necesite intervenţie financiară din partea 

fondurilor structurale, VANF a investiţiei trebuie să fie negativă, iar RIRF a investiţiei mai mică decât 

rata de actualizare. Valorile calculate pentru indicatorii financiari ai acestei investiţii se conformează 

acestor reguli, ceea ce înseamnă că proiectul are nevoie de finanţare comunitară nerambursabilă pentru 

a putea fi implementat. Evoluţia mai puţin favorabilă din punct de vedere financiar este compensată de 

o evoluţie favorabilă din punct de vedere socio-economic, impactul socio-economic fiind cel urmărit 

în special pentru astfel de proiecte ce au ca utilizator final populatiei zonei de influenta. De altfel şi 

obţinerea unor indicatori ai performanţei economice buni reprezintă o condiţie obligatorie pentru ca 

proiectul să primească finanţare nerambursabilă. Verificarea îndeplinirii acestei condiţii face obiectul 

capitolului de analiză economică. 

Sustenabilitatea proiectului 

Analiza sustenabilitatii financiare a investitiei evalueaza gradul in care proiectul va fi durabil, 

din prisma fluxurilor financiare anuale, dar si cumulate, de-a lungul perioadei de analiza. 

Durabilitatea financiara a proiectului se evaluaeaza prin verificarea fluxului de numerar 

cumulat. Astfel, ultima linie, fluxul net de numerar cumulat din anexele 9 si 10, este negativ, iar 

Primăria Comunei Ștefăneștii de Jos, va pune la dispozitie fondurile necesare pentru acoperirea 

costurilor de operare (intretinere). 

Avand in vedere rezultatele obtinute si fluxul de numerar negativ rezulta ca aceasta investitie 

noua nu poate beneficia de finanțare nerambursabila. 

Pentru ambele scenarii, fluxul cumulat de numerar este negativ in fiecare din anii prognozati. 

Evoluţia mai puţin favorabilă din punct de vedere financiar este compensată de o evoluţie 

favorabilă din punct de vedere socio-economic, impactul socio-economic fiind cel urmărit în 

special pentru astfel de proiecte ce au ca utilizator final publicul larg. 

Dupa cum se poate observa in anexele 11 si 12, fluxurile de numerar cumulate au numai 

valori negative.  

Din aceasta analiza rezulta ca proiectul este sustenabil doar din punct de vedere socio-

economic și nu financiar.  

Din punct de vedere financiar, nici ununl din scenariile constructive nu respectă condițiile 

pentru obținrea finanțării publice a investiției propuse. 
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4.7 Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea 

actualizată netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu sau, după caz, 

analiza cost-eficacitate 

Prin analiza economică se urmăreşte estimarea impactului si a contribuţiei proiectului la 

cresterea economică la nivel regional si national. 

Aceasta este realizată din perspectiva întregii societăţi (municipiu, regiune sau ţară), nu numai 

punctul de vedere al proprietarului activelor. 

Analiza financiară este considerată drept punct de pornire pentru realizarea analizei socio-

economice. În vederea determinării indicatorilor socio-economici trebuie realizate anumite ajustări 

pentru variabilele utilizate în cadrul analizei financiare. 

Principiile şi metodologiile care au stat la baza prezentei analize cost-beneficiu sunt în 

concordanţă cu: 

• „Guidance on the Methodology for carrying out Cost-Benefit Analysis”, elaborat de Comisia 

Europeană pentru perioadă de programare 2014-2020; 

Principalele recomandări privind analiza armonizată a proiectelor se referă la următoarele 

elemente: 

• Elemente generale: tehnici de evaluare, transferul beneficiilor, tratarea impactului 

necuantificabil, actualizare şi transfer de capital, criterii de decizie, perioada de analiză a 

proiectelor, evaluarea riscului viitor şi a senzitivităţii, costul marginal al fondurilor publice, 

tratarea efectelor socio-economice indirecte; 

• Costuri de mediu; 

• Costurile şi impactul indirect al investiţiei de capital (inclusiv costurile de capital pentru 

implementarea proiectului, costurile de întreţinere, operare şi administrare, valoarea reziduală). 

Rata de actualizare pentru actualizarea costurilor si beneficiilor in timp este de 5%, in 

conformitate cu normele Europene asa cum sunt descrise in ‘Guide to cost-benefit analysis  of  

investment  projects’  editat  de  “Evaluation  Unit  -  DG  Regional  Policy”, 

Comisia Europeana. Rata de actualizare de 5% este valabila pentru „tarile de coeziune”, 

Romania incadrandu-se in aceasta categorie. 

Ipoteze de baza 

Scopul principal al analizei economice este de a evalua dacă beneficiile proiectului depășesc 

costurile acestuia și dacă merită să fie promovat. Analiza este elaborată din perspectiva întregii 

societăţi nu numai din punctul de vedere al beneficiarilor proiectului iar pentru a putea cuprinde 

intreaga varietate de efecte economice, analiza include elemente cu valoare monetară directă, 

precum costurile de construcţii si întreţinere şi economiile din costurile de operare precum şi 
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elemente fără valoare de piaţă directă precum reducerea numărului de accidente şi impactul de 

mediu. 

Toate efectele ar trebui cuantificate financiar (adică primesc o valoare monetară) pentru a 

permite realizarea unei comparări consistente a costurilor şi beneficiilor în cadrul proiectului şi 

apoi sunt cumulate pentru a determina beneficiile nete ale acestuia. Astfel, se poate determina 

dacă proiectul este dezirabil şi merită să fie implementat. Cu toate acestea, este important de 

acceptat faptul că nu toate efectele proiectului pot fi cuantificate financiar, cu alte cuvinte nu 

tuturor efectele socio-economice li se pot atribui o valoare monetara. 

Anul 2020 este luat ca baza fiind anul intocmirii analizei cost-beneficiu. Prin urmare, toate 

costurile si beneficiile sunt actualizate prin prisma preturilor reale din anul 2020. 

Lucrarile de investiții vor fi realizate in perioada 2020. Astfel, situatia imbunatatita a 

infrastructurii va exista incepand cu anul 2021. Perioada de calcul folosita este de 30 de ani. 

Aceste ipoteze au fost de asemenea adoptate in conformitate cu normele europene asa cum sunt 

descrise in ‘Guide to cost-benefit analysis of investment projects’ – “Evaluation Unit - DG 

Regional Policy”, Comisia Europeana. 

Ca indicator de performanta a lucrarilor de investiție, s-au folosit Valoarea Actualizata Neta 

(beneficiile actualizate minus costurile actualizate) si Gradul de Rentabilitate (rata beneficiu/cost). 

Acesta din urma exprima benefiiciile actualizate raportate la unitatea monetara de capital investit. 

In final, rezultatele sunt exprimate sub forma Ratei Interne de Rentabilitate: rata de scont pentru 

care Valoarea Neta Actualizata ar fi zero. 

Rata Interna de Rentabilitate Economica 

Calculul Ratei Interne de Rentabilitate a Proiectului (EIRR) se bazează pe ipotezele: 

□ Toate beneficiile şi costurile incrementale sunt exprimate în preţuri reale 2020, în Lei; 

□ RIR este calculată pentru o durată de 30 ani a Proiectului. Aceasta include perioada de 

construcţie (2 luni), precum şi perioada de exploatare, până în anul 30 (anul efectiv 2050); 

□ Viabilitatea economică a Proiectului se evaluează prin compararea RIR cu Costul Economic 

real de Oportunitate al Capitalului (EOCC). Valoarea EOCC utilizată în analiză este 5%. Prin 

urmare, Proiectul este considerat fezabil economic, dacă RIR este mai mare sau egală cu 5%, 

conditie ce corespunde cu obtinerea unui raport beneficii/costuri (BC) supraunitar. 

Eşalonarea Investiţiei 

□ Eşalonarea investiţiei s-a presupus a se derula pe o perioadă de 3  luni, pentru anul de 

analiza 1, conform Calendarului Proiectului. 

Beneficiile economice 

Au fost considerate pentru analiza socio-economica, doar o parte din componentele monetare 

care au influenta directa. Pentru determinarea acestor beneficii s-a aplicat acelasi concept de 
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analiza incrementala, respectiv se estimeaza beneficiile in cazul diferentei intre cazul “cu proiect” 

si “fara proiect”. 

Efectele sociale (pozitive) ale implementarii proiectului sunt multiple si se pot clasifica in 

doua categorii: 

✓ Efecte cuantificabile monetare (care pot fi monetarizate); si

✓ Efecte necuantificabile (efectul multiplicator).

Calculul indicatorilor de rentabilitate economica 

Analiza economica a condus la estimarea fluxurilor de costuri si beneficii ale investitiei. 

Anexa.11 si Anexa 12 „Flux estimat de numerar pentru determinarea indicatorilor de eficienta 

economica” in varianta cu finantare a fost intocmita pe baza valorilor din devizul general al 

proiectului. 

Pentru o rata economica de actualizare a capitalului de 5%  (rata de actualizare) s-au obtinut 

urmatorii indicatori de eficienta economica a investitiei:  

Indicator/ Varianta 

finantare 

VAN RIR Venituri/Cheltuieli 

actualizate 

Varianta 1 (propusa) - %

Varianta 2 - %

Condiţiile impuse celor trei indicatori economici pentru ca un proiect să fie viabil economic 

sunt: 

VAN să fie pozitiv; 

RIR să fie mai mare sau egală cu rata socială de actualizare (5%); 

BC să fie mai mare decât 1. 

Analizând valorile indicatorilor economici rezultă că proiectul este viabil din punct de vedere 

social si nu economic. Indicatorii economici nu au valori bune datorită faptului că beneficiile 

economice generate de implementarea proiectului sunt nule. 

Efectele pozitive asupra utilizatorilor si asupra societatii, in general, sunt evidente ceea ce 

conduce la concluzia ca proiectul merita promovat. 

4.8  Analiza de senzitivitate 

Întrucât proiectul este sustenabil doar din punct de vedere social, regional și cultural, analiza 

de senzitivitate nu a mai fost realizată întrucât nu se va putea observa nicio variație din punct de 

vedere economic și financiar. Acest lucru se datorează faptului că veniturile din exploatare sunt 

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

Proiectul este adaptat normelor tehnologice şi măsurilor recomandate de Uniunea Europeană 

şi legislaţia naţională. În vederea prevenirii  riscurilor s-au efectuat/se vor efectua o serie de studii 

geologice, topografice în vederea: 

✓ stabilirii soluţiilor tehnice şi a valorii investiţiei de către specialişti cu experienţă, pe baza 

folosirii unor metode moderne de proiectare, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

✓ obţinerea avizelor prevăzute în Certificatul de Urbanism; 

Din punct de vedere al realizării efective a investiţiei de reabilitare, reprezentantul 

proiectantului va fi prezent pe şantier de cate ori este necesară modificarea soluţiei prevăzute 

iniţial în documentaţia tehnică a lucrării pentru a se verifica necesitatea modificării solicitate şi 

adaptarea la condiţiile de amplasament a lucrărilor noi de executat. 

Inspecţia în Construcţii este instituţia de control din fiecare judeţ care are dreptul şi obligaţia 

de a verifica stadiul de execuţie a lucrărilor şi modul în care se respectă condiţiile de calitate ale 

acestora. Constructorul are obligaţia de a numi pentru fiecare lucrare un specialist responsabil 

tehnic cu execuţia lucrărilor - autorizat, care va avea sarcina să asigure condiţiile necesare ca 

fiecare etapă de execuţie să se facă cu respectarea condiţiilor de calitate a lucrărilor, dar şi 

respectarea graficului de execuţie al lucrărilor contractate implicit cu respectarea termenilor de 

execuţie. 

Din aceste considerente apreciem aceste riscuri ca fiind minime. 

Riscuri instituţionale şi politice 

Adoptarea unei strategii nefavorabile (ex. în domeniul impozitului pe profit şi pe salarii) ce 

descurajează investiţiile, iniţiativele antreprenoriale, motivarea forţei de muncă şi toate acestea 

conduc la scăderea nivelului de trai. 

Din acest punct de vedere riscul este redus. 

Riscuri interne 

Riscurile interne sunt direct legate de proiect şi pot apărea în timpul şi/sau ulterior fazei de 

implementare: 

✓ Executarea defectuoasă a realizării lucrărilor 

✓ Întreţinere şi lucrări de intervenţie defectuoase 

✓ Incapacitatea financiară a beneficiarului de a susţine costurile de întreţinere 

✓ Nerespectarea graficului de implementare 

✓ Nerespectarea graficului de plăţi, respectiv întârzierea plăţilor 

✓ Nerespectarea termenelor de finalizare a lucrărilor. 

Riscurile interne pot fi atenuate sau prevenite prin intermediul unor măsuri cu caracter 

administrativ, cum ar fi: 
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✓ selectarea unei societăţi performante pentru lucrări; 

✓ respectarea termenelor de execuţie prevăzute; 

✓ introducerea unui contract strict, riguros cu termene şi responsabilităţi clare; 

În cazul materializării acestor riscuri pe perioada de implementare a proiectului se impune 

identificarea şi adoptarea de către Beneficiar, Proiectant şi Constructor a unor soluţii adecvate. 

Riscuri externe 

Riscurile externe sunt acele riscuri aflate în strânsă legătură cu mediul socio - economic, 

având o influenţă considerabilă asupra proiectului propus: 

Riscuri economice 

✓ Creşterea inflaţiei 

✓ Deprecierea monedei naţionale 

✓  Scăderea veniturilor populaţiei 

Riscuri sociale 

✓ Creşterea costurilor forţei de muncă 

În timp ce riscurile interne pot fi atenuate sau prevenite prin intermediul măsurilor de natură 

administrativă, riscurile externe sunt greu de anihilat, cu atât mai mult cu cât sunt independente de 

acţiunile întreprinse în cadrul proiectului. 

5. OPȚIUNEA TEHNICO – ECONOMICĂ OPTIMĂ, RECOMANDATĂ 

5.1   Comparaţia opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al 

sustenabilităţii şi riscurilor 

Pentru selectarea scenariilor propuse si descrise anterior s-au luat in calcul criterii de tipul: 

tehnic, economic-financiar, sustenabilitate si riscuri. Diferența intre soluțiile propuse constă in 

modul de colectare al apelor pluviale: 

- Varianta 1: Platformă tehnologică betonată – colectare ape pluviale zonă centrală 

- Varianta 2: Platformă tehnologică betonată – colectare ape pluviale zone laterale 

Analiza scenariilor considerate pentru acest proiect a fost structurată in funcţie de obiectivele 

urmărite prin prezentul Studiu de Fezabilitate. 

Criteriu Pondere individuală  VARIANTA 1  VARIANTA 2 

 
0 1 2 3  

Tehnic 30% 1 2  

Economic finaciar 40% 2 1  

Sustenabilitate 25% 1 1  

Riscuri 5% 1 1  

TOTAL 100% 1.4 1.3  

DECIZIA VARIANTA 1 
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In tabelul urmator se vor prezenta din punct de vedere cantitativ, cele doua scenarii tehnico-

economice, luate in calcul pentru evaluarea investitiei:  

Nr Descriere UM 
Cantitate 

VARIANTA 1 
(propusă) 

Cantitate 
VARIANTA 

2 

0 1 2 3 4 

1 Platformă betonată m2 1554.2 1554.2 

2 
Borduri prefabricate din beton  20x25cm cu fete vazute 
finisate conform STAS1139-87 

ml 85 140 

3 
Rigola carosabilă acoperită prefabricată din beton, 
L=40cm 

ml 55 110 

4 
Separator de hidrocarburi, cu filtru cuoalescent, 
V=6.8mc 

buc. 1 1 

5 Fosă septică, V=8mc buc. 1 1 

6 Împrejmuire teren, inclusiv poartă acces ml 200 200 

7 
Sistem drenaj orizontal, PVC-KG, De160, perforat 
orizontal 

ml 120 120 

8 Stâlpi iluminat, LED, metalici, H=7.0m buc. 6 6 

In conformitate cu Devizul General al proiectului costurile de executie pe fiecare scenariu 

sunt: 

Varianta 1 (propusă): 

Valoarea totala a proiectului Ron din care: 

Valoarea fara TVA= Ron 

Valoare TVA = Ron 

Varianta 2: 

Valoarea totala a proiectului Ron din care: 

Valoarea fara TVA= Ron 

Valoare TVA  = Ron 

5.2   Selectarea şi justificarea opţiunii optime recomandate 

Scenariul optim pe baza punctajului acordat, varianta 1, este in concordanta cu cerințele 

beneficiarului. Ca si justificare principala se ia in considerare o valoare a investiției mai mică in 

varianta 1 fata de varianta 2. 

5.3   Descrierea opţiunii optime recomandate privind: 

a. obţinerea si amenajarea terenului;

Terenul pe care urmează să se implementeze obiectivul de investiții constituie domeniul

public al Comunei Ștefăneștii de Jos, cu o suprafață totală de 2038mp. 
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b.   asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului; 

Antreprenorul are obligatia de a asigura alimentarea santierului cu apa, energie electrica si 

termica, costurile si cheltuielile care decurg din aceasta, precum si recuperarea lor, ramanand in 

sarcina acestuia. 

Pentru buna funcționare când vor fi aduse containerele administrative, este necesara 

alimentarea cu energie electrica. 

Apa potabilă se procură în bidoane. 

In cadrul lucrărilor ce se vor desfăşura pentru realizarea obiectivului propus vor fi prevăzute 

grupuri sanitare  ecologice. Apele uzate rezultate din organizările de şantier vor fi colectate si 

evacuate cu respectarea normelor impuse de reglementările in vigoare, NTPA 001/2005, respectiv 

NTPA 002/2005. 

Depozite de materiale 

Depozitul principal pentru materialele ce se pun în operă este prevăzut în incinta organizării 

de șantier. 

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

tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, a principalelor lucrări pentru investiţia de bază, 

corelată cu nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă ce rezultă din indicatorii tehnico-

economici propuşi; 

Platforma tehnologică betonată va fi executată din beton de ciment rutier BcR 4.0 având o 

grosime de 21 cm așezat pe o fundație de 20 cm strat superior de fundție din piatră spartă amestec 

optimal și 25 cm blocaj de piatra sparta. Suprafața platformei betonate este 1554.20 mp. 

Platforma va avea panta de scurgere a apelor pluviale in sens longitudinal si transversal. 

Împrejmuirea va fi executată din din elemente prefabricate din beton: 

• placă gard plină –2,43x0,40x0,05 m  

• placă gard traforată – 2,43x0,40x0,07m 

• stâlp gard 2,35x0,18x0,12m C16/20 

Stâlpii prefabricați sunt înglobați în fundații din beton simplu cu dimensiune de 40x40x80cm. 

Porțile sunt compuse dintr-o poarta metalică glisantă cu dimensiunea de 5.40 x 2.30m care 

cuprinde și o poartă metalică pietonală cu dimensiunea de 0.90 x 2.10m. Poarta metalică va fi 

automatizată și este încadrată de doi stâlpi din beton armat cu secțiunea de 20x20cm care sunt 

înglobați într-o fundație din beton simplu cu dimensiunea 40x40x80cm. 

Stâlpii ce vor asigura iluminatul (LED) vor avea 7.00 m înălțime. Patru din ei vor fi amplasați 

la o distanță de 5,00m față de cele 4 colturi ale amplasamentului urmând ca ceilalți doi sa fie 

amplasați la mijloul laturilor mai lungi ale incintei. 
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Din punct de vedere al semnalizarii rutiere propuse, la iesirea din incinta in strada Protecția 

Plantelor se va monta indicatorul de circulatie „CEDEAZA TRECEREA”. 

Evacuarea apei pluviale în separatorul de hidrocarburi, dupa filtrarea cu hidrocarburi apa fiind 

conventional curată se va deversa în terenul natural prin intermediul unor drenuri radiale, întrucât 

în zonă nu există canalizare publică. Drenurile vor fi orizontale, au o lungime totală de 120ml, 

sunt realizate îngropat din tuburi PVC-KG perforate longitudinal, diametru 160mm, învelite în 

geotextil și ulterior în pietriș sort 30-60mm. Dimensiunile fiecărei secțiuni va fi de 1.00m lățime x 

2.00m înălțime. Pe întreaga secțiune se va dispune pietriș sort 30-60mm. Separatorul de 

hidrocarburi va avea o capacitate de 20l/s și va avea un volum minim de 6,8mc. Acesta va avea 

diamterul de 2,0m și o înălțime de 3,0m și va fi echipat cu filtru coalescență detașabil.  

 În incinta platformei tehnologice a fost prevăzută și o fosă septică, orizontală cu un volum 

minim de 8mc. La fosa septică se vor racorda viitoarele containere cu rol administrativ. Aceasta va 

fi instalata îngropat și se va realiza si conducta de racordare din PVC-KG, 160mm conform 

planului de situație pe o lungime de 30ml. Fosa septică va fi vidanjabilă. 

În prezentul studiu de fezabilitate nu s-a prevăzut racord de alimentare la apă potabilă, 

întrucât în împrejurimi nu există rețea de alimentare cu apă potabilă. 

d. probe tehnologice şi teste.

Dupa realizarea lucrarilor se vor realiza toate probele de specialitate si testele necesare

inaintea punerii in functiune a obiectivului. 

5.4   Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii: 

a. indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei,

cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu 

devizul general; 

VARIANTA I: 

Valoarea totala a proiectului Ron din care: 

Valoarea fara TVA= Ron 

Valoare TVA  Ron= Ron 

Valoarea C + M Ron din care: 

Valoarea C+M fara TVA= Ron 
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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; 

Platforma va fi executată din beton de ciment rutier BcR 4.0 având o grosime de 21 cm așezat 

pe o fundație de 20 cm strat superior de fundție din piatră spartă amestec optimal și 25 cm blocaj 

de piatra sparta. Suprafața platformei betonate este 1554.20 mp. 

Împrejmuirea va fi executată din din elemente prefabricate din beton: 

• placă gard plină –2,43x0,40x0,05 m  

• placă gard traforată – 2,43x0,40x0,07m 

• stâlp gard 2,35x0,18x0,12m C16/20 

Porțile sunt compuse dintr-o poarta metalică glisantă cu dimensiunea de 5.40 x 2.30m care 

cuprinde și o poartă metalică pietonală cu dimensiunea de 0.90 x 2.10m. Poarta metalică va fi 

automatizată și este încadrată de doi stâlpi din beton armat cu secțiunea de 20x20cm care sunt 

înglobați într-o fundație din beton simplu cu dimensiunea 40x40x80cm. 

Stâlpii ce vor asigura iluminatul (LED) vor avea 7.00 m înălțime. Patru din ei vor fi amplasați 

la o distanță de 5,00m față de cele 4 colturi ale amplasamentului urmând ca ceilalți doi sa fie 

amplasați la mijloul laturilor mai lungi ale incintei. 

Evacuarea apei pluviale în separatorul de hidrocarburi, dupa filtrarea cu hidrocarburi apa fiind 

conventional curată se va deversa în terenul natural prin intermediul unor drenuri radiale, întrucât 

în zonă nu există canalizare publică.  

 În incinta platformei tehnologice a fost prevăzută și o fosă septică, orizontală cu un volum 

minim de 8mc. La fosa septică se vor racorda viitoarele containere cu rol administrativ. Aceasta va 

fi instalata îngropat și se va realiza si conducta de racordare din PVC-KG, 160mm conform 

planului de situație pe o lungime de 30ml. Fosa septică va fi vidanjabilă. 

În prezentul studiu de fezabilitate nu s-a prevăzut racord de alimentare la apă potabilă, 

întrucât în împrejurimi nu există rețea de alimentare cu apă potabilă. 

În tabelul de mai jos se prezintă principalele lucrări pentru investiția prezentului studiu de 

fezabilitate, Varianta 1 - propusă. 

Nr Descriere UM Cantitate 
 

0 1 2 3  

1 Platformă betonată m2 1554.2  

2 
Borduri prefabricate din beton  20x25cm cu fete 
vazute finisate conform STAS1139-87  

ml 85  

3 
Rigola carosabilă acoperită prefabricată din beton, 
L=40cm 

ml 55  
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4 
Separator de hidrocarburi, cu filtru cuoalescent, 
V=6.8mc 

buc. 1  

5 Fosă septică, V=8mc buc. 1  

6 Împrejmuire teren, inclusiv poartă acces ml 200  

7 
Sistem drenaj orizontal, PVC-KG, De160, perforat 
orizontal 

ml 120  

8 Stâlpi iluminat, LED, metalici, H=7.0m buc. 6  

 

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

de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; 

Nu este cazul. 

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

Esalonarea investitie se va realiza pe o durată de 3 luni. 

5.5  Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice 

funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale 

aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice 

Alegerea categoriei de importanta a construcției s-a făcut in conformitate cu prevederile art. 

22 Secțiunea 2 „Obligații si răspunderi ale proiectantului” din Legea nr. 10 privind calitatea in 

construcții si in baza „Metodologiei de stabilire a categoriei de importanta a construcțiilor” din 

„Regulamentul privind stabilirea categoriei de importantă a construcțiilor” aprobat cu Ordinul 

MLPAT nr. 31/N din 1995. 

Categoria de importanță redusă „D”. 

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

şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, 

credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse 

legal constituite. 

Finanțarea va fi asigurata in integralitate de la bugetul local si/sau alte surse legal constituite. 

6. URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME 

6.1  Certificatul de urbanism  

Certificatul de Urbanism nr. 123 din 16.06.2020, a fost emis de Primaria Comunei 

Ștefăneștii de Jos, în vederea obţinerii autorizaţiei de construire. 

6.2 Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege 

Anexat la prezenta documentatie. 
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6.3 Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de 

diminuare al impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor 

acordului de mediu în documentaţia tehnico-economică 

A fost intocmită si depusă Notificarea de Mediu privind intenția de realizare a investiției. 

6.4 Avize conforme privind asigurarea utilităţilor 

       Nu este cazul. 

6.5 Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

Studiul topografic este integrat in prezentul Studiu de Fezabilitate si este realizat in sistem de 

coordonate planimetrice, STEREO 70, sistem altimetric de coordonate Marea Neagra 1975. 

6.6 Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul obiectivului de 

investiţii şi care pot condiţiona soluţiile tehnice 

Au fost intocmite si depune toate avizele stipulate in Certificatul de Urbanism: Aviz pentru 

alimentare cu energie electrica. 

7. IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI 

7.1  Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei 

Beneficiarul investiției este PRIMĂRIA COMUNEI ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, cu sediul în 

județul Ilfov, comuna Ștefăneștii de Jos, șoseaua Ștefănești, nr. 116, cod fiscal 4420775 tel/fax 

021.361.35.29, reprezentată prin domnul ȘTEFAN Ionel Robert – Primar. 

7.2  Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de 

investiţii (în luni calendaristice), durata de execuţie, graficul de implementare a investiţiei, 

eşalonarea investiţiei pe ani, resurse necesare 

Durata de implementare a investitiei este de 3 luni, durata de executie este de 1,5 luni, 

conform graficului de implementare a investitiei. 

7.3  Strategia de exploatare/operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse necesare 

Obiectul urmaririi comportarii in exploatare a obiectivului de investiții si al interventiei in 

timp este evaluarea starii tehnice a constructiei si mentinerea aptitudinii in exploatare, pe toata 

durata de existenta a acesteia. 

Urmarirea comportarii in exploatare este una din componentele sistemului calitatii in 

constructii si are la baza « Regulamentul privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile 

in timp si postutilizarea constructiilor » aprobat cu HGR nr. 766/21.11.1997 precum si Normativul 

P 130/99 – « Norme metodolgice privind comportarea constructiilor, inclusiv supravehgerea 

curenta a starii tehnice a acestora ». 

Urmarirea comportarii in exploatare a obiectivului de investiții se face in vederea depistarii 

din timp a unor degradarii, care conduc la diminuarea aptitudinii in exploatare. 
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Urmarirea comportarii in exploatare a constructiei se face prin urmarirea curenta, care are un 

caracter permanent, durata ei coincizand cu durata de serviciu efectiva a obiectivului de investiții. 

Urmarirea curenta se realizeaza prin examinare vizuala directa si cu ajutorul unor mijloace 

simple de masurare. 

Rezultatul supravegherii curente a starii tehnice (urmarirea curenta) se inscrie in jurnalul 

evenimentelor din cartea tehnica a constructiei. 

Beneficiarul are obligatia verificarii comportarii o data pe trimestru, precum si dupa orice 

eveniment deosebit (cutremur, inundatie, ploi torentiale, caderi masive de zapada, supraincarcari 

accidentale cu materiale, explozii, incendii etc). 

Urmarirea curenta se face la urmatoarele capitole de lucrarii, analizandu-se: 

• situatia terenului de fundare (tasare, umplere, umezire avansata, alunecare); 

• platformă tenologică betonată (fisurare, deplasare); 

Pentru orice modificare in destinatie, va fi informat proiectantul, in vederea luarii acceptului 

acestuia, tinand cont de sarcinile care au stat la baza dimensionarii elementelor structurale ale 

cladirii. 

8. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

În prezentul studiu de fezabilitate au fost analizate doua soluții alternative de structură 

carosabila pentru platforma tehnologică, diferența dintre ele constând in modul de colectare al 

apelor pluviale: 

- Varianta 1: Platformă tehnologică betonată – colectare ape pluviale zonă centrală 

- Varianta 2: Platformă tehnologică betonată – colectare ape pluviale zone laterale 

In alegerea soluției optime s-a urmărit respectarea cerințelor beneficiarului: 

- asigurarea unei circulații fluente, sigure si durabile; 

- realizarea masurilor de siguranța circulației pe timpul executării lucrărilor de execuție; 

- costul legat de implementarea proiectului 

Varianta 1 propusa de eleboratorul studiului de fezabilitate satisface in totalitate cerintele 

beneficiarului (Primăria Comunei Ștefăneștii de Jos) în ceea ce privește împrejmuirea terenului și 

realizarea platformei tehnologice betonate din strada Protecția plantelor, comuna Ștefăneștii de 

Jos, jud. Ilfov. 

 


